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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-13

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10731

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 57

0

1

0

1

2

94 / 65

0

1

0

1

3

94 / 77

1

0

0

1

4

94 / 87

1

0

0

1

5

94 / 90

1

0

0

1

6

94 / 92

1

0

0

1

7

94 / 102

1

0

0

1

8

94 / 115

0

1

0

1

9

94 / 124

0

2

0

2

10

94 / 139

1

0

0

1

11

94 / 141

3

2

0

5

12

94 / 148

1

0

0

1

13

94 / 154

1

0

0

1

14

94 / 155

1

2

0

3

15

94 / 156

9

7

0

16

16

94 / 162

1

1

0

2

17

94 / 163

1

0

0

1

18

94 / 168

1

0

0

1

19

94 / 176

1

3

0

4

20

94 / 200

1

1

0

2

21

94 / 201

3

0

0

3

22

94 / 205

1

0

0

1

23

94 / 207

2

2

0

4

24

94 / 210

0

1

0

1

25

94 / 212

1

3

0

4

26

94 / 213

2

3

0

5

27

94 / 214

0

2

0

2

28

94 / 215

1

0

0

1

29

94 / 217

0

1

0

1

30

94 / 218

1

0

0

1

31

94 / 219

0

1

0

1

32

94 / 233

1

0

0

1

33

94 / 234

3

1

0

4

34

94 / 241

2

0

0

2

35

94 / 242

2

0

0

2

36

94 / 243

6

5

0

11

37

94 / 245

1

4

0

5

38

95 / 1

4

3

0

7

39

95 / 2

0

2

0

2

40

95 / 3

1

1

0

2

41

95 / 5

2

0

0

2

42

95 / 6

1

1

0

2

43

95 / 10

1

2

0

3

44

95 / 12

1

2

0

3

45

95 / 13

0

1

0

1

46

95 / 17

0

1

0

1

47

95 / 18

1

0

0

1

48

95 / 20

0

1

0

1

49

95 / 22

1

1

0

2

50

95 / 23

1

0

0

1

51

95 / 36

3

2

0

5

52

95 / 38

1

1

0

2

53

95 / 40

2

1

0

3

54

95 / 41

1

2

0

3

55

95 / 44

1

0

0

1

56

95 / 50

0

1

0

1

57

95 / 54

1

0

0

1

58

95 / 57

0

1

0

1

59

95 / 62

1

0

0

1

60

95 / 65

0

1

0

1

61

95 / 69

1

2

0

3

62

95 / 70

1

0

0

1

63

95 / 72

1

3

0

4

64

95 / 73

1

2

0

3

65

95 / 75

0

1

0

1

66

95 / 77

0

1

0

1

67

95 / 82

1

0

0

1

68

95 / 83

0

2

0

2

69

95 / 84

1

0

0

1

70

95 / 87

2

2

0

4

71

95 / 91

4

1

0

5

72

95 / 93

1

0

0

1

73

95 / 95

0

4

0

4

74

95 / 97

2

0

0

2

75

95 / 98

1

0

0

1

76

95 / 107

1

0

0

1

77

95 / 115

1

0

0

1

78

95 / 117

0

1

0

1

79

95 / 118

0

1

0

1

80

95 / 119

3

2

0

5

81

95 / 120

2

0

0

2

82

95 / 121

2

2

0

4

83

95 / 125

1

2

0

3

84

95 / 129

31

19

0

50

85

95 / 131

2

1

0

3

86

95 / 132

42

60

0

102

87

95 / 133

354

388

0

742

88

95 / 134

430

481

0

911

89

95 / 135

0

1

0

1

90

95 / 137

0

2

0

2

91

95 / 138

224

222

0

446

92

95 / 139

285

303

0

588

93

95 / 140

307

368

1

676

94

95 / 141

0

1

0

1

95

95 / 142

1

0

0

1

96

95 / 144

2

0

0

2

97

95 / 145

2

0

0

2

98

95 / 150

0

1

0

1

99

95 / 151

1

3

0

4

100

95 / 154

0

2

0

2

101

95 / 157

1

2

0

3

102

95 / 162

1

1

0

2

103

95 / 164

0

1

0

1

104

95 / 166

0

1

0

1

105

95 / 174

1

0

0

1

106

95 / 175

3

1

0

4

107

95 / 179

442

439

0

881

108

95 / 180

124

110

0

234

109

95 / 181

518

598

0

1,116

110

95 / 182

334

321

1

656

111

95 / 183

172

165

0

337

112

95 / 184

16

14

0

30

113

95 / 185

7

5

0

12

114

95 / 186

0

2

0

2

115

95 / 187

2

3

0

5

116

95 / 188

12

10

0

22

117

95 / 189

0

1

0

1

118

95 / 190

40

26

0

66

119

95 / 192

0

2

0

2

120

95 / 193

1

3

0

4

121

95 / 194

1

0

0

1

122

95 / 195

0

1

0

1

123

95 / 196

6

5

0

11

124

95 / 197

0

1

0

1

125

95 / 198

2

1

0

3

126

95 / 199

320

338

0

658

127

95 / 200

575

568

1

1,144

128

95 / 201

500

507

0

1,007

129

95 / 202

160

163

0

323

130

95 / 203

8

6

0

14

131

95 / 204

2

0

0

2

132

95 / 205

10

5

0

15

133

95 / 206

3

4

0

7

134

95 / 207

2

3

0

5

135

95 / 208

4

5

0

9

136

95 / 209

6

2

0

8

137

95 / 210

162

154

0

316

138

95 / 211

2

2

0

4

139

95 / 212

11

24

0

35

140

95 / 213

1

1

0

2

141

95 / 214

2

4

0

6

142

95 / 215

5

5

0

10

143

95 / 217

2

2

0

4

144

95 / 218

1

1

0

2

145

95 / 219

11

3

0

14

146

95 / 220

1

3

0

4

147

95 / 221

0

1

0

1

148

95 / 222

2

1

0

3

149

95 / 223

3

1

0

4

150

95 / 224

4

4

0

8

151

1,095 / 142

1

0

0

1

152

1,095 / 145

2

4

0

6

153

1,095 / 146

3

3

0

6

154

1,095 / 147

4

0

0

4

155

1,095 / 153

1

1

0

2

156

1,095 / 195

6

2

0

8

157

1,095 / 197

0

1

0

1

158

1,095 / 198

3

2

0

5

159

1,095 / 220

3

4

0

7

160

1,095 / 221

2

1

0

3

161

1,095 / 225

1

0

0

1

5,288

5,484

3

10,775

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

9689 SQX1879295
పపరర: ససజజత మమడడశశటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-196/639

భరస : శకనవరస రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:77-11-573
వయససస:39
లస: ససస స
9692 SQX1584771
పపరర: పరవన ససరరఖ మమరరకకపపడడ

9690 SQX1879287
పపరర: శకనవరసరరవప మమడడశశటట

95-196/640

9691 SQX0682542
పపరర: శవ ననగ అసజన ససజన
మమరరకకపపడడ
తసడడ:డ శవ కరలపడసరద మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:28
లస: ససస స

95-199/353

95-199/355

9694 AP151000630149
పపరర: అదద వనసకటననగపదనకవత
మమరరకకపపడడ
భరస : శవకళళపడసరద మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:48
లస: ససస స

95-199/356

95-199/358

9697 SQX1167668
పపరర: బబల ననగ వసశధర గకసధద

95-199/359

తసడడ:డ ససబబ రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:77-11-573
వయససస:43
లస: పప
95-199/354

9693 SQX1050590
పపరర: ననగలకడక అననవరపప

భరస : ససవర రరస కలమమర మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:43
లస: ససస స

9695 AP151000630277
పపరర: మమధవ మమరరకకపపడడ

9696 SQX0062265
పపరర: ససతనరతనస గకసధద

95-199/357

భరస : మలలర శశరర గమపస మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:74
లస: ససస స

95-199/360
9698 SQX0062612
పపరర: శవ ననగ ససదదప పవన కలమమర
మమరరకకపపడడ
తసడడ:డ శవ కరళ పడసరద రరవప గమపరస మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:30
లస: పప

95-199/361 9700 SQX0101584
9699 SQX0101576
పపరర: ససవర రరస కలమమర మమరరకకపపడడ
పపరర: శవ లకకణ కలమమర
మమరరకకపపడడ
తసడడ:డ మలలర సశర గమపరస మమరరకకపపడడ
తసడడ:డ మలలర శశర గమపరస మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:31
లస: పప
వయససస:32
లస: పప

9701 SQX1050582
పపరర: శకనవరస రరవప అననవరపప

9702 AP151000627003
పపరర: శవకరళపడసరదరరవపగమపస
మమరరకకపపడడ
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:56
లస: పప

95-199/364

9705 SQX0577122
పపరర: రరపరల దనస

95-179/581

9706 SQX1231653
పపరర: వనసకట రతన వరపడసరద
పటబనల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పటబనల
ఇసటట ననస:77-12-613
వయససస:37
లస: పప

95-179/582

95-179/584

9709 SQX0057208
పపరర: ససనత ననరరళళ

95-179/585

95-199/363

తసడడ:డ ససబబబరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:44
లస: పప
9704 SQX1231661
పపరర: లలమకలమమరర పటబనల

95-179/580

భరస : వనసకట రతన వరపడసరద పటబనల
ఇసటట ననస:77-12-613
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసటట
ఇసటట ననస:77-12-613
వయససస:38
లస: ససస స

9707 SQX1245985
పపరర: దనల బహదదర కలనశర

9708 AP151000621382
పపరర: ధనలకడక చససడదరర

95-179/583

తసడడ:డ నతడ కలనశర
ఇసటట ననస:77-12-613
వయససస:56
లస: పప
9710 AP151000618076
పపరర: నగరషషషమమర చససడదరర

95-179/586

95-179/589

తసడడ:డ ససబడమసణయస
ఇసటట ననస:77-12-628
వయససస:63
లస: ససస స

9714 AP151000618448
పపరర: రరమమసజ కకషష ర

95-179/587

9717 MLJ3200201
పపరర: కకటటశశరమక వనలగలలటట�
భరస : రరమమహన�
ఇసటట ననస:77-12-628
వయససస:67
లస: ససస స

9712 AP151000621383
పపరర: భబగఖననగకలమమరర ననరరళళ

95-179/588

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:77-12-627
వయససస:61
లస: ససస స
95-179/590

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:77-12-627
వయససస:47
లస: పప
95-179/592

95-199/1091

భరస : కకశశర ననరరళళ
ఇసటట ననస:77-12-621
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనననథ సమసత
ఇసటట ననస:77-12-622
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:77-12-627
వయససస:27
లస: పప
9716 SQX0582189
పపరర: సరసబశవరరవప రరవపపడడ

9711 SQX1617515
పపరర: బకరష చసదడ సమసత

9703 SQX2144715
పపరర: తతజశశన మమరరకకపపడడ

95-199/362

భరస : శవ లకకణ కలమమర మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నగరషషషమమర
ఇసటట ననస:77-12-621
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:77-12-621
వయససస:51
లస: పప
9713 SQX0996942
పపరర: మహహష బబబమ కలనశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-11-574
వయససస:24
లస: పప

9715 SQX0395681
పపరర: పదకజ పపలవరరస

95-179/591

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:77-12-628
వయససస:35
లస: ససస స
95-179/593

9718 SQX1644228
పపరర: రఘమవరర వనలగత

95-179/594

తసడడ:డ రరమమహస వనలగలలటట
ఇసటట ననస:77-12-628
వయససస:38
లస: పప
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9719 SQX0774810
పపరర: వనసకట వనవషషవ రరవపపడడ

95-179/595

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:28
లస: ససస స
9722 AP151000621133
పపరర: వనసకటవససతలకడక రరవపపడడ

9720 SQX0774414
పపరర: అనదష రరవపపడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:29
లస: ససస స
95-179/598

భరస : వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:50
లస: ససస స

9723 AP151000621003
పపరర: పరరశతదతవ రరవపపడడ

తసడడ:డ సరయ మలలర సశర రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస�
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:77-12-631
వయససస:28
లస: పప
9734 SQX1121284
పపరర: ఎన ఎల హసఖ లలఖమ పరదరరస

95-179/610

95-179/613

95-179/616

తసడడ:డ పపననయఖ పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-15-808
వయససస:66
లస: పప

95-179/603

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:57
లస: పప
95-179/605

9732 SQX0639039
పపరర: మసటట దనసస

9735 SQX1203868
పపరర: గకసథద అదద లకడక

9738 AP151000621167
పపరర: పరరశతదతవ గకసధద

9741 SQX0563965
పపరర: గకసధద బ వ ససరరష కలమమర

95-179/619

9744 SQX1353630
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప పరదరరస

95-179/608

9747 AP151000288445
పపరర: హహమలత కసదగటర
భరస : మనననశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-15-831
వయససస:46
లస: ససస స

95-179/606

9733 AP151000618063
పపరర: పరరర సరరధద

95-179/609

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:77-12-631
వయససస:60
లస: పప
95-179/611

9736 SQX0563908
పపరర: వనసకట రతన కలమమరర గకసధద

95-179/612

తసడడ:డ ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:34
లస: ససస స
95-179/614

9739 SQX0582213
పపరర: వనసకట రవసదడ కలమమర గకసధద

95-179/615

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:43
లస: పప
95-179/617

9742 SQX1453224
పపరర: కకటటశశర రరవప గకసథద

95-179/618

తసడడ:డ ససబబబరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:71
లస: పప
95-179/620

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పరదరరస
ఇసటట ననస:77-12-637
వయససస:55
లస: పప
95-125/22

9730 SQX0922492
పపరర: అమర ననధ రవపపడడ
తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:77-12-631
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:77-12-637
వయససస:53
లస: ససస స
9746 MLJ2561611
పపరర: పపలమరరరవప పరరచదరర

9727 SQX0288225
పపరర: సరయ మలలర శశరరరవప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:45
లస: పప
9743 SQX1353564
పపరర: వనసకట పదనకవత పరదరరస

95-179/602

భరస : గకసథద శకధర కలమమర
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవసదడ కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:40
లస: ససస స
9740 AP151000618127
పపరర: వనసకట శకధర శకధర కలమమర

95-179/600

తసడడ:డ గగపరల
ఇసటట ననస:77-12-631
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-12-636
వయససస:26
లస: ససస స
9737 SQX1300631
పపరర: తనసజ గకసథద

9724 SQX1758911
పపరర: వ శవ పడసనన కలమమర
రరవపపడడ
తలర : అదద లకడక రరవపపడడ
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:23
లస: పప

భరస : పరరర సరరధ
ఇసటట ననస:77-12-631
వయససస:51
లస: ససస స
95-179/607

95-179/597

95-179/599

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:27
లస: పప

95-179/604 9729 AP151000621134
9728 SQX0280008
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవపపడడ�
పపరర: వనసకట ఉమమ దతవ రవపపడడ

9721 AP151000621135
పపరర: ఆదదలకడక రరవపపడడ

భరస : సరయమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-12-630
వయససస:54
లస: ససస స

95-179/601 9726 SQX0922500
9725 SQX1088872
పపరర: సరయ రరజరసదడ పడసరద రవపపడడ
పపరర: వనసకట శవ కరరరసక రవపపడడ

9731 SQX0774695
పపరర: మణణకసఠ రరవపపడడ

95-179/596

9745 NDX2843225
పపరర: వనసకయఖ బసడరర

94-234/1434

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:77-13-775
వయససస:56
లస: పప
95-125/23

9748 SQX2261915
పపరర: కనన అల

95-205/815

తసడడ:డ ఏసస కనన
ఇసటట ననస:77/22/1211
వయససస:27
లస: పప
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95-205/816

భరస : కనన అల
ఇసటట ననస:77/22/1211
వయససస:18
లస: ససస స
9752 SQX1628504
పపరర: రతనమమల వపపపపటటరర

95-179/651

95-179/654

తసడడ:డ వనసకయఖ యలమరవపల
ఇసటట ననస:77-46
వయససస:58
లస: పప
9758 MLJ3196664
పపరర: పవన కలమమర ననగసదరర

95-179/662

95-179/665

95-179/668

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:77-52
వయససస:63
లస: పప
9770 SQX0564336
పపరర: మననజ కసషరషరరవప చసతకకకసదద
తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:77-57
వయససస:29
లస: పప
9773 SQX1372861
పపరర: ఇసదసమత కకతస మమసస
భరస : పడసరద రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-61
వయససస:43
లస: ససస స
9776 MLJ3200441
పపరర: పదనకవత దసడడడ
భరస : నరసససహస
ఇసటట ననస:77-62
వయససస:42
లస: ససస స

9757 SQX0446724
పపరర: వమలమవత ననగసదరర

95-179/660

9759 AP151000618152
పపరర: కకటటశశరరరవప ననగసదరర

95-179/663

9760 SQX1352079
పపరర: నవరతన కలమమరర మటటటపలర

95-179/666 9763 SQX1331552
9762 SQX1352020
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప మటటటపలర
పపరర: తకమమరస

9765 SQX1452135
పపరర: నదరర హన షపక

9768 SQX1088930
పపరర: రవ కలమమర జరవన

9771 SQX0564377
పపరర: మమధవ రరవప చసతకకకసదద

9774 AP151000621272
పపరర: లకడకతనయర కకతస మమసస

9777 AP151000618088
పపరర: చసదడశశఖరరరవప దసడడడ
తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:77-62
వయససస:45
లస: పప

95-179/664

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:77-49
వయససస:45
లస: ససస స
95-179/667

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:77-49
వయససస:65
లస: పప
95-179/669

9766 SQX1451467
పపరర: హససనన షపక

95-179/670

భరస : నజజమమదదరన షపక
ఇసటట ననస:77-52
వయససస:56
లస: ససస స
95-179/672

9769 SQX0563866
పపరర: మమధవ చసతకకకసదద

95-179/673

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:77-57
వయససస:39
లస: ససస స
95-179/675

9772 SQX1883578
పపరర: జవన సరయ మణణకసఠ
కకతస మమసస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-58
వయససస:24
లస: పప

95-179/676

95-179/678

9775 AP151000618143
పపరర: పడసరదరరవప కకతస మమసస

95-179/679

భరస : బదరరననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:77-61
వయససస:72
లస: ససస స
95-179/680

95-179/661

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-47
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-57
వయససస:56
లస: పప
95-179/677

95-179/653

9756 SQX0446757
పపరర: లకడకకలమమరర ననగసదరర

తసడడ:డ అశశక కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-53
వయససస:33
లస: పప
95-179/674

9754 SQX1628546
పపరర: రవ కలమమర వపపపపటటరర

తసడడ:డ రరజరసదడ కలమమర వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:77-44
వయససస:53
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:77-52
వయససస:33
లస: ససస స
95-179/671

95-179/650

తసడడ:డ నరసససహ రరజరసదడ కలమమర వపపపపటటర
ఇసటట ననస:77-44
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పపలమరరరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:77-49
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నజజమమదదరన షపక
ఇసటట ననస:77-52
వయససస:29
లస: ససస స
9767 SQX1451384
పపరర: నజజమమదదరన షపక

95-179/652

తసడడ:డ ఓబయఖ
ఇసటట ననస:77-47
వయససస:71
లస: పప

భరస : తకమమరస
ఇసటట ననస:77-49
వయససస:48
లస: ససస స
9764 SQX1452044
పపరర: అయయషర బబగస షపక

9753 SQX1628538
పపరర: అనల కలమమర వపపపపటటరర

9751 SQX1628520
పపరర: ససనత వపపపపటటరర

భరస : రవ కలమమర వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:77-44
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:77-47
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-47
వయససస:41
లస: పప
9761 SQX1331545
పపరర: పరరశత దతవ

95-179/649

భరస : అనల కలమమర వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:77-44
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ కలమమర వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:77-44
వయససస:76
లస: ససస స
9755 SQX1300227
పపరర: రరప కలమమర యలమరవపల

9750 SQX1628512
పపరర: మసజల వపపపపటటరర

తసడడ:డ బదరరననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:77-61
వయససస:46
లస: పప
95-179/681

9778 SQX0394551
పపరర: శశషకలమమరర వ

95-179/682

భరస : పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-63
వయససస:55
లస: ససస స
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9779 AP151000618180
పపరర: మమధవరరవప కనగలలపపలల

95-179/683

తసడడ:డ గమరరననధస
ఇసటట ననస:77-63
వయససస:62
లస: పప
9782 SQX1452002
పపరర: ననగ మలలర శశరర ఉడత

95-179/686

95-179/689

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-65
వయససస:31
లస: పప
9791 SQX2254126
పపరర: కలససమ కలమమరర బబ జనపలర

95-179/1140

95-223/822

95-179/693

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-66
వయససస:50
లస: ససస స
9800 MLJ3196417
పపరర: ససరరష మమమడడ

95-179/696

తసడడ:డ చసదడశశఖర పపనననరరవప� �
ఇసటట ననస:77-69-788
వయససస:34
లస: ససస స

9789 SQX0056721
పపరర: శకనవరసరరవప అతషకకరర

95-179/692

95-179/1144

95-179/1141

9798 SQX0022368
పపరర: వనసకట ననగ రరజరష మమమడడ

95-179/694

9807 MLJ3204831
పపరర: ననగవససతకలమమరర టట
భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:77-69-788
వయససస:58
లస: ససస స

95-179/690

9790 SQX2180586
పపరర: కలససమ కలమమరర బబ జరనపలర

95-179/1139

9793 SQX2182046
పపరర: రగజ కలమమరర కకట మణణమమల

95-179/1142

95-223/824
9796 SQX0506287
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పతకమభరర�

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:77-65-624
వయససస:45
లస: పప
9799 SQX0022350
పపరర: పడకరష మమమడడ

95-179/695

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-66
వయససస:33
లస: పప
95-179/697

9802 SQX2401230
పపరర: శకనవరస రరవప శఖమకకలర

95-179/1143

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ శఖమకకలర
ఇసటట ననస:77-66
వయససస:50
లస: పప
95-179/698

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:77-67
వయససస:42
లస: పప
95-180/736

9787 SQX0056713
పపరర: భభలకడక ఆతషకకరర�

భరస : ససరరశ కలమమర కకట మణణమమల
ఇసటట ననస:77-65
వయససస:34
లస: ససస స
95-223/823

9804 AP151000618483
పపరర: రరజశశఖర మటటటపలర

95-179/688

భరస : రరమ రరవప బబ జరనపలర
ఇసటట ననస:77-65
వయససస:64
లస: ససస స

9795 SQX0506519
పపరర: వనసకట ననగరసదడ వరపడసరద�
పతకమభరర�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:77-65-624
వయససస:43
లస: పప

9801 MLJ3196540
పపరర: ననగరశశర రరవప మమమడడ

9784 SQX0446682
పపరర: నళన మహనరరవప చసదదలల

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:77-65
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:77-66
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:77-66
వయససస:42
లస: ససస స
9806 MLJ3203098
పపరర: హనత ననళస

95-180/735

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-66
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-66
వయససస:35
లస: పప
9803 SQX2400562
పపరర: సరయ లకడక శఖమకకలర

9786 MLJ3203114
పపరర: పదనకవత మటట పలర

9792 SQX2182053
పపరర: రగజ కలమమరర కకట మణణమమల

95-179/685

తసడడ:డ శవరరమకసషరషరరవప
ఇసటట ననస:77-64
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరరశ కలమమర కకట మణణమమల
ఇసటట ననస:77-65
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:77-65-624
వయససస:40
లస: ససస స
9797 MLJ3200276
పపరర: అసజల మమమడడ

95-179/687

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:77-65
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమ రరవప
ఇసటట ననస:77-65
వయససస:64
లస: ససస స
9794 SQX0506386
పపరర: రగజజలకడక పతకమభరర�

9783 SQX0563791
పపరర: పడసనన కలమమరర చసదదలల

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:77-64-788
వయససస:68
లస: ససస స
95-179/691

9781 SQX0563726
పపరర: అసజననదతవ చసదదలల

భరస : నళన మహనరరవప
ఇసటట ననస:77-64
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కసషరషరరవప
ఇసటట ననస:77-64
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:77-64
వయససస:64
లస: పప
9788 SQX0774539
పపరర: ససవదస కలమమర కటట మభరర

95-179/684

తసడడ:డ నళన మహన రరవప
ఇసటట ననస:77-64
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజరశశర రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:77-64
వయససస:60
లస: ససస స
9785 SQX1451962
పపరర: రరజరశశరరరవప ఉడత

9780 SQX1093582
పపరర: హససకత చచసదదలల

9805 AP151000618434
పపరర: సదరఖపడకరశరరవప మటట పలర �

95-179/699

తసడడ:డ ససతనరరమసజననయమలల�
ఇసటట ననస:77-67
వయససస:77
లస: పప
95-180/737

9808 SQX1870864
పపరర: భబవన అటటటలలరర

95-179/700

భరస : అజయ బబబమ అటటటలలరర
ఇసటట ననస:77/70
వయససస:24
లస: ససస స
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9809 SQX0678276
పపరర: రమమదతవ అతష
స లకరర
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95-179/701

భరస : మలర కరరరరన రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:50
లస: ససస స
95-179/704

9815 AP151000618206
పపరర: ససవర ననగరసదడఎస అతష
స లకరర

95-179/707

95-179/710

95-179/713

95-179/716

95-179/719

95-179/721

9822 SQX0581793
పపరర: ససబడహకణఖస గగరసటర �

9825 AP151000621202
పపరర: ఉషర రరణణ మవశ

9828 AP151000618167
పపరర: పడభబకరరరవప సరధన

9831 SQX1606526
పపరర: షకకబ షపక

95-179/724

9834 SQX1839448
పపరర: నవన పరగగలల

95-179/714

9837 SQX0922427
పపరర: హహహమమవత శఖమకకలర
భరస : వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:77-83
వయససస:72
లస: ససస స

9817 SQX0407742
పపరర: సరగజన ఇసటటరర

95-179/709

9820 MLJ1741222
పపరర: లకడకననరరయణ ఇసటటరర

95-179/712

9823 SQX1617481
పపరర: కసషషకలమమరర చలలవరదద

95-179/715

భరస : వనసకటటశశరరర చలలవరదద
ఇసటట ననస:77-73
వయససస:47
లస: ససస స
95-179/717

9826 AP151000621201
పపరర: రరజరశశరర మవరశ

95-179/718

భరస : ఆదదకరశవరరవప
ఇసటట ననస:77-74
వయససస:72
లస: ససస స
95-179/720

9829 SQX0556670
పపరర: మణణకసఠ చసతన�

95-180/738

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:77-74-184
వయససస:32
లస: పప
95-179/722

9832 MLJ1742204
పపరర: పరవన పరగగలల

95-179/723

భరస : అసకమకరరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:77-81
వయససస:44
లస: ససస స
95-179/725

తసడడ:డ అసకమకరరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:77-81
వయససస:25
లస: పప
95-179/727

95-179/706

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:77-72
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:77-80
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:77-81
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:77-81
వయససస:50
లస: పప

95-179/711

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:77-74
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-78
వయససస:72
లస: ససస స

9836 MLJ1741891
పపరర: అసకమకరరవప పరగగలల

9819 AP151000621205
పపరర: శవపరరశత యసటటరర

9814 SQX0678318
పపరర: మలర కరరరరన రరవప అతష
స లకరర

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:77-72
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:77-74
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:77-74
వయససస:31
లస: పప

9833 SQX1115980
పపరర: నవన పరగగలల

95-179/708

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:77-72
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప సరధన
ఇసటట ననస:77-74
వయససస:26
లస: ససస స

9830 SQX0626614
పపరర: సతఖననరరయణమక కకకవశడడ

9816 AP151000618202
పపరర: కకటయఖ గకసధద

95-179/703

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:54
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:77-72
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:77-72
వయససస:57
లస: పప

9827 SQX0424036
పపరర: కసషష చచవతనఖ సరదన

95-179/705

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:82
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-72
వయససస:44
లస: ససస స

9824 SQX1050186
పపరర: శరరష సరధన

9813 SQX1203900
పపరర: దనదనసష ఘమడతడ

9811 SQX0678284
పపరర: సరసబబడజఖస అతష
స లకరర

భరస : ససబబ రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘమడతడ రరమ చసదడ
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:58
లస: పప

9821 AP151000618136
పపరర: పడసరద ఇసటటరర

95-179/702

భరస : ససవర ననగరసదడఎస అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:53
లస: ససస స

9812 SQX0056689
పపరర: రరకరడ వజయ బబబమ
అతష
స లకరర
తసడడ:డ ససవర ననగరసదడఎస అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:77-70
వయససస:30
లస: పప

9818 SQX0056705
పపరర: జయలకడక చకరష

9810 SQX0678300
పపరర: ఆదదలకడక అతష
స లకరర

9835 SQX0922435
పపరర: భరత వసశ పరగగలల

95-179/726

తసడడ:డ అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:77-81
వయససస:25
లస: పప
95-179/728

9838 SQX0922419
పపరర: వనసకటరమణయఖ శఖమకకలర

95-179/729

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:77-83
వయససస:78
లస: పప
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9839 SQX1050012
పపరర: ననగరసదడమక బసధస రరవపరర

95-179/730

భరస : శశభననదదడ బసధస రరవపరర
ఇసటట ననస:77-84
వయససస:62
లస: ససస స
9842 SQX0394650
పపరర: వనసకటటశశరరర అడడవ

95-179/733

95-179/736

95-179/739

95-179/742

95-179/745

95-179/748

95-179/751

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:57
లస: ససస స

9852 SQX0394593
పపరర: లకడక కలమమరర సరమ

9855 SQX0394585
పపరర: సమ వనసకట దసరరడరరవప

9858 AP151000621036
పపరర: రమణ కలమమరర సరధస

9861 MLJ1737733
పపరర: డడ. ఉపపసదడకలమమర

95-179/754

9864 SQX1959881
పపరర: బబ దస రరజ

95-179/743

9867 SQX2116358
పపరర: ఆలలఖఖ మలమరల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలమరల
ఇసటట ననస:77-89
వయససస:25
లస: ససస స

9847 SQX0394601
పపరర: లలమవత కరరసశశటట

95-179/738

9850 AP151000618433
పపరర: మహహష కలమమర

95-179/741

9853 SQX1050202
పపరర: ససశల సరమ

95-179/744

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ సరమ
ఇసటట ననస:77-87
వయససస:54
లస: ససస స
95-179/746

9856 SQX0394577
పపరర: యస శకనవరసరరవప

95-179/747

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-87
వయససస:39
లస: పప
95-179/749

9859 AP151000621306
పపరర: ననగమణణ దదయమఖల

95-179/750

భరస : గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:57
లస: ససస స
95-179/752

9862 AP151000618151
పపరర: ననగరశశరరరవప సరధస

95-179/753

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:52
లస: పప
95-179/755

తసడడ:డ పష చయఖ బబ దస
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:50
లస: పప
95-179/1149

95-179/735

తసడడ:డ ఉమమదకల
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గమరరమభరరస
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:62
లస: పప
9866 SQX2181071
పపరర: రమణ కలమమరర సరధస

95-179/740

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప సదస
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:29
లస: పప
9863 MLJ3196904
పపరర: గమరరసరశమ దదయమఖల

9849 SQX1050525
పపరర: జతతసదడ జరవన

9844 SQX1347138
పపరర: జజఖతరకయళ కరరసశశటట

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-87
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:32
లస: ససస స
9860 SQX1553669
పపరర: గగపస సదస

95-179/737

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-87
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గమరరమభరరస
ఇసటట ననస:77-87
వయససస:68
లస: ససస స
9857 SQX0678359
పపరర: వనసకటరమణ దదయమఖల

9846 AP151000621006
పపరర: పససస ర దతవ

95-179/732

తలర : శసకర రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమమరకల జరవన
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-87
వయససస:29
లస: ససస స
9854 AP151000621198
పపరర: సరశలకడక కనమరర పపడడ

95-179/734

భరస : మహహశషమమర
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహష కలమమర
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:26
లస: పప
9851 SQX0835710
పపరర: వరణణ సరమ

9843 SQX1160092
పపరర: మననల కలమమరర

9841 SQX0394619
పపరర: ఉదయలకడక అడడవ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-85
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశ కలమమర
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జతతసదడ జరవన
ఇసటట ననస:77-86
వయససస:42
లస: ససస స
9848 SQX0922344
పపరర: అకయ కలమమర

95-179/731

తసడడ:డ యలమసద బసధస రరవపరర
ఇసటట ననస:77-84
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:77-85
వయససస:59
లస: పప
9845 SQX1050558
పపరర: రరఖ జరవన

9840 SQX1049999
పపరర: శశభననదదడ బసధస రరవపరర

9865 SQX1959899
పపరర: సరరర శసకర సససగ

95-179/756

తసడడ:డ సరరర అపపల సససగ
ఇసటట ననస:77-88
వయససస:51
లస: పప
95-179/757

9868 AP151000621395
పపరర: తరరమలమక మలమరల

95-179/758

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-89
వయససస:41
లస: ససస స
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9869 AP151000621254
పపరర: ససబమబలల మలమరల

95-179/759

భరస : లకడకననరరయణ గగడ
ఇసటట ననస:77-89
వయససస:64
లస: ససస స
9872 SQX0581702
పపరర: వనసకటసరశమ మలమరల

95-179/762

95-179/765

95-179/768

95-179/1150

95-179/771

95-179/774

95-179/777

భరస : ఆసజననయమలల గమమక
ఇసటట ననస:77-95
వయససస:25
లస: ససస స

95-179/769

9880 SQX1617465
పపరర: పడభబకర రరవప వపటటకకరర

95-179/770

తసడడ:డ ససబబయఖ వపటటకకరర
ఇసటట ననస:77-91
వయససస:57
లస: పప
95-179/1151

9885 SQX1553701
పపరర: లకడక బబలరసకకసడ

9888 SQX0394759
పపరర: కర దదవఖ

9891 AP151000621234
పపరర: ననరరయణమక కకలక
ర రర

95-179/780

9894 SQX0678367
పపరర: ఏలకరర పదనకవత

95-179/772

9897 SQX0563668
పపరర: శవకలమమరర మలమరల
భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:77-95
వయససస:30
లస: ససస స

95-179/1152

9886 SQX1553685
పపరర: కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ

95-179/773

తసడడ:డ ససవదసలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:77-92
వయససస:45
లస: పప
95-179/775

9889 AP151000621218
పపరర: ధనలకడక కకలక
ర రర

95-179/776

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:77-93
వయససస:47
లస: ససస స
95-179/778

9892 SQX0774448
పపరర: బడహకతతజ వరససరరడడ

95-179/779

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-93
వయససస:27
లస: పప
95-179/781

భరస : ఏలకరర శకనవరసస
ఇసటట ననస:77-94
వయససస:48
లస: ససస స
95-179/783

9883 SQX2253565
పపరర: రమఖ వనమమల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:77-91
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:77-93
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:77-93
వయససస:52
లస: పప
9896 SQX1451434
పపరర: మమధవలత గమమక

95-179/767

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:77-93
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-93
వయససస:47
లస: ససస స
9893 MLJ1740547
పపరర: కకసడలరరవప కకలక
ర రర

9882 SQX2402741
పపరర: రమఖ వనమమల

95-179/764

9877 SQX1451343
పపరర: అచసఖత ససత రరమయఖ
కరగరతనల
తసడడ:డ పసదర ససబబబరరవప కరగరతనల
ఇసటట ననస:77-90
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:77-92
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:77-93
వయససస:28
లస: ససస స
9890 SQX0394775
పపరర: ననగమణణ వరససరరడడడ

9879 AP151000621320
పపరర: పదక కకలర పర

9874 MLJ1745868
పపరర: లకడక కరగరతల

95-179/766

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:77-91
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలమరల
ఇసటట ననస:77-92
వయససస:28
లస: ససస స
9887 SQX0678177
పపరర: కరవరఖ కకలక
ర రర

9876 SQX0678375
పపరర: శకనవరసరరవప బబ బబల

95-179/761

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:77-90
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:77-91
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:77-91
వయససస:47
లస: ససస స
9884 SQX1376442
పపరర: అసజన దదపసస మలమరల

95-179/763

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-90
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:77-90
వయససస:64
లస: పప
9881 SQX2184000
పపరర: సతఖ వత వనమమల

9873 SQX0678334
పపరర: కకరణకయ కరరరస బబ బబల

9871 AP151000618435
పపరర: కకటటశశరరరవప మలమరల

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:77-89
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-90
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-90
వయససస:57
లస: ససస స
9878 AP151000618214
పపరర: రరమమరరవప బబ బబళళళ

95-179/760

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలమరల
ఇసటట ననస:77-89
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:77-89
వయససస:47
లస: పప
9875 AP151000621309
పపరర: సరసబబడజఖస బబ బబళళ

9870 SQX1500207
పపరర: పడభమ తతజ మలమరల

9895 SQX0678193
పపరర: యయలకరర శకనవరసస

95-179/782

తసడడ:డ యయలకరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-94
వయససస:53
లస: పప
95-179/784

9898 SQX0564070
పపరర: లకడకననరరయణ మలమరల

95-179/785

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-95
వయససస:31
లస: పప
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9899 SQX1451301
పపరర: ఆసజననయమలల గమమక

95-179/786

తసడడ:డ కకటయఖ గమమక
ఇసటట ననస:77-95
వయససస:35
లస: పప
9902 AP151000621366
పపరర: మణణరరజకలమమరర గమరకస

95-179/789

95-179/792

95-179/795

95-179/798

95-179/801

95-179/804

95-179/807

భరస : శకనవరస రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:39
లస: ససస స

9912 SQX0394841
పపరర: భబగఖలకడక గరరర పరటట

9915 SQX0990788
పపరర: కకపపపరరవపరర యశశసత

9918 SQX0394866
పపరర: పవన కలమమర గరరర పరటట

9921 AP151000597503
పపరర: మధసమత పబబశశటట

95-133/896

9924 SQX1310598
పపరర: ససమక పబబశశటట

95-179/799

9927 SQX1644152
పపరర: మధసమత పబబశశటట
భరస : శకనవరస రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:47
లస: ససస స

9907 SQX0942425
పపరర: హహమమ లతన వనమభరర

95-179/794

9910 AP151000618140
పపరర: నరసససహరరవప వనమభరర

95-179/797

9913 SQX1300243
పపరర: మహలకడక అననన

95-179/800

భరస : వనసకట ససబబబరరవప అననన
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:57
లస: ససస స
95-179/802

9916 SQX0564245
పపరర: శకకరసత రరడడడ నసదనఖల

95-179/803

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:31
లస: పప
95-179/805

9919 MLJ3197100
పపరర: శవకలమమర గరర పరటట�

95-179/806

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:41
లస: పప
95-133/894

9922 AP151000594181
పపరర: శకనవరసరరవప పబబశశటట

95-133/895

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:50
లస: పప
95-179/808

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:24
లస: ససస స
95-179/810

95-179/791

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-102
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:75
లస: పప
9926 SQX1300201
పపరర: ససజజత ననమమల

95-179/796

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజలయఖ�
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:68
లస: పప
9923 AP151000594225
పపరర: ససబబబరరవప పబబశశటట

9909 SQX0942433
పపరర: మధస కలమమర వనమభరర

9904 SQX0407775
పపరర: జ రరమ ససతనరతనస

భరస : మధసకలమమర
ఇసటట ననస:77-102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:36
లస: పప
9920 MLJ3197084
పపరర: ననగరశశరరరవప గరరర పరటట�

95-179/793

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:62
లస: ససస స
9917 SQX1003763
పపరర: వనసకట సతష అననన

9906 AP151000618386
పపరర: వషష
ష వరర నరరవప గమరకస

95-179/788

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-101
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:77-102
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగ శవకలమమర
ఇసటట ననస:77-103
వయససస:32
లస: ససస స
9914 SQX0564302
పపరర: కకటటరతనస గరరర పరటట

95-179/790

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:77-101
వయససస:76
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:77-102
వయససస:56
లస: ససస స
9911 SQX0394825
పపరర: ససధనరరణణ గరరర పరటట

9903 AP151000618387
పపరర: సతఖననరరయణ గమరకస

9901 SQX0678391
పపరర: హహమ బసదస గమరకస

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-101
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వరర నరరవప
ఇసటట ననస:77-101
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష వరరన రరవప
ఇసటట ననస:77-101
వయససస:44
లస: పప
9908 AP151000621367
పపరర: ససశల వనమభరర

95-179/787

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:77-95
వయససస:72
లస: పప

భరస : వషష
ష వరరనరరవప
ఇసటట ననస:77-101
వయససస:47
లస: ససస స
9905 SQX0407809
పపరర: జ కకటటశశరరరవప

9900 AP151000618212
పపరర: కకటటశశరరరవప మలమరల

9925 SQX1644137
పపరర: వనసత పరవససస

95-179/809

తసడడ:డ వరరర రరఘవ చరఖలల పరవససస
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:26
లస: ససస స
95-179/811

9928 SQX0678516
పపరర: సరగజన పరరవససస

95-179/812

భరస : రరఘవరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:56
లస: ససస స
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95-179/813

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పబబసపటట
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:23
లస: పప
9932 SQX1644145
పపరర: శకనవరస రరవప పబబశశటట

95-179/816

95-179/819

95-179/822

95-179/825

9939 SQX1644111
పపరర: జజఖత గమడడవరడ

9942 SQX1144567
పపరర: కనమరర పపడడ బబల నరరసదడ

95-179/828

9945 SQX1644350
పపరర: ఆసజననయమలల కనమరర పపడడ

95-200/989

Deleted

9948 SQX1717305
పపరర: రరజఖలకడక కసకకపరటట
భరస : రరమ కసషష
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:39
లస: ససస స

9950 SQX1717347
పపరర: ఆదదతఖ కసకకపరటట

9951 MLJ2011120
పపరర: ససరరషషషమమర మమజరటట

95-200/992

తసడడ:డ శక రరమ కసషష కసకకపరటట
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:49
లస: పప
9956 AP151000630047
పపరర: ససగమణ దతవ పలర పష తష
భరస : వనసకటససబబబరరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-112
వయససస:54
లస: ససస స

95-179/823

9954 MLJ2010338
పపరర: బడహకనసదస� మమజరటట�

95-179/826

9957 SQX1384619
పపరర: అసజమక కరకలమమనస
భరస : పడసరద రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:77-112
వయససస:59
లస: ససస స

9937 SQX1309005
పపరర: దసరరడ పడవణ జకష

95-179/821

9940 SQX0056747
పపరర: బబబ కలమమరర జకష

95-179/824

9943 SQX1644335
పపరర: బబల రరమకసషష

95-179/827

తసడడ:డ వనసకననస
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:50
లస: పప
95-179/829

9946 SQX2102432
పపరర: వశరల మమజరటట

95-199/999

భరస : దతవ వనసకట రరస కలమమర మమజరటట
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:23
లస: ససస స
95-200/990

95-200/991
9949 MLJ2010270
పపరర: లకడకకలససమకలమమరర� మమజరటట�

భరస : బడహకనసదస� �
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:57
లస: ససస స
95-200/993

95-200/994
9952 SQX1940352
పపరర: దతవర వనసకట రరసకలమమర మమజరటట

తసడడ:డ భడహకనసదస మమజరటట
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:42
లస: పప
95-200/996

తసడడ:డ పపననయఖ� �
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:63
లస: పప
95-199/369

95-179/818

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకనసదస
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:40
లస: పప
95-200/995

9934 SQX0964817
పపరర: వనసకట ననగ ససనత దదసతష

తసడడ:డ శసకర రరవప జకష
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వశరశనసదస
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:61
లస: పప

భరస : దతవర వనసకట రరమ కలమమర మమజరటట
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:33
లస: ససస స

9953 SQX1717313
పపరర: శక రరమ కసషష కసకకపరటట

95-179/820

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శవ వనసకట పపననయఖ
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:51
లస: పప
9947 SQX1940246
పపరర: వనవశరల మమజరటట

9936 SQX1617440
పపరర: రసజత దనస

95-179/815

భరస : రరధన కసషష మభరరస
ఇసటట ననస:77-106
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబల రరమకసషష
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:67
లస: ససస స
9944 SQX0922351
పపరర: శసకరరవప జకరష

95-179/817

తసడడ:డ అజయ దనస
ఇసటట ననస:77-108
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:77-109
వయససస:26
లస: ససస స
9941 SQX0394502
పపరర: అననపపరష తచలననకలల

9933 SQX0678524
పపరర: రరఘవ చనరరఖలల ఎస పస వ

9931 SQX1300235
పపరర: శకనవరస రరవప ననమమల

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఎస ఏ కసషషమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప దదసతష
ఇసటట ననస:77-106
వయససస:44
లస: పప
9938 SQX0922369
పపరర: లకడక జజఖత మణణమమల జకరష

95-179/814

తసడడ:డ రరఘవరచనరరఖలల పరవససస
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:77-105
వయససస:50
లస: పప
9935 SQX1331511
పపరర: రరధనకసషష మభరరస దదసతష

9930 SQX1309161
పపరర: ససమతడ వనయ పరవససస

95-200/1098
9955 SQX2041747
పపరర: దతవ వనసకట రరస కలమమర మమజరటట

తసడడ:డ బడహకనసదస మమజరటట
ఇసటట ననస:77-110
వయససస:42
లస: పప
95-199/370

9958 SQX1502021
పపరర: ససకర తడడకమళ

95-199/371

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తడఇకమలర
ఇసటట ననస:77-112
వయససస:26
లస: పప
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95-199/372
9959 SQX0274514
పపరర: హహచ యల యన కలమమర
పలర పష తష
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-112
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-112
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరశ వశశననధస పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-112
వయససస:60
లస: పప

9962 SQX0682419
పపరర: రరవత పష తత
స రర

9963 SQX2320448
పపరర: సరవతడ కలరరవనలమ

9964 SQX2321941
పపరర: శకనవరస రరవప కరకలమమనస

95-199/375

భరస : గగరరశసకర పష తత
స రర
ఇసటట ననస:77-113
వయససస:37
లస: ససస స
9965 SQX2321933
పపరర: రమదతవ కరకలమమనస

95-199/1087

95-199/378

9966 SQX1538364
పపరర: రరఖమ రరణణ కకలర పర

95-199/386

తసడడ:డ హరరగగపరల
ఇసటట ననస:77-119
వయససస:41
లస: పప
9980 SQX1178897
పపరర: పదక పసడయమ దరరర

95-199/389

భరస : వనసకటటశశర రరవప దరరర
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:34
లస: ససస స
9983 SQX1178871
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దరరర

తసడడ:డ గమరవయఖ దరరర
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:68
లస: పప

95-199/376

95-199/379

95-199/392

95-199/382

తలర : ఉమమదతవ కకలర పర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:39
లస: పప

95-199/377

9975 SQX2134849
పపరర: ననగ వనసకట మమఘన దతవ
తనడతపలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడతపలర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:20
లస: ససస స
9978 AP151000627049
పపరర: హరర గగపరల కనగలపపలమ

9973 AP151000618058
పపరర: బబల వనసకట రమమశ దతవశశటట

95-199/1092

9976 AP151000630021
పపరర: రరజరశశరర కనగలపపల

95-199/383

95-199/385

భరస : హరరగగపరల కనగలపపలమ
ఇసటట ననస:77-119
వయససస:69
లస: ససస స
95-199/387

9979 SQX0853663
పపరర: ననగ వనసకట అసజన ఎ

తసడడ:డ భవరన శసకరయఖ కనగలపపలమ
ఇసటట ననస:77-119
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:30
లస: ససస స

9981 SQX0490839
పపరర: సశరరజఖలకడక ఏలకరర

9982 SQX1404797
పపరర: అననపపరష దరరర

9984 SQX0491043
పపరర: హనసమసతరరవప ఏలకరర

95-199/380

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:44
లస: పప

95-199/390

95-199/388

95-199/391

భరస : పపలమర రరవప దరరర
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:62
లస: ససస స
95-199/393

తసడడ:డ చన గగపయఖ ఏలకరర
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:39
లస: పప
95-199/395

9967 SQX1528183
పపరర: రమమదతవ కకలర పర

భరస : వనసకట భబసషర హనసమసతరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరవప దరరర
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:39
లస: పప
9986 SQX1178863
పపరర: పపలమర రరవప దరరర

తసడడ:డ పసడడ రసగ సరశమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:77-114
వయససస:51
లస: పప

9970 SQX1538331
పపరర: ఉమమదతవ కకలర పర

9972 MLJ3422847
పపరర: వనసకటననగచసదడశశఖర కకలర పర

తసడడ:డ సదరఖ పడకరష రరవప తనడతపలర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:51
లస: పప

95-199/1086

9969 SQX1519893
పపరర: ససధనరరణణ తనడతపలర

95-199/381
9971 MLJ3422854
పపరర: ఆనసదవనసకటపరసడడరసగరరరవప
కకలర పర
తలర : ఉమమదతవ కకలర పర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:37
లస: పప
95-199/384

95-199/374

భరస : వనసకట ననగ చసదడ శశఖర కకలర పర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తనడతపలర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:45
లస: ససస స

9977 AP151000627048
పపరర: శసకర

95-199/1085

9961 AP151000627235
పపరర: వనసకటససబబబరరవప పలర పష తష

భరస : ఆనసద వనసకట పరసడడరసగరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబల వనసకట రమమశ దతవశశటట
ఇసటట ననస:77-118
వయససస:39
లస: ససస స

9974 SQX1519919
పపరర: శకనవరసరరవప తనడతపలర

95-199/373

భరస : ససబబరరవప కలరరవనలమ
ఇసటట ననస:77-114
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:77-114
వయససస:44
లస: ససస స
9968 SQX0853648
పపరర: కకకషషవనణణ దతవశశటట

9960 SQX0296061
పపరర: ఫణణ వశశననధ పలర పష తష

9985 SQX0853655
పపరర: వనసకటససబబబరరవప

95-199/394

తసడడ:డ శకధర రరవప
ఇసటట ననస:77-120
వయససస:45
లస: పప

95-196/642 9988 SQX1404870
9987 SQX1940006
పపరర: కలమమర సరయ పవన అమర
పపరర: లకడక భవఖ పడణణత అమర

తసడడ:డ మమధన చనన దకడణనమభరరస అమర
ఇసటట ననస:77-122
వయససస:20
లస: పప

95-199/396

తసడడ:డ మమధ చన దకడణనమభరరస అమర
ఇసటట ననస:77-122
వయససస:24
లస: ససస స
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95-199/397

95-199/398 9991 SQX1879170
9990 SQX1828201
పపరర: మమధ చన దకడణ మభరరస అమర
పపరర: జజఖసస సరరణణ యమసడనడపడగడ

భరస : మమధ చన దకడణ మభరరస అమర
ఇసటట ననస:77-122
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకటటశశరరరవప అమర
ఇసటట ననస:77-122
వయససస:54
లస: పప

95-196/644
9992 SQX1879162
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
యసదడపగ
డ డ
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప యయసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:77-124
వయససస:53
లస: పప

9993 AP151000630220
పపరర: కకటటరతనస మదదర
భరస : ససబబ రరవప మదదర
ఇసటట ననస:77-124
వయససస:66
లస: ససస స

9995 AP151000627042
పపరర: సరయకసషషకకషష ర మదదర

9996 SQX0449595
పపరర: కళళఖణణ వనమభరర

95-199/401

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదదర
ఇసటట ననస:77-124
వయససస:46
లస: పప
9998 MLJ3418589
పపరర: పడసరద వనమభరర

తసడడ:డ ససబడహకణఖస వనమభరర
ఇసటట ననస:77-125
వయససస:70
లస: పప

10001 SQX0800409
పపరర: లకడక హరరక నదకల

10002 SQX0449579
పపరర: అరరణకలమమరర గకసధద

95-199/407

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప నదకల
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:26
లస: ససస స
95-199/410

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నదకల
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:54
లస: పప
10010 MLJ2014538
పపరర: లలతకలమమరర బవరరశశటట

95-199/416

తసడడ:డ రరమపడసరద భవరర శశటట
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:36
లస: పప
10016 MLJ2017259
పపరర: రరమపడసరద బవరరశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప భవరర శశటట
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:62
లస: పప

95-199/408

95-199/403

10005 SQX0979955
పపరర: సరయ శశఖర నదకల

10008 SQX0853721
పపరర: ననగలకడక పస

10011 SQX0908053
పపరర: అఖల భబవరరశశటట

10014 SQX0853713
పపరర: వనసకట ననగ ససధనకర పస

10017 SQX1719376
పపరర: వరసవ శకరరస
భరస : ససబడమణఖఎస శకరరస
ఇసటట ననస:77-130
వయససస:29
లస: ససస స

10003 SQX0565754
పపరర: సదరరఖ కలమమరర నదకల

95-199/409

భరస : పపరషచసదడ రరవప నదకల
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:50
లస: ససస స
95-199/411

10006 MLJ2013654
పపరర: శకనవరసరరవప గకసధద

95-199/412

తసడడ:డ రరమలసగరశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:53
లస: పప
95-199/414

10009 MLJ2013225
పపరర: శకదతవ భవరర శశటట

95-199/415

భరస : శకనవరసరరవప భవరర శశటట
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:45
లస: ససస స
95-199/417

10012 SQX1538380
పపరర: టబగభర తతనసగమసటర

95-199/418

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:30
లస: పప
95-199/420

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:45
లస: పప
95-199/422

9997 AP151000630085
పపరర: సరసశత వనమభరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భబవరరశశటట
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:51
లస: పప
95-199/419

95-199/400

భరస : వనసకట పపరషచసదడరరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:77-125
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ ససధనకర
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమపడసరదస బవరరశశటట
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:60
లస: ససస స
10013 MLJ2014355
పపరర: ననగశకనవరస బవరరశశటట

95-199/402

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప నదకల
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:25
లస: పప
95-199/413

9994 SQX0274555
పపరర: సరయరమమష మదదర
తసడడ:డ ససబబబరరవప మదదర
ఇసటట ననస:77-124
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కసషషమభరరస చలకల
ఇసటట ననస:77-126
వయససస:61
లస: ససస స
10007 SQX0855692
పపరర: పపరషచసదడ రరవప నదకల

95-199/399

95-199/405 10000 SQX1383728
95-199/406
9999 AP151000627133
పపరర: వనసకటపపరష చసదడరరవప వనమభరర
పపరర: జర ఎల పస యస వలర గకసథద

తసడడ:డ వనసకటపపరషచసదడరరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:77-125
వయససస:40
లస: పప

10004 SQX0219246
పపరర: ససశల చలకల

భరస : వననకత సతఖననరరఖన యమసడనడపడగడ
ఇసటట ననస:77-124
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడసరద వనమభరర
ఇసటట ననస:77-125
వయససస:36
లస: ససస స
95-199/404

95-196/643

10015 MLJ2013217
పపరర: శకనవరసరరవప బవరరశశటట

95-199/421

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బవరరశశటట
ఇసటట ననస:77-127
వయససస:52
లస: పప
95-199/423

10018 SQX1719335
పపరర: ససబడమణఖఎస శకరరస

95-199/424

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:77-130
వయససస:41
లస: పప
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10019 SQX1939388
పపరర: గగరర శసకర పప తత
స రర
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95-179/830

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:77-133
వయససస:46
లస: పప
10022 SQX0743971
పపరర: బబబ లకడక కలమఖన కకలశశటట

95-199/427

భరస : వశశననధస కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-134
వయససస:55
లస: ససస స

10020 SQX1550400
పపరర: కరకవరవ కకలశశటట

95-199/425

తసడడ:డ వ చ. కరసస వశశననధస కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-134
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమహనరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-134
వయససస:48
లస: ససస స

10023 SQX1050566
పపరర: మణణకసషష కకలశశటట

10024 SQX1089169
పపరర: మణణ తతజ కకలశశటట

95-199/428

తసడడ:డ వ చ. కరసస వశశననధస కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-134
వయససస:24
లస: పప

95-199/430 10026 MLJ3418175
10025 MLJ3418043
పపరర: వనసకట చసదడ కరశ వశశననధస . కర
పపరర: వనసకటశవరరమమహన రరవప
కకలశశటట
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-134
ఇసటట ననస:77-134
వయససస:51
లస: పప
వయససస:57
లస: పప

95-199/431

10028 SQX1178889
పపరర: శశకలమజ వసససశశటట

95-199/434

95-199/433

భరస : తరరమలలశశర రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:77-136
వయససస:39
లస: ససస స
10031 AP151000627214
పపరర: పసచతచశశర రరవప కకలశశటట

10029 AP151000630231
పపరర: ససగమణవత కకలశశటట

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-136
వయససస:69
లస: పప

10032 SQX0572305
పపరర: ఓసకరర లకడక ఆతకకకరర

తసడడ:డ వనసకట సతఖ రఘమవర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:77-138
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధదర వసశ కసషష అననస
ఇసటట ననస:77-138
వయససస:39
లస: ససస స

10037 SQX0490995
పపరర: ససధదర వసశ కసషష అననస

10038 SQX0941757
పపరర: ససతన మహ లకడక యయచదరర

95-199/442

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప అననస
ఇసటట ననస:77-138
వయససస:41
లస: పప
10040 AP151000630259
పపరర: అరరణ బబపనపలర బబపనపలర

95-199/437

10041 AP151000630258
పపరర: ససభబషసణణ బబపనపలర

95-199/440

95-199/443

95-199/446

10043 SQX0332288
పపరర: మణణకసఠ కసషష బబపనపలర

95-199/449

తసడడ:డ శకమనననరరయణమభరరస బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-140
వయససస:29
లస: పప

10044 AP151000627067
పపరర: శకమనననరరయణమభరరస
బబపనపలర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-140
వయససస:54
లస: పప

10046 SQX0690990
పపరర: ఆదద లకడక దతవశశటట

10047 SQX0690982
పపరర: భబరడ వ సరయ కలమమర దతవశశటట

95-199/452

భరస : వనసకట గరసధద ససబబబరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:77-143
వయససస:64
లస: ససస స

95-199/432

10030 SQX1550392
పపరర: ససమనస గగడవరరస

95-199/435

10033 SQX1383637
పపరర: వనసకట రరమ రరవప ఆతకకకరర

95-199/438

10036 SQX0842120
పపరర: తషలసస రరజఖస వసకరయల

95-199/441

10039 SQX1404771
పపరర: హహమసత కలమమర ఇమకడడ

95-199/444

తసడడ:డ తషకరరస ఇమకడడ
ఇసటట ననస:77-139
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-140
వయససస:52
లస: ససస స

95-199/451

10027 MLJ2011526
పపరర: ననగలకడక చసత చసత

భరస : పపరష చసదడ రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:77-138
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకమనననరరయణమభరరస బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-140
వయససస:50
లస: ససస స
95-199/448

తసడడ:డ వనసకట ససవర రరమ మహన రరవప కకల
ఇసటట ననస:77-134
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:77-137
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ యయచదరర
ఇసటట ననస:77-139
వయససస:55
లస: ససస స
95-199/445

95-199/429

తసడడ:డ రతన పడసరద వనసకట గగడవరరస
ఇసటట ననస:77-136
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రరమమరరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:77-137
వయససస:42
లస: ససస స

95-199/439 10035 MLJ3420445
10034 SQX1352939
పపరర: వనసకట దతవ తరర వనవషషవ కకతత
పపరర: నరకదన అననస
స రర

95-199/426

భరస : రరమ చసదడమభరరస చసత
ఇసటట ననస:77-135
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పసచతచశశరరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-136
వయససస:63
లస: ససస స
95-199/436

10021 AP151000630318
పపరర: రమమదతవ కకలశశటట

10042 MLJ3420387
పపరర: అనత బబపనపలర బబపనపలర

95-199/447

తసడడ:డ శకనవరస బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-140
వయససస:55
లస: ససస స
95-199/450
10045 AP151000627130
పపరర: శకనవరసస బబపనపళళ బబపనపలర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-140
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గరసధద ససబబబరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:77-143
వయససస:29
లస: పప

10048 SQX0424457
పపరర: పవన కలమమర దతవశశటట

95-199/453

తసడడ:డ వనసకట గరసధద ససబబబరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:77-143
వయససస:30
లస: పప
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95-199/454 10050 SQX0062216
10049 SQX0424838
పపరర: హహమసత ననగ కలమమర దతవశశటట
పపరర: శకనవరస రరవప వరమళళ

తసడడ:డ వనసకట గరసధద ససబబబరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:77-143
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబల వనసకటటశరరర వరమళళ
ఇసటట ననస:77-143
వయససస:40
లస: పప

10052 SQX2469088
పపరర: డ డ

10053 SQX1404714
పపరర: వనసకట శవ కవత వనమభరర

95-179/1085

తలర : డ డ
ఇసటట ననస:77-143 opp astalakshmi
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ గమపరస వనమభరర
ఇసటట ననస:77-144
వయససస:39
లస: ససస స

10055 SQX1152024
పపరర: ఆదద లకడక చససడదరర

10056 SQX1152008
పపరర: కళళఖణ కసషష చససడదరర

95-199/460

భరస : సరసబశవ రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:77-144
వయససస:51
లస: ససస స
10058 SQX1576042
పపరర: రరజరసదడ పడసరద మమలససటట

95-199/463

95-199/465

95-199/468

95-199/1112

95-199/473

తసడడ:డ వనసకటసదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:77-150
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరజరసదడ పడసరద మమలససటట
ఇసటట ననస:77-144
వయససస:46
లస: ససస స
95-199/461

10059 SQX1152032
పపరర: సరసబశవ రరవప చససడదరర

10062 MLJ3420627
పపరర: శరరష కరళసగర

10065 AP151000627118
పపరర: సతషషషమమర కళసగర కళసగర

10068 SQX1152016
పపరర: పడవలర క బబపనపలర

10071 MLJ3418449
పపరర: ససదరరనస బబపనపలర

95-199/476

10074 AP151000630212
పపరర: భబరతదతవ బబపనపలర

95-199/464

10077 AP151000627185
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప బబపనపలర
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-150
వయససస:67
లస: పప

95-199/462

10060 SQX2134781
పపరర: ఆశ గరయతడ మమజరటట

95-166/1408

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:19
లస: ససస స
95-199/466

10063 AP151000630306
పపరర: ససజజత కరళసగర

95-199/467

భరస : చసదడశశఖర కళసగర
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:44
లస: ససస స
95-199/469

10066 AP151000627216
పపరర: శకనవరసరరవప కళసగర

95-199/470

తసడడ:డ పపననయఖ కళసగర
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:77
లస: పప
95-199/471

10069 SQX0062489
పపరర: అశశన బబపనపలర

95-199/472

తసడడ:డ ససదరరనస బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-148
వయససస:30
లస: ససస స
95-199/474

10072 AP151000630103
పపరర: అనసతససజజత బబపనపలర

95-199/475

భరస : శకరసగననయకలలల బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-149
వయససస:60
లస: ససస స
95-199/477

10075 SQX0062646
పపరర: యల వ సదరఖననరరయణ
బబపనపలర
తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:77-150
వయససస:31
లస: పప

95-199/478

95-199/480

10078 AP151000630056
పపరర: చచసచసలకడక మమరరశశటట

95-199/481

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-150
వయససస:62
లస: ససస స
95-199/479

10057 SQX1404730
పపరర: ససరరసదడ గమపరస వనమభరర
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:77-144
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-148
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-149
వయససస:66
లస: పప
10076 AP151000627080
పపరర: పపరషచసదడరరవప బబపనపలర

95-199/459

తసడడ:డ ససదరరరనస బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-148
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససదరరనస బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-148
వయససస:58
లస: ససస స
10073 AP151000627065
పపరర: శకరసగననయకలలల బబపనపలర

10054 SQX1576059
పపరర: లలత కలమమరర మమలససటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కళసగర
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:23
లస: పప
10070 AP151000630205
పపరర: లకడకశరరష బబపనపలర

95-199/458

భరస : సతష కలమమర కరళసగర
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కళసగర
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:70
లస: ససస స
10067 SQX2149094
పపరర: హరర వరర న మమజరటట

95-199/456

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చససడదరర
ఇసటట ననస:77-144
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కరళసగర
ఇసటట ననస:77-145
వయససస:25
లస: ససస స
10064 AP151000630140
పపరర: ససశల కళసగర

10051 SQX0331298
పపరర: వనసకట గరసధద ససబబబరరవప
దతవశశటట
తసడడ:డ మలర యఖ మ లర యఖ
ఇసటట ననస:77-143
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:77-144
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప మమలససటట
ఇసటట ననస:77-144
వయససస:54
లస: పప
10061 SQX1519927
పపరర: కరవఖ కరళసగర

95-199/455

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-151
వయససస:31
లస: ససస స
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95-199/482

భరస : భబసషర రరవప భభమమ
ఇసటట ననస:77-152
వయససస:33
లస: ససస స
10082 SQX0565614
పపరర: శకననధ భభమమ

95-199/485

10083 SQX0565697
పపరర: భబసషర రరవప భభమమ

95-199/488

10088 MLJ3418423
పపరర: పడవణ కలమమర బబపనపలర

95-199/491

10086 SQX0062232
పపరర: మమధవ లత బబపనపలర

95-199/486

తసడడ:డ శక హరర బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-153
వయససస:40
లస: పప

95-199/489

భరస : శకధర రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:77-154
వయససస:56
లస: ససస స

10092 MLJ2012193
పపరర: మలర కరదతవ మమరరమలర

95-199/492

10095 SQX1017285
పపరర: భరత మమదనల

10087 AP151000630245
పపరర: వర లకడక బబపనపలర

10090 AP151000627238
పపరర: శకహరర బబపనపలర

95-199/495

10093 SQX1032259
పపరర: సదరఖతతజ ననరరళర

95-199/498

భరస : ననయమ షపక
ఇసటట ననస:77-155
వయససస:34
లస: ససస స

10097 AP151000630254
పపరర: జబబదనబబగస షపక

10098 AP151000630256
పపరర: హనఫరబ షపక

10099 SQX1232248
పపరర: ఫరరరక షపక

10100 AP151000627076
పపరర: ననయమ షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:77-155
వయససస:42
లస: పప
10103 SQX1394048
పపరర: మకకబల బబగ బబవగ

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:77-158
వయససస:22
లస: ససస స

10101 MLJ3418076
పపరర: హబబ షపక

95-199/506

10104 SQX2056364
పపరర: దసరడ భవన వలక
ర రర

95-199/504

10107 MLJ2012342
పపరర: జరరనన షపక
భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:77-158
వయససస:40
లస: ససస స

95-199/502

10102 SQX1394063
పపరర: ఉమకర సలమమ బబగ

95-199/505

భరస : మకకబల బబగ
ఇసటట ననస:77-157
వయససస:45
లస: ససస స
95-199/1000

తసడడ:డ గరసధద వలక
ర రర
ఇసటట ననస:77-157
వయససస:35
లస: ససస స
95-199/507

95-199/499

తసడడ:డ షరకకర షపక
ఇసటట ననస:77--155
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:77-155
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలకల బబగ బబవగ
ఇసటట ననస:77-157
వయససస:50
లస: పప
10106 SQX1688316
పపరర: సఫసయమ షపక

95-199/501

భరస : ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:77-155
వయససస:77
లస: ససస స
95-199/503

95-199/493

95-199/496

10096 MLJ2011666
పపరర: రఫసయమ షపక

తసడడ:డ మహనకకటటశశరరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:77-154
వయససస:30
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:77-155
వయససస:57
లస: ససస స

95-199/490

తసడడ:డ శకధరరరవపగమపరస ననరరళర
ఇసటట ననస:77-154
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహన కకటటశశరరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:77-154
వయససస:28
లస: పప
95-199/500

95-199/487

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-153
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప మమరరమలర
ఇసటట ననస:77-154
వయససస:60
లస: ససస స
95-199/497

10084 SQX0565663
పపరర: పసచఈశశర రరవప భభమమ

భరస : శక హరర బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-153
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-153
వయససస:42
లస: పప
95-199/494

95-199/484

తసడడ:డ బబపనయఖ భభమమ
ఇసటట ననస:77-152
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-153
వయససస:36
లస: ససస స
10089 MLJ3418753
పపరర: కకరణ కలమమర బబపనపలర

10081 SQX1050681
పపరర: కకరణ భభమమ

తసడడ:డ పసచతసశరరరవప భభమమ
ఇసటట ననస:77-152
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచఈశశరరరవప భభమమ
ఇసటట ననస:77-152
వయససస:39
లస: పప

10085 SQX0062364
పపరర: మహన రరఘవనసదడ వనల
బబపనపలర
భరస : పడవణ కలమమర బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-153
వయససస:34
లస: ససస స

10094 SQX1026369
పపరర: అసబరరష మమదనల

95-199/483

భరస : పసచఈశశర రరవప భభమమ
ఇసటట ననస:77-152
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచతచశశర రరవప భభమమ
ఇసటట ననస:77-152
వయససస:35
లస: పప

10091 SQX1178913
పపరర: జయ శరఖమల ననరరళర

10080 SQX0424432
పపరర: ఆదదలకడక భభమమ

10105 SQX2218246
పపరర: ససధఖ సష మ సష మ

95-199/1093

తసడడ:డ రఘమకలమమర సష మ సష మ
ఇసటట ననస:77-157
వయససస:31
లస: ససస స
95-199/508

10108 SQX1366286
పపరర: తతఫసక షపక

95-199/509

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:77-158
వయససస:24
లస: పప
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10109 MLJ2011450
పపరర: కరరమమలమర షపక
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95-199/510

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:77-158
వయససస:40
లస: పప
10112 SQX0744045
పపరర: మసరసన షపక

95-199/513

95-199/516

95-199/519

95-199/522

95-199/525

95-199/528

95-199/1094

తసడడ:డ మహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:77-205
వయససస:37
లస: పప

10122 MLJ3420114
పపరర: వజయ కలమమరర పడజజపత

10125 SQX1384064
పపరర: దరరయమ మమమనసపపడడ

10128 SQX1050723
పపరర: ఫసరగజ షపక

10131 SQX1879147
పపరర: రరజత పగరడడపరల

95-199/535

10134 SQX2109775
పపరర: పవన కలమఖణ చతబబడ లల

95-199/523

10137 SQX2143410
పపరర: రరమజన షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:77-205
వయససస:53
లస: ససస స

10117 SQX1439117
పపరర: ఇదదస
డ షపక

95-199/518

10120 SQX0908079
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-199/521

10123 SQX1145045
పపరర: ఆనసద పడజజపత

95-199/524

తసడడ:డ జటబ రరమ పడజజపత
ఇసటట ననస:77-161
వయససస:26
లస: పప
95-199/526

10126 SQX1050749
పపరర: షహననజ షపక

95-199/527

భరస : ఫసవరగస షపక
ఇసటట ననస:77-162
వయససస:31
లస: ససస స
95-199/529

10129 MLJ3418258
పపరర: అఫష డ జ షపక

95-199/530

తసడడ:డ అబమరలల న షపక
ఇసటట ననస:77-162
వయససస:43
లస: పప
95-199/533

10132 SQX1384080
పపరర: ససభబన మమమనస పపడడ

95-199/534

తసడడ:డ దరరయమ మమమనస పపడడ
ఇసటట ననస:77-204
వయససస:30
లస: పప
95-199/1001

తసడడ:డ వనణమ గగపరల చతబబడ లల
ఇసటట ననస:77-204
వయససస:20
లస: పప
95-199/537

95-199/515

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:77-160
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవ శసకర పగరడడపరల
ఇసటట ననస:77-204
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ పగరడడపలల
ఇసటట ననస:77-204
వయససస:33
లస: పప
10136 SQX1394071
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-199/520

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:77-162
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అఫష డ జ షపక
ఇసటట ననస:77-162
వయససస:19
లస: ససస స
10133 SQX1972330
పపరర: శసకర పగరడడపలలర

10119 MLJ2013860
పపరర: గగసరబషర షపక

10114 SQX1972256
పపరర: చగటటమమ షపక

తసడడ:డ గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:77-160
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ మమమననసపపడడ
ఇసటట ననస:77-161
వయససస:72
లస: పప

భరస : అఫష డ స షపక
ఇసటట ననస:77-162
వయససస:39
లస: ససస స
10130 SQX2145076
పపరర: మహససన ససలల న షపక

95-199/517

భరస : జథనరరస పడజజపత
ఇసటట ననస:77-161
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరడజపత వనలర
ఇసటట ననస:77-161
వయససస:44
లస: పప
10127 SQX1229195
పపరర: హససన బబగమ షపక

10116 MLJ3420486
పపరర: రరజజశనన షపక

95-199/512

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:77-159
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబబసబ షపక
ఇసటట ననస:77-160
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆనసద పడజజపరత
ఇసటట ననస:77-161
వయససస:24
లస: ససస స
10124 MLJ3418142
పపరర: పరడజపత జతనరరస

95-199/514

భరస : గగస భబషర షపక
ఇసటట ననస:77-160
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:77-160
వయససస:32
లస: పప
10121 SQX1404904
పపరర: గరత దతవ పరడజజపత

10113 SQX1972264
పపరర: శరకకర షపక

10111 MLJ2011476
పపరర: బబబర షపక

తసడడ:డ జబబర షపక
ఇసటట ననస:77-159
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:77-159
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:77-160
వయససస:37
లస: ససస స
10118 SQX0908095
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-199/511

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:77-159
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:77-159
వయససస:39
లస: పప
10115 SQX0908087
పపరర: హససనన షపక

10110 MLJ2012334
పపరర: జలలఖమ షపక

10135 SQX1528191
పపరర: సలమక మహమకద

95-199/536

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:77-205
వయససస:30
లస: ససస స
95-199/1095

10138 SQX1485235
పపరర: జబన షపక

95-199/538

భరస : అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:77-206
వయససస:37
లస: ససస స
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95-199/539

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:77-206
వయససస:49
లస: పప
10142 AP151000633322
పపరర: గగససయమ షపక

95-200/999

95-200/1002

భరస : మసరసన అరవపలర
ఇసటట ననస:77-211
వయససస:55
లస: ససస స

95-129/1085

10147 SQX2423788
పపరర: రరషక షపక

95-179/1086

తసడడ:డ అబమరల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:77-207/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-200/1004

95-200/1005

10152 MLJ2010411
పపరర: గఫరర షపక

95-200/1006

10153 AP151000633040
పపరర: Andhra Pradesh Andhra
Pradesh
తసడడ:డ మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:77-208
వయససస:67
లస: పప

95-200/1007

తసడడ:డ మహకద ఖమససస
ఇసటట ననస:77-208
వయససస:45
లస: పప
95-199/540

10155 MLJ3420312
పపరర: హహన షపక

95-199/541

భరస : హహన షపక
ఇసటట ననస:77-210
వయససస:37
లస: ససస స
95-199/543

10158 MLJ3418340
పపరర: జలమన షపక

95-199/1097

10161 AP151000630226
పపరర: ఖమర జవ

95-199/544

10164 SQX1353044
పపరర: నదదస షపక

95-199/545

10167 MLJ3418456
పపరర: మసరసన అరవపలర
తసడడ:డ గమరవయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:77-211
వయససస:90
లస: పప

10159 SQX2129427
పపరర: వహహద షపక

95-199/1096

10162 AP151000630224
పపరర: మమసతనజ బబగస

95-199/546

భరస : అబమరల గఫర
ఇసటట ననస:77-210/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-199/548

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:77-210/1
వయససస:25
లస: పప
95-199/550

95-199/542

భరస : ననగభల మర షపక
ఇసటట ననస:77-210
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అబమరల రజక
ఇసటట ననస:77-210/1
వయససస:42
లస: ససస స
95-199/547

10156 MLJ3420239
పపరర: గగసఖ షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:77-210
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:77-210
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:77-210/1
వయససస:22
లస: ససస స
10166 MLJ3420403
పపరర: లకకషక కలమమరర అరవపలర

తసడడ:డ నయమబడసదల
ఇసటట ననస:77-207
వయససస:40
లస: పప

10150 AP151000633127
పపరర: Andhra Pradesh Andhra
Pradesh
తసడడ:డ నయమబ రసదల
ఇసటట ననస:77-208
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఈససబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-210
వయససస:37
లస: ససస స
10163 AP151000630225
పపరర: బదడనసర షపక

95-200/1001

95-200/1003

తసడడ:డ ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:77-210
వయససస:30
లస: పప
10160 SQX2420032
పపరర: ఫరతమమననసర పఠరన

10144 MLJ2010106
పపరర: అయమజ మహకద

95-200/998

10149 AP151000633321
పపరర: Andhra Pradesh Andhra
Pradesh
భరస : నయమబ రసదల
ఇసటట ననస:77-208
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:77-210
వయససస:31
లస: ససస స
10157 SQX0565689
పపరర: ఖమజజ షపక

10146 SQX2141026
పపరర: సతనసర మహమకద

10141 SQX0301275
పపరర: Andhra Pradesh Andhra
Pradesh
భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:77-207
వయససస:36
లస: ససస స

95-179/1087

తసడడ:డ గఫరర
ఇసటట ననస:77-208
వయససస:45
లస: పప
10154 SQX0565598
పపరర: షనసన షపక

95-200/1000

తసడడ:డ ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:77-207/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:77-207/1
వయససస:18
లస: పప
10151 MLJ3422482
పపరర: నదరర హన షపక

10143 SQX1576091
పపరర: ఖమససస మహమకద
తసడడ:డ అబమరల గఫరర మహమకద
ఇసటట ననస:77-207
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహకద ఖమససస
ఇసటట ననస:77-207
వయససస:47
లస: పప
10148 SQX2249449
పపరర: ససరరజదదరన మహమకద

95-200/997

భరస : Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:77-207
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:77-207
వయససస:42
లస: ససస స
10145 AP151000633278
పపరర: సతనసర షపక

10140 SQX0301317
పపరర: రరజశనన యస.డడ

10165 SQX0424812
పపరర: అబమరల గపపర

95-199/549

తసడడ:డ షపక బబబమ
ఇసటట ననస:77-210/1
వయససస:22
లస: పప
95-199/551

10168 SQX1050541
పపరర: దసరడ భవరన కరనసగసటట

95-199/565

భరస : కళళఖణ కలమమర కరనసగసటట
ఇసటట ననస:77-212
వయససస:28
లస: ససస స
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10169 AP151000630242
పపరర: లకడక ననగరసదడస కరనసగసటట

95-199/566

భరస : ఉమమపత కరనసగసటట
ఇసటట ననస:77-212
వయససస:52
లస: ససస స
10172 SQX1404664
పపరర: హవర దతవ పడజజపద

95-199/569

95-199/572

95-199/575

95-199/578

భరస : వనసకటపపరష గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-216
వయససస:36
లస: ససస స
10184 SQX2145175
పపరర: రరమ దతవ గమసటటరర

10176 SQX0800383
పపరర: శకవన కలమమర పడజజపరతష

95-199/1099

10177 SQX0407825
పపరర: చన ననగమలలర శశర రరవప
గమసటటరర
తసడడ:డ గణణశ బబబమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:31
లస: పప

95-199/574

10179 SQX0407890
పపరర: పసద ననగమలలర శశర రరవప
గమసటటరర
తసడడ:డ గణణశ బబబమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:34
లస: పప

95-199/576

10180 MLJ2020402
పపరర: గణణశ బబబమ గమసటటరర

95-199/577

10182 MLJ2018554
పపరర: వనసకటపపరష గమసటటరర

95-199/579

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:65
లస: పప
10196 SQX2111425
పపరర: ససత మహ లకడక చమట
తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:19
లస: ససస స

10191 SQX0743948
పపరర: రరఘవనసదడ దనరర

10194 SQX2067320
పపరర: వనసకట రతనలల పపవపశల

95-199/583

10197 SQX1010172
పపరర: గగససయమ
భరస : ఫయజ ఆహకద
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:26
లస: ససస స

95-199/581

10189 MLJ3420163
పపరర: కనకదసరడ దనరర

95-199/584

భరస : హనసమసతరరవప దనరర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-199/586

10192 MLJ3418324
పపరర: హనసమసతరరవప దనరర

95-199/587

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప దనరర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:52
లస: పప
95-199/1004

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-199/1006

95-199/1098

భరస : రరఘవనసదడ దనరర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనరర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:29
లస: పప
95-199/1003

10183 SQX2145100
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమసటటరర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-216
వయససస:71
లస: పప

భరస : చచననకరశవ మరసపలర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దనరర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:27
లస: పప
10193 SQX2111490
పపరర: సదరఖ పడకరశ రరవప చతస జలలర

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:57
లస: పప

95-199/580 10186 SQX1240530
10185 SQX1719681
పపరర: నఠఖ ససతతసస రరప దతవ దనరర
పపరర: ఈశశర వరరరన దనరర

95-199/582 10188 SQX0908012
10187 SQX1719657
పపరర: తనహససన బబగమ మహమకద
పపరర: ననగమణణ మరసపలర

95-199/585

95-199/571

95-199/573

తసడడ:డ హనదమసతషరరవ దనరర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరత సరయరరస దనరర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:27
లస: ససస స

10174 SQX1404649
పపరర: పరరశత పడజజపద
భరస : మసగళళరస పడజజపద
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-216
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-216
వయససస:35
లస: ససస స

10190 SQX0743989
పపరర: మమరరత సరయరరస దనరర

95-199/570

తసడడ:డ మసగలమరరమమ పడజజపరతష
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసగళళరస పడజజపద
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:32
లస: పప
10181 MLJ2011716
పపరర: ససజజత గమసటటరర

10173 SQX1293471
పపరర: ననగలకడక గమసటటరర

95-199/568
10171 SQX1050533
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప ససఖకకలర

తసడడ:డ వనసకయఖ ససఖకకలర
ఇసటట ననస:77-214
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ గణణష బబబమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గణణశరబబమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:52
లస: ససస స
10178 SQX1404672
పపరర: ఓస పడకరశ పడజజపద

95-199/567

తసడడ:డ ఉమమపత కరనసగసటట
ఇసటట ననస:77-212
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఓస పడకరశ పడజజపద
ఇసటట ననస:77-215
వయససస:25
లస: ససస స
10175 MLJ3420692
పపరర: శసకర కలమమరర గమసటటరర

10170 MLJ2011690
పపరర: కళళఖణమషమమర కరనసగసటట

10195 SQX2111375
పపరర: కమల చతస జలలర

95-199/1005

భరస : సదరఖ పడకరశ చతస జలలర
ఇసటట ననస:77-216/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-199/588

10198 SQX0062307
పపరర: కలల ససమ మహమకద

95-199/589

భరస : అయమజ మహమకద
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:37
లస: ససస స
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10199 AP151000630322
పపరర: సమ ఉననసర షపక

95-199/590

భరస : నజబ షపక
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:55
లస: ససస స
10202 MLJ2010130
పపరర: ఆయమరహకద షపక

95-199/593

95-199/1100

95-199/1103

95-199/598

10220 AP151000630240
పపరర: వనసకరయమక వడర మమనస

95-199/601

95-129/1086

95-199/605

భరస : శకనవరసరరవప జన
ఇసటట ననస:77-223
వయససస:46
లస: ససస స

95-199/596

10212 MLJ3418290
పపరర: బసగరరరరరజ చచటట టపలర

10215 SQX0218875
పపరర: రసజత కలమమర మమనపలర

10218 SQX2223345
పపరర: శవ పరరశత కలసద

95-129/894

95-199/599

10210 SQX1352996
పపరర: అనల కలమమర చచటట టపలర

95-199/597

10213 AP151000630237
పపరర: ననగరసదడస మమనపలర

95-199/602

10216 SQX0422907
పపరర: అనల కలమమర మమనపలర

95-129/1087

10219 MLJ3420726
పపరర: రరజరశశరర వడడ మమనస

95-199/604

10221 AP151000627094
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వడర మమనస

10222 AP151000627051
పపరర: శవశసకర వడర మమనస

భరస : వనసకటరరవప కకణణదత
ఇసటట ననస:77-223
వయససస:52
లస: ససస స

95-199/603

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమనపలర
ఇసటట ననస:77-219
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-222
వయససస:36
లస: ససస స

10227 SQX1489187
పపరర: వనసకట రతనస కకణణదత

95-199/600

భరస : సరసబశవరరవప మమనపలర
ఇసటట ననస:77-219
వయససస:62
లస: ససస స

95-199/606

95-199/607

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:77-222
వయససస:57
లస: పప
95-199/608

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకనదత
ఇసటట ననస:77-223
వయససస:31
లస: ససస స
95-199/610

95-199/1102
10207 SQX2142560
పపరర: అబమరల రహహమమన మహమకద

భరస : వనసకట బల వరసజననయమలల కలసద
ఇసటట ననస:77-221
వయససస:45
లస: ససస స

10224 SQX1178855
పపరర: భవరన కకనదత

95-199/595

తసడడ:డ బసగరరర రరజ చచటట టపలర
ఇసటట ననస:77-218
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:77-222
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:77-223
వయససస:57
లస: పప
10226 MLJ3420718
పపరర: అనదరరధ జన జన

10209 MLJ3420155
పపరర: జయ లకకషక చచటట టపలర

10204 AP151000627293
పపరర: నజబ అహమకద షపక

తసడడ:డ యభనసస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమనపలర
ఇసటట ననస:77-219
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:77-222
వయససస:72
లస: ససస స
10223 SQX0912394
పపరర: వనసకటరరవప కకనడత

95-199/1101

తసడడ:డ మమణణకరఖచనరర చచటట టపలర
ఇసటట ననస:77-218
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమనపలర
ఇసటట ననస:77-219
వయససస:31
లస: పప
10217 SQX2223337
పపరర: వనసకట బల వరసజననయమలల
కలసద
తసడడ:డ వనసకట పపనననరరవప కలసద
ఇసటట ననస:77-221
వయససస:54
లస: పప

10206 SQX2151264
పపరర: మమలక బబగస

95-199/592

తసడడ:డ అబమరల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:62
లస: పప

భరస : బసగరరర రరజ చచటట టపలర
ఇసటట ననస:77-218
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరర రరజ చచటట పలర
ఇసటట ననస:77-218
వయససస:28
లస: పప
10214 SQX0431866
పపరర: అశశన కలమమర మమనపలర

95-199/594

భరస : అబమరల రరహమన మహమకద
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జరవడ మహమకద
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:28
లస: ససస స
10211 SQX0853622
పపరర: సతష కలమమర చచటట పలర

10203 SQX1416602
పపరర: ఇసరకయల షరరఫ షపక

10201 MLJ2010148
పపరర: ఫయమజఅహకద షపక

తసడడ:డ నజబ షపక
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యభనసస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:86
లస: పప
10208 SQX2145191
పపరర: మమహర బబనస మహమకద

95-199/591

తసడడ:డ నజబ షపక
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నజబ షపక
ఇసటట ననస:77-217
వయససస:35
లస: పప
10205 SQX2144681
పపరర: జరవడ మహమకద

10200 SQX0424739
పపరర: అజజస షపక

10225 SQX1178921
పపరర: ననగలకడక కకనదత

95-199/609

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకనదత
ఇసటట ననస:77-223
వయససస:34
లస: ససస స
95-199/611

10228 AP151000630090
పపరర: కసషషవనణణ పసదరపరటట

95-199/612

భరస : చసదడమమళ పసదరపరటట
ఇసటట ననస:77-223
వయససస:54
లస: ససస స
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10229 SQX1404698
పపరర: వనసకట రరవప కకణణదచ
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95-199/613

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకణణదచ
ఇసటట ననస:77-223
వయససస:62
లస: పప

భరస : మమరళ కసషష కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:77-224
వయససస:35
లస: ససస స

10232 SQX1366310
పపరర: లకడక కనతస

95-199/616

తసడడ:డ నరసససహ సరశమ కనతస
ఇసటట ననస:77-224/1
వయససస:24
లస: ససస స
10235 SQX1488627
పపరర: లకడక ససదదపసస నలర మలర

95-200/1008

95-200/1011

10236 AP151000630053
పపరర: అరరణ సససగర

10239 SQX1488619
పపరర: ననగరశశర రరవప నలర మలర

95-200/1014

10242 SQX2255149
పపరర: మమహహబ మగల

95-200/1009

10245 SQX0707943
పపరర: సతఖననరరయణ తవరరర

10237 SQX0894170
పపరర: ననగ వనసకట వననద జలకరర

95-200/1012

10240 SQX1717669
పపరర: లసగయఖ సససగరర

95-190/1234

95-210/196

10246 SQX0474817
పపరర: పదనకవత కనమరర పపడడ

95-210/199 10249 SQX1716208
10248 SQX0474965
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ
పపరర: కనక దసరడ సశరష

తసడడ:డ వర రరఘవనసదడ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-1-10
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల సశరష
ఇసటట ననస:80-1-11
వయససస:52
లస: ససస స

10250 SQX0735522
పపరర: సరమమమ జఖస నమకకరయల

10251 MLJ2462935
పపరర: పరరమళ ననరరయణ

10252 SQX1081819
పపరర: రరజఖలకడక ననరరయణ

95-210/204

95-210/194

భరస : ఎస ఎన తవరరర తవరరర
ఇసటట ననస:80-1-2
వయససస:53
లస: ససస స

95-210/198
10247 SQX0474981
పపరర: ననగవనసకటహహమ రరఘవనసదడ
రరవప కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-1-10
వయససస:36
లస: పప

10253 SQX1312818
పపరర: హరర సమమదనడల

95-200/1013

10243 SQX0707935
పపరర: వమల తవరరర

తసడడ:డ నతమల తవరరర తవరరర
ఇసటట ననస:80-1-2
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:80-1-12
వయససస:49
లస: ససస స

95-210/197

భరస : వనసకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:80-1-10
వయససస:57
లస: ససస స

95-210/202

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప ననరరయణ
ఇసటట ననస:80-1-27
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప ననరరయణ
ఇసటట ననస:80-1-27
వయససస:41
లస: ససస స

10254 MLJ2462919
పపరర: కవత ననరరయణ

10255 SQX1081728
పపరర: రరమ కసషష సష మమ

95-210/205

95-210/200

95-210/203

95-210/206

తసడడ:డ హనసమసత రరవప సమమదనడల
ఇసటట ననస:80-1-27
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప ననరరయణ
ఇసటట ననస:80-1-27
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప సష మమ
ఇసటట ననస:80-1-27
వయససస:52
లస: పప

10256 SQX0949420
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనసటడపగ
డ డ

10257 SQX0782326
పపరర: శవకలమమరర తనడడకకసడ

10258 SQX0055020
పపరర: జగననకహనరరవప తనడడకకసడ

తసడడ:డ ఆసజననయమలల వనసటడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:80-1-36
వయససస:45
లస: పప

95-210/208

భరస : జగననకహనరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:80-1-37
వయససస:64
లస: ససస స

95-200/1010

తసడడ:డ రసగయఖ సససగరర
ఇసటట ననస:77-226
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ స న తవరరర తవరరర
ఇసటట ననస:80-1-2
వయససస:33
లస: పప

95-224/1116

95-199/618

తసడడ:డ శక రసగ
ఇసటట ననస:77-226
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: ఖమజ మహహదర దన
ఇసటట ననస:77/A
వయససస:18
లస: ససస స
95-210/195

10234 SQX1010164
పపరర: నరసససహ సరశమ కనతస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కనతస
ఇసటట ననస:77-224/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస నలర మలర
ఇసటట ననస:77-226
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశరరవప జలకరర
ఇసటట ననస:77-226
వయససస:55
లస: పప
10244 SQX0707984
పపరర: ఓమ పడకరష తవరరర

95-199/617

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:77-226
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రసగ
ఇసటట ననస:77-226
వయససస:29
లస: పప
10241 SQX1940220
పపరర: శకరసగ జలకరర

10233 SQX1050624
పపరర: పదకజ కకణతస

95-199/615

తసడడ:డ రరమ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:77-224
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహసరశమ కకణతస
ఇసటట ననస:77-224/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:77-226
వయససస:33
లస: ససస స
10238 SQX0894162
పపరర: పడదదప జలకరర

95-199/614 10231 SQX0941682
10230 SQX0941690
పపరర: కమలమ కలమమరర కనమరర పపడడ
పపరర: మమరల కసషష కనమరర పపడడ

95-210/209

95-210/210

తసడడ:డ లకడకకరసతరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:80-1-37
వయససస:70
లస: పప
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10259 NDX2081354
పపరర: పరవన కరససల
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94-156/83

10260 SQX0474486
పపరర: ససజజత కనగలలపల

95-210/211

95-210/212
10261 SQX1576448
పపరర: వ ఎన ఎల లకకణ అరవసద
కలమమర కనగల పపల
తసడడ:డ తనజదదరన బబబబ కనగల పపల
ఇసటట ననస:80-2-58
వయససస:23
లస: పప

95-210/214

10264 MLJ2462349
పపరర: అనదరరధ జలకరర

తసడడ:డ వనసకటపపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:80-2-57
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబబబ కనగలలపల
ఇసటట ననస:80-2-58
వయససస:49
లస: ససస స

95-210/213
10262 SQX1576463
పపరర: వ ఎన ఎల ఆర అఖల
కలమమర కనగల పపల
తసడడ:డ తనజదదరన బబబబ కనగల పపల
ఇసటట ననస:80-2-58
వయససస:23
లస: పప

10263 AP151000432483
పపరర: బబబబ కనగలలపల

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప కనగలలపల
ఇసటట ననస:80-2-58
వయససస:52
లస: పప

10265 AP151000432462
పపరర: మసగమక జలకరర

95-210/217 10267 MLJ0814400
10266 MLJ0816561
పపరర: లకకణ రఘమ కలమమర జలకరర
పపరర: వనసకటటశశరరవప జలకరర

95-210/216

భరస : వనసకటటశశరరకవప జలకరర
ఇసటట ననస:80-2-60
వయససస:67
లస: ససస స
94-156/84

తసడడ:డ రరమ మభరరస వలర సభభటర
ఇసటట ననస:80-2-61
వయససస:58
లస: పప
10271 AP151000432289
పపరర: గగపరల జమల

95-210/221

95-210/219

95-210/223

10272 AP151000429094
పపరర: కసషషకలమమరర మమదనల

95-210/226

10275 AP151000432273
పపరర: పరరశత అనసమమలశశటట

10270 MLJ0812040
పపరర: సశరరజఖలకడక జమల

95-210/220

భరస : సరరసగపరణణ జమల
ఇసటట ననస:80-2-62
వయససస:67
లస: ససస స
94-156/85

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:38
లస: ససస స
10277 SQX0222786
పపరర: పవన కలమమర అనసమమలససటట

10269 MLJ2462216
పపరర: మమధవలత జమల

95-210/218

తసడడ:డ రరమయఖ జలకరర
ఇసటట ననస:80-2-60
వయససస:78
లస: పప

భరస : వనసకట కసషష గగపరల జమల
ఇసటట ననస:80-2-62
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరసగపరణణ జమల
ఇసటట ననస:80-2-62
వయససస:43
లస: పప
10274 SQX0054486
పపరర: ససగరత అనసమమలశశటట

భరస : రఘమ జలకరర
ఇసటట ననస:80-2-60
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకవప జలకరర
ఇసటట ననస:80-2-60
వయససస:47
లస: పప

10268 NDX2326411
పపరర: కరదతశశర గమపరస వలర సభభటర

95-210/215

95-210/224

10273 SQX0466995
పపరర: ససభబషసణణ అనసమమలససటట
అనసమమలశశటట
భరస : శవ పడసరద అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:35
లస: ససస స

95-210/225
10276 MLJ0816462
పపరర: పరరశత కలమమరర అనసమమలశశటట

భరస : హనసమసతరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:57
లస: ససస స

10278 MLJ0816405
పపరర: రవకలమమర అనసమమలశశటట

10279 SQX0452771
పపరర: శవ పడసరద అనసమమలససటట

95-210/227

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:37
లస: పప

10280 AP151000432227
పపరర: ససబడహకణఖస అనసమమలశశటట

95-210/230 10282 AP151000432211
10281 AP151000432033
పపరర: హనసమసతరరవప అనసమమలశశటట
పపరర: శశకలజజదతవ అనసమమలశశటట

95-210/229

తసడడ:డ బసగరరయఖ అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:58
లస: పప
10283 AP151000432098
పపరర: లకడక లలమవత అనసమమలశశటట

తసడడ:డ బసగరరయఖ అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:62
లస: పప
95-210/232

95-210/222

95-210/228

తసడడ:డ హనసమసతరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-63
వయససస:42
లస: పప
95-210/231

భరస : హరరపస
డ రదరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:51
లస: ససస స

95-210/233 10285 AP151000432153
10284 AP151000432099
పపరర: కలససమకలమమరర అనసమమలశశటట
పపరర: కమలమదతవ అనసమమలశశటట

95-210/234

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:66
లస: ససస స

10286 SQX0322974
పపరర: వసశ అనసమమలశశటట

95-210/236 10288 AP151000432221
95-210/237
10287 MLJ0811257
పపరర: చచవతనఖ కలమమర అనసమమలశశటట
పపరర: హరరపస
డ రద రరవప అనసమమలశశటట

95-210/235

తసడడ:డ హరర పడసరదరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:62
లస: పప
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95-210/238 10290 AP151000432059
10289 MLJ0814475
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప అనసమమలశశటట
పపరర: నరశసహరరవప అనసమమలశశటట

తసడడ:డ రరమమరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:64
లస: పప
10292 SQX0223255
పపరర: లలమవత లకలమరపప

తసడడ:డ రరమమరరవప అనసమమలశశటట
ఇసటట ననస:80-2-65
వయససస:68
లస: పప
95-210/241

తలర : వజయ కలమమరర లకలమరపప
ఇసటట ననస:80-2-68
వయససస:34
లస: ససస స
10295 SQX0565549
పపరర: హహమమదతవ భసడనరర

95-210/244

95-210/247

95-210/250

10304 SQX0573519
పపరర: సరయ శకహరర ససకర

95-210/253

95-210/256

95-210/248

10302 SQX1252196
పపరర: లకడక తషలసస కలమమరర ససకర

95-210/259

95-210/251

తసడడ:డ మసగల సససగ
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:33
లస: పప

95-210/257

10300 SQX0896498
పపరర: అరరరననరరవప టసగమటటరర

10311 MLJ2462380
పపరర: బబతనదతవ పస.వ.యస

10314 MLJ0819607
పపరర: ఒక సససగ

10317 MLJ2462356
పపరర: దదలపపషమమరరర న పస.వ.యస
తసడడ:డ హససస మల
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:57
లస: పప

95-210/249

10303 SQX0573535
పపరర: కలససమ కలమమరర ససకర

95-210/252

భరస : వనసకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:80-2-71
వయససస:53
లస: ససస స
95-210/255

10309 AP151000432396
పపరర: కసచనదతవ

95-210/258

భరస : వజరషషషమమర
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:41
లస: ససస స
95-210/260

10312 SQX1166777
పపరర: హహతతష బబఫరన

95-210/261

తసడడ:డ బఫన దదలప కలమమర
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:27
లస: పప
95-210/263

తసడడ:డ ససజనన సససగ
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:40
లస: పప
95-210/265

95-210/246

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ససకర
ఇసటట ననస:80-2-71
వయససస:62
లస: పప

భరస : దదలపపషమమర
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:55
లస: ససస స
95-210/262

10297 SQX0896548
పపరర: ససబబబలకడక టసగమటటరర

95-210/254 10306 SQX0639542
10305 MLJ2462133
పపరర: వనసకటరరఘవనసదడసరశమ ససకర
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససకర

10308 SQX0474544
పపరర: పపజ భసడనరర

95-210/243

తసడడ:డ ససబబబరరవప టసగమటటరర
ఇసటట ననస:80-2-69
వయససస:58
లస: పప

భరస : మహహసదడ భసడనరర భసడనరర
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చసపరలమల బసడనరర
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవచసద
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:45
లస: పప

10299 SQX0404046
పపరర: కరసతలమల ససదదప భసడనరర

10294 SQX0931980
పపరర: ససరరష కలమమర లకలమమరపప

భరస : అరరరన రరవప టసగమటటరర
ఇసటట ననస:80-2-69
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటషశరరరవప ససక
ఇసటట ననస:80-2-71
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దదలపపషమమర పసవస
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:38
లస: ససస స

10316 MLJ0819680
పపరర: వజరశ కలమమర భసడనరర

95-210/245

తసడడ:డ వనసకట రరఘవనసదడ సరశమ ససకర
ఇసటట ననస:80-2-71
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:80-2-71
వయససస:28
లస: పప

10313 MLJ0819581
పపరర: వకకమ సససగ

10296 SQX0404020
పపరర: రరఖమదతవ భసడనరర

95-210/240

తలర : వజయ కలమమరర లకలమమరపప
ఇసటట ననస:80-2-68
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరసతలమల భసడనరర
ఇసటట ననస:80-2-69
వయససస:38
లస: పప

10301 SQX1336818
పపరర: వ వ ననగ బబల అననశశ
టసగమటటరర
తసడడ:డ అరరరన రరవప టసగమటటరర
ఇసటట ననస:80-2-70
వయససస:26
లస: పప

10310 AP151000432391
పపరర: శకలసతలమదతవ బసడనరర

95-210/242

భరస : పడదదప కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:80-2-69
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరసతలమల భసడనరర
ఇసటట ననస:80-2-69
వయససస:59
లస: ససస స

10307 MLJ2462372
పపరర: ససగరతన పస.వ.యస

10293 MLJ2462612
పపరర: వజయకలమమరర లకలమమరపప

10291 SQX0931972
పపరర: రరధ మమధవ లకలమమరపప

తలర : వజయ కలమమరర లకలమమరపప
ఇసటట ననస:80-2-68
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరకవప లకలమమరపప
ఇసటట ననస:80-2-68
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరసతలమల ససదదప భసడనరర
ఇసటట ననస:80-2-69
వయససస:37
లస: ససస స
10298 SQX0707679
పపరర: పరవనదతవ భసడనరర

95-210/239

95-210/264
10315 SQX0474635
పపరర: మహహసదడ కలమమర జరవన భసడనరర

తసడడ:డ దతవచసద భసడనరర
ఇసటట ననస:80-2-72
వయససస:44
లస: పప
95-210/266

10318 SQX0323030
పపరర: వరసవ శశకళ నసబభరర

95-210/275

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:80-2-77
వయససస:34
లస: ససస స
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95-210/276

భరస : పరరరసరరదద నసబభరర
ఇసటట ననస:80-2-77
వయససస:53
లస: ససస స
10322 MLJ0816827
పపరర: ననగ పరరశత కకపపపరరవపరర

95-210/279

95-210/282

95-210/280

10326 SQX1716687
పపరర: మమనక కకసడపలర

95-210/285

10329 SQX0544957
పపరర: కనకదసరరడదతవ అమరర

95-210/283

10332 SQX0544999
పపరర: బబలకసషష కలమమర అమరర

తసడడ:డ మదన మహన రరవప అమరర
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మదన మహనరరవప అమరర
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:41
లస: పప

10334 SQX0323162
పపరర: అనదష కకపపరపప

10335 SQX0323212
పపరర: చసదనడవత కకపపరపప

95-210/291

తసడడ:డ మధససదధన రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:80-2-92
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మధససదధన రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:80-2-92
వయససస:49
లస: ససస స

10337 SQX0323253
పపరర: మధససదధన రరవప కకపపరపప

10338 MLJ0814020
పపరర: శకపదనకవత కలన కకట

95-210/294

95-210/286

95-210/289

95-210/292

95-210/295

10341 MLJ0817833
పపరర: ఎన.వ. మహహషషషమమర కలన
కకట
తసడడ:డ రరధనకసషషమభరరస కలన కకట
ఇసటట ననస:80-2-93
వయససస:50
లస: పప

95-210/298

10343 MLJ0814061
పపరర: రరజఖలకడక వనమమ

10344 SQX1778976
పపరర: మమచరర ససవరచల

95-210/301

తసడడ:డ అసజయఖ వనమమ
ఇసటట ననస:80-2-94
వయససస:62
లస: పప

10347 SQX1821644
పపరర: ననగ కలససమ వసకరయలపరటట
భరస : రవశసకర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:80-2-96
వయససస:32
లస: ససస స

10330 SQX0545038
పపరర: వజయకలమమర అమరర

95-210/287

10333 SQX1716562
పపరర: మధన మహనరరవ అమర

95-210/290

10336 SQX1233410
పపరర: అవననష కకపపరపప

95-210/293

10339 SQX1716026
పపరర: మణణ సరయ రరధ కసషష కకట

95-210/296

తసడడ:డ ననగ వనసకట మహహష కలమమర కకట
ఇసటట ననస:80-2-93
వయససస:23
లస: పప
10342 MLJ0812321
పపరర: ససజజతలకడక వనమమ

95-210/299

భరస : కలమమర వనమమ
ఇసటట ననస:80-2-94
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమచరర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:80-2-94
వయససస:71
లస: ససస స
95-210/303

95-210/284

తసడడ:డ మధససదధన రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:80-2-92
వయససస:26
లస: పప

95-210/297
10340 SQX1414358
పపరర: ననగ వనసకట మమరరత సరయ
కకరణ కకట
తసడడ:డ ననగ వనసకట మహహష కలమమర కకట
ఇసటట ననస:80-2-93
వయససస:25
లస: పప

10346 AP151000432275
పపరర: నరశసహరరవప వనమమ

10327 SQX0941005
పపరర: శశశతన అమరర

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అమర
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:66
లస: పప

భరస : మహహశ కలమమర కలన కకట
ఇసటట ననస:80-2-93
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:80-2-94
వయససస:53
లస: ససస స

95-210/281

తసడడ:డ మదన మహనరరవప అమరర
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:80-2-92
వయససస:54
లస: పప

95-210/300

10324 SQX0896415
పపరర: కసషష పడసరద కకపపపరరవపరర

భరస : బబల కసషష కలమమర అమరర
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మదన మహనరరవప అమరర
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:60
లస: ససస స
95-210/288

95-210/278

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:80-2-80
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవయఖ చకరష
ఇసటట ననస:80-2-87
వయససస:50
లస: ససస స
10331 SQX1570812
పపరర: వజయ కలమమర అమరర

10323 SQX0896423
పపరర: బదదడ ననథ కకపపపరరవపరర

10321 SQX0896431
పపరర: బసధస మమధవ

తసడడ:డ కసషష పడసరద
ఇసటట ననస:80-2-80
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషష పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:80-2-80
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కసషష గమపపపన కలటహథ
ఇసటట ననస:80-2-84
వయససస:47
లస: పప
10328 AP151000432199
పపరర: రమమదతవ చకరష

95-210/277

తసడడ:డ మహనరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:80-2-77
వయససస:54
లస: పప

భరస : కసషష పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:80-2-80
వయససస:65
లస: ససస స
10325 SQX1312917
పపరర: రరమ కసషషన కలటహథ

10320 MLJ0817668
పపరర: పరరర సరరధద నసబభరర

10345 SQX0707703
పపరర: కలమమర వనమమ

95-210/302

తసడడ:డ నరసససహరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:80-2-94
వయససస:45
లస: పప
95-95/1107

10348 SQX1822006
పపరర: రవశసకర వసకరయలపరటట

95-210/304

తసడడ:డ ససబడహకణఖస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:80-2-96
వయససస:37
లస: పప
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10349 SQX1716109
పపరర: ససబడహకణఖస వసకరయలపరటట

95-210/305

తసడడ:డ అసగరలయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:80-2-96
వయససస:67
లస: పప
10352 SQX0782284
పపరర: జతతసదడ సససగ శశశదదయఖ

95-210/307

తసడడ:డ మసగల సససగ శశశదదయఖ
ఇసటట ననస:80-2-97
వయససస:28
లస: పప
10355 SQX0552232
పపరర: చననససబబబరరవప చకరష

95-210/310

తసడడ:డ బబల చననయఖ చకరష
ఇసటట ననస:80-2-98
వయససస:61
లస: పప
10358 MLJ2456226
పపరర: శశకలజజ సకలమ

94-156/91

భరస : మదనమహనరరవప
ఇసటట ననస:80-2-104
వయససస:51
లస: ససస స
10361 NDX1197839
పపరర: లకడక శవ కలమమర ససహహచ

94-156/94

94-156/97

94-156/837

95-210/312

భరస : జసరడజ భసశరల
ఇసటట ననస:80-2-108
వయససస:72
లస: ససస స

10359 AP151000429073
పపరర: పదనకవత మమడడశశటట

94-156/92

10362 AP151000426330
పపరర: మదన మమహన సకలమ

10365 AP151000426170
పపరర: సరసబశవరరవప కకలమర

10368 NDX2632602
పపరర: రజఖలకడక చకష

10371 SQX0403998
పపరర: కనకదసరడ కకడదరర

95-210/315

తసడడ:డ ఉదయ సససగ చతహన
ఇసటట ననస:80-2-97
వయససస:29
లస: పప
10354 SQX0322651
పపరర: హహమ సరయ కకరణ చకరష

10357 SQX2413292
పపరర: పపవరశడ పదనకవత పపవరశడ

95-210/553

10360 MLJ0812081
పపరర: వనసకటమననజకలమమర సకలమ

94-156/95

94-156/93

10363 AP151000429229
పపరర: సరవతడ కకలమర

94-156/96

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:80-2-105
వయససస:69
లస: ససస స
94-156/98

10366 NDX1635814
పపరర: లకడక పమడడ

94-156/99

భరస : ఆసజననయమలల పమడడ
ఇసటట ననస:80-2-106
వయససస:35
లస: ససస స
94-219/720

10369 SQX1715960
పపరర: శక లత చకరష

95-210/311

భరస : ససవర రరమమసజననయమలల చకరష
ఇసటట ననస:80-2-106
వయససస:29
లస: ససస స
95-210/313

10372 SQX0896365
పపరర: వరపడసరద అలపరటట

95-210/314

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:80-2-107
వయససస:34
లస: పప

95-210/316 10375 AP151000432238
10374 SQX0466870
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప కకడదరర
పపరర: సరగజ భసశరల

10377 SQX0054783
పపరర: వనసకట శవ కకటటశశర రరవప
పమడడమరరక
తసడడ:డ వనసకయఖ పమడడమరరక
ఇసటట ననస:80-2-108
వయససస:46
లస: పప

95-210/309

తసడడ:డ మదననకహన
ఇసటట ననస:80-2-104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకడదరర
ఇసటట ననస:80-2-107
వయససస:62
లస: పప
95-210/318

95-210/306

భరస : పపవరశడ రరమకసషష రరమకసషష
ఇసటట ననస:80-2-103
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకడదరర
ఇసటట ననస:80-2-107
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషషపడసరద అమర
ఇసటట ననస:80-2-107
వయససస:51
లస: పప
10376 AP151000432136
పపరర: జసకల భసశరల

95-210/488

భరస : రరఢ కసషష మభరరస చకష
ఇసటట ననస:80-2-106
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రమమష కకడదరర
ఇసటట ననస:80-2-107
వయససస:40
లస: ససస స
10373 MLJ2462851
పపరర: రమమశ అమర

10356 SQX2029684
పపరర: వనసకట యమమన సరసశత
రరచపపడడ
తసడడ:డ ససకలమమర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:80-2-103
వయససస:19
లస: ససస స

10351 SQX0322594
పపరర: రమమశ సససగ చతహన

తసడడ:డ ఛనన ససబబబరరవప చకరష
ఇసటట ననస:80-2-98
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:80-2-105
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ రరఢ కసషష మభరరస చకష
ఇసటట ననస:80-2-106
వయససస:33
లస: పప
10370 SQX0403865
పపరర: వనసకటననగశశకలజ కకడదరర

95-210/308

తసడడ:డ భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:80-2-104
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:80-2-105
వయససస:46
లస: పప
10367 NDX2569564
పపరర: శవరరమమసజననయమలల చకష

10353 SQX0552190
పపరర: వనసకట గగపరల కసషషకలమమరర
చకరష
భరస : చననససబబబరరవప చకరష
ఇసటట ననస:80-2-98
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:80-2-104
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:80-2-104
వయససస:35
లస: పప
10364 AP151000426169
పపరర: వనసకటశవకలమమర కకలమర

95-210/357
10350 SQX1716075
పపరర: దతవ వనసకట తడపపర సససదరర
వసకరయలపరటట
భరస : ససబడహకణఖస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:80-2-96, ESUKAVAGU SANDU
వయససస:57
లస: ససస స

95-210/317

భరస : అశశక కలమమర భసశరల
ఇసటట ననస:80-2-108
వయససస:49
లస: ససస స
95-210/319

10378 AP151000432239
పపరర: అశశక కలమమర

95-210/320

తసడడ:డ జసరడజ భససరల
ఇసటట ననస:80-2-108
వయససస:54
లస: పప
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95-98/749

తసడడ:డ మఠరలమల జ
ఇసటట ననస:80-02-110
వయససస:45
లస: పప
10382 SQX0322479
పపరర: హసజజ దతవ పడజజపత

95-210/322

95-210/325

95-210/328

95-210/331

95-210/334

95-210/337

95-210/340

తసడడ:డ వనసకటరతనస వనమమ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:50
లస: పప

10392 SQX0707869
పపరర: పడదదప కలమమర జరవన

10395 SQX1043447
పపరర: భబరత కలమమర జరవన

10398 AP151000432119
పపరర: మమధవ తనడడకకసడ

10401 SQX1414317
పపరర: శక వనసకట మమనక తనడడకకసద

95-210/343

10404 AP151000432118
పపరర: పరనకరలరరవప తనడడకకసడ

95-210/332

10407 SQX0899856
పపరర: తననషర జరవన
తసడడ:డ రమమష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:26
లస: ససస స

10387 SQX1012996
పపరర: లలత దతవ ససఘవ

95-210/327

10390 SQX1126862
పపరర: అకయ కలమమర జరవన

95-210/330

10393 SQX1043470
పపరర: పడణవ జరవన

95-210/333

తసడడ:డ అరవసద జరవన
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:29
లస: పప
95-210/335

10396 SQX1043413
పపరర: అరవసద కలమమర జరవన

95-210/336

తసడడ:డ హహమతకల జరవన
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:53
లస: పప
95-210/338

10399 AP151000432196
పపరర: శశభ తనడడకకసడ

95-210/339

భరస : శకనవరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:47
లస: ససస స
95-210/341

10402 SQX1414309
పపరర: శక వనసకట ధదరజ వనమ

95-210/342

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వనమ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:27
లస: పప
95-210/344

తసడడ:డ రరజజరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:45
లస: పప
95-210/346

95-210/324

తసడడ:డ అషష క కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:29
లస: పప
10406 MLJ0817031
పపరర: ననగరశశరరరవప వనమమ

95-210/329

భరస : పరనకరలరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:62
లస: ససస స
10403 SQX0708164
పపరర: శక వనసకట మననహర వనమమ

10389 SQX1043363
పపరర: ఏ జరవన కరల

10384 SQX0545111
పపరర: పరరస పపరర

భరస : ఫతత చసద ససఘవ
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమకతకల జరవన
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరరరరకలర
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:54
లస: పప
10400 AP151000432188
పపరర: జయపడద తనడడకకసడ

95-210/326

తసడడ:డ అశశక జరవన
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబబమపరర పపరర
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:43
లస: పప
10397 SQX0707687
పపరర: అశశక కలమమర

10386 SQX1538687
పపరర: సరరరక జరవన

95-210/321

తసడడ:డ మసగళ పపరర
ఇసటట ననస:80-2-115
వయససస:43
లస: పప

భరస : అరవసద కలమమర జరవన కరల
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫతతచసద ససఘవ
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:27
లస: పప
10394 MLJ2462406
పపరర: భగవరన పపరర

95-210/323

భరస : పడణవ జరవన
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:54
లస: ససస స
10391 SQX1013077
పపరర: రరజరష కలమమర ససఘవ

10383 SQX0054502
పపరర: సష సపపరర

10381 SQX0054924
పపరర: మదనఖదతవ

భరస : సష సపపరర
ఇసటట ననస:80-2-115
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగళళపరర
ఇసటట ననస:80-2-115
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అరవసద కలమమర
ఇసటట ననస:80-2-116
వయససస:26
లస: ససస స
10388 SQX0707695
పపరర: ససనత జరవన

95-202/825

భరస : లలత కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:80-02-110
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భబవథ లల పడజజపత పడజజపత
ఇసటట ననస:80-2-115
వయససస:42
లస: ససస స
10385 SQX1043421
పపరర: సపనహ

10380 SQX2043388
పపరర: లలతన దతవ

10405 AP151000432197
పపరర: శకనవరస తనడడకకసడ

95-210/345

తసడడ:డ రరజజరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:80-2-117
వయససస:48
లస: పప
95-210/347

10408 SQX0707745
పపరర: పపరష

95-210/348

భరస : హహతతష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:34
లస: ససస స
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95-210/349

భరస : భవనష
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:36
లస: ససస స
10412 SQX0764928
పపరర: ససజయ కలమమర జరవన

95-210/352

95-210/355

తసడడ:డ పడభబకరరరవప పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:80-11-416
వయససస:33
లస: ససస స

95-210/356

10417 SQX1997972
పపరర: వరద రరజ జరమల

95-210/487

95-210/373

95-210/374

10422 SQX1138776
పపరర: వషరల భసడనరర

10423 SQX1209239
పపరర: భబవన

95-210/376

95-210/375

తసడడ:డ రరజరష కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:80-11-413
వయససస:25
లస: పప
95-210/377

10425 MLJ0810895
పపరర: మణణ

భరస : శరకవణ వనవషషవ
ఇసటట ననస:80-11-414
వయససస:39
లస: ససస స
95-210/378

భరస : కనననరరవప
ఇసటట ననస:80-11-414
వయససస:58
లస: ససస స
95-210/380

10428 MLJ0811919
పపరర: కనననరరవప రరమసరశమ

95-210/383

10431 SQX0322412
పపరర: సరసశత జరవన

95-210/381

10434 SQX1126821
పపరర: ననగరరజ చమకలరరస

95-210/384

10437 SQX2278752
పపరర: ననగ కలమమరర పసరరమమళర
భరస : పడభబకర రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:80-11-416/1
వయససస:55
లస: ససస స

10429 SQX1426163
పపరర: ఆరరధన జరవన

95-210/382

10432 SQX1126847
పపరర: గమరరకలలలశశరర చమకలరరస

95-210/385

భరస : ససబబ సస బబబమ చమకలరరస
ఇసటట ననస:80-11-415
వయససస:64
లస: ససస స
95-210/387

తసడడ:డ ససబబ సస బబబమ చమకలరరస
ఇసటట ననస:80-11-415
వయససస:38
లస: పప
95-210/389

95-210/379

భరస : రరజరష జరవన
ఇసటట ననస:80-11-415
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరకలమష జరవన జరవన
ఇసటట ననస:80-11-415
వయససస:52
లస: ససస స
95-210/386

10426 MLJ0811901
పపరర: ఆనసదకలమమర
తసడడ:డ కనననరరవప
ఇసటట ననస:80-11-414
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:80-11-414
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కరకలమష జరవన
ఇసటట ననస:80-11-415
వయససస:35
లస: పప
10436 MLJ2463107
పపరర: వనయ పసరరమమళళ

తసడడ:డ అమమత లమల
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:37
లస: పప

10420 SQX0054619
పపరర: వనసకట వర రరఘవరరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ పపరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:80-11-411
వయససస:71
లస: పప

భరస : ననగ రరజ చమకలరరస
ఇసటట ననస:80-11-415
వయససస:34
లస: ససస స
10433 SQX1426171
పపరర: రరజరష జరవన

95-210/354

95-210/372
10419 SQX0054585
పపరర: షణమకఖ సతఖననరరయణ
కరకలమమనస
తసడడ:డ వర వనసకట రరఘవయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:80-11-411
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరమషన
ఇసటట ననస:80-11-414
వయససస:45
లస: పప
10430 SQX1126839
పపరర: జయశక చమకలరరస

10414 SQX0708065
పపరర: భవనష

95-151/742

భరస : రవచసదడన
ఇసటట ననస:80-11-414
వయససస:38
లస: ససస స
10427 MLJ0810325
పపరర: రవచసదడన

95-210/353

తసడడ:డ కరశవయఖ జరమల
ఇసటట ననస:80-10
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:80-11-412
వయససస:27
లస: పప
10424 MLJ0810366
పపరర: అమమద

10416 SQX0707950
పపరర: అమమత లమల

95-210/351

తసడడ:డ రరయ చసద జ
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కకలమచమ
ఇసటట ననస:80-11-108
వయససస:21
లస: ససస స
10421 SQX1312875
పపరర: పవన కలమమర చదలవరడ

10413 SQX0708115
పపరర: హహతతష కలమమర జరవన

10411 MLJ2462638
పపరర: పడసనన బబయ

భరస : అమమత లమల
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమత లమల
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఉకరకల జ
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:56
లస: పప
10418 SQX1959238
పపరర: దదవఖ వల కకలమచలస

95-210/350

భరస : రమమష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:80-2-118
వయససస:28
లస: పప
10415 SQX0207761
పపరర: రమమష కలమమర జరవన

10410 SQX0207837
పపరర: వమల కలమమరర

10435 SQX1126813
పపరర: ససబబ సస బబబమ చమకలరరస

95-210/388

తసడడ:డ వనసకటబడవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:80-11-415
వయససస:64
లస: పప
95-210/552

10438 AP151000432373
పపరర: శవరతనకలమమరర రరజవరపప

95-210/391

భరస : శకనవరసబబబమ రరజవరపప
ఇసటట ననస:80-11-417
వయససస:43
లస: ససస స

Page 30 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

10439 AP151000432210
పపరర: సరసబబడజఖస గగటట స

95-210/392

భరస : శసకరరకవప గగటట స
ఇసటట ననస:80-11-417
వయససస:59
లస: ససస స
10442 SQX0718924
పపరర: బబలకసషష రరవకకసదద

95-210/395

95-210/397

10443 SQX2404986
పపరర: శకవలర నదనన

తసడడ:డ వగటవరమల భసడనరర భసడనరర
ఇసటట ననస:80-97
వయససస:55
లస: పప
10454 AP151000432434
పపరర: లకడక జజశలలశశరమక పష లశశటట

95-210/406

95-210/409

10455 MLJ0811422
పపరర: ససనల కలమమర ననరరళర

95-210/412

10463 MLJ2462695
పపరర: మమరళ కరరక

95-210/415

95-210/404

95-210/418

10450 AP151000432390
పపరర: అశశక కలమమర భసడనరర

10453 MLJ2462240
పపరర: గరరరజ పష లశశటట

95-210/405

95-210/407

10456 AP151000432435
పపరర: మమధవరరవప పష లశశటట

10464 SQX1716265
పపరర: లకడక సరయ గరయతడ పరదరరర

95-210/408

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:80-98
వయససస:65
లస: పప

95-210/410 10459 SQX1502096
10458 SQX1482348
పపరర: వనసకట ననగ శరరష తషనసగమసటర
పపరర: ఉమమ కకషష ర తతనసగమసటర

10461 SQX0896456
పపరర: రమమదతవ కరరక

95-210/402

భరస : మమధవరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:80-98
వయససస:50
లస: ససస స

95-210/411

తసడడ:డ కసషష రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:35
లస: పప
95-210/413

భరస : మమరళ కరరక
ఇసటట ననస:80-105
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసషరల చనరర కరరక
ఇసటట ననస:80-105
వయససస:45
లస: పప

95-210/399

తసడడ:డ వగటవరమల భసడనరర
ఇసటట ననస:80-97
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఉమమకకశశర తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:29
లస: ససస స

10460 SQX1426148
పపరర: ఆర కర మభరరస అలశ కసషషరరవప
తతనసగమసటర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:80-101
వయససస:59
లస: పప

భరస : వజయభబసషర పరదరరస
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:48
లస: ససస స

95-210/401

తసడడ:డ మమధవరరవప ననరరళళ
ఇసటట ననస:80-98
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబలకరశవపలగమపస ననరరళళ
ఇసటట ననస:80-98
వయససస:67
లస: పప

10466 MLJ0818427
పపరర: రమమదతవ పరదరరస

10452 MLJ0819599
పపరర: పరవన శరసత శక ననరరళళ

95-210/396

భరస : వగటవరమల భసడనరర
ఇసటట ననస:80-97
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప ననరరళళ
ఇసటట ననస:80-98
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:80-98
వయససస:62
లస: ససస స
10457 AP151000432343
పపరర: మమధవరరవప ననరరళళ

95-210/398

తసడడ:డ వగటవరమల బసడనరర
ఇసటట ననస:80-97
వయససస:47
లస: పప
95-210/403

10444 SQX0896464
పపరర: పరరఖ అభషపక జరవన

10447 SQX0426684
పపరర: ససఖ దతవ

10449 SQX0322750
పపరర: రరజరశ కలమమర భసడనరర

తసడడ:డ చసపరలమల భసడనరర
ఇసటట ననస:80-97
వయససస:23
లస: పప

95-210/559

10446 SQX0322784
పపరర: ఇసదదర దతవ

10448 SQX1576430
పపరర: చతతన భసడనరర

95-210/394

తసడడ:డ రతస యఖ గగటట స
ఇసటట ననస:80-11-417
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ కరసతలమల జరవన జరవన
ఇసటట ననస:80-96
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజరశ కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:80-97
వయససస:46
లస: ససస స

95-210/400

10441 AP151000432102
పపరర: శసకరరకవప గగటట స

తసడడ:డ ధనససజయ రరవప నదనన
ఇసటట ననస:80-90/1 , PATNAM BAZAR
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర భసడనరర భసడనరర
ఇసటట ననస:80-97
వయససస:23
లస: ససస స

10451 AP151000432389
పపరర: చసపరలమల భసడనరర

95-210/393

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:80-11-417
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ రరవకకసదద
ఇసటట ననస:80-35
వయససస:56
లస: పప
10445 SQX1576414
పపరర: సష ననల భసడనరర

10440 AP151000432378
పపరర: శకనవరసబబబమ రరజవరపప

10462 SQX0896449
పపరర: మహహష కరరక

95-210/414

తసడడ:డ మమరళ కరరక
ఇసటట ననస:80-105
వయససస:26
లస: పప
95-210/416

10465 AP151000432205
పపరర: సరశతరతన పరదరరస

95-210/417

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరన రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:45
లస: ససస స

10467 MLJ0818435
పపరర: మహలకడక పరదరరస

95-210/420
10468 SQX1716166
పపరర: ఎన వ యస టట రరస
మననహర పరదరరర
తసడడ:డ వ మలర కరరరరన రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరస మహన రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:78
లస: ససస స

95-210/419
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10469 SQX1496323
పపరర: దదలప కలమమర పడజజపత

95-210/421

తసడడ:డ జసరడజ పడజజపత
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:24
లస: పప
10472 SQX0474924
పపరర: వజయ భబసషర పరదరరస

95-210/424

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:53
లస: పప
10475 SQX0426536
పపరర: గగతమమమ జ

95-210/427

95-210/430

10473 SQX1406090
పపరర: శశభ చతదరర

10474 MLJ2462661
పపరర: రరఖమదతవ జరవన

95-210/425

10476 AP151000432468
పపరర: మహహసదర కలమమర జరవన

10479 AP151000432096
పపరర: పడమలమ కలమమరర నసబభరర

95-210/433

10482 MLJ2462299
పపరర: యమమననకలమమరర నసబభరర

95-210/428

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసబభరర
ఇసటట ననస:80-113
వయససస:50
లస: పప

10485 AP151000432134
పపరర: లలకననధస నసబభరర

95-210/431

95-210/440

10490 MLJ2462059
పపరర: ససనత లకడక చససడదరర

95-210/446

10488 SQX1826973
పపరర: గమరరరసగస బబబమ కకలర పర

95-210/435

10480 MLJ0814491
పపరర: వనసకట హరరష నసబభరర

10483 AP151000432459
పపరర: శవలల నసబభరర

95-210/438

95-44/973

10489 SQX1833102
పపరర: ససనతన లకడక కకలర పర

95-210/447

10492 SQX1252212
పపరర: అనషర నహర
తసడడ:డ గజరసదడ నహర
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:25
లస: ససస స

10493 SQX0222414
పపరర: రరఖ నహర జరవన

10494 AP151000432489
పపరర: లత జరవన

10495 SQX0222398
పపరర: ససశల నహర జరవన

10496 AP151000432299
పపరర: పడసనన జరవన
భరస : మమణణక చసద జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:69
లస: ససస స

95-210/451

భరస : నరరసదడ జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:45
లస: ససస స
95-210/453

10497 AP151000432256
పపరర: ధరరకసదర జరవన
తసడడ:డ మమణణకచసద జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:43
లస: పప

95-164/781

భరస : గమరరరసగస బబబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:80-122
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:80-122
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ధరరకసదడ జరవన జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:40
లస: ససస స

95-210/436

95-210/439
10486 SQX1576455
పపరర: ఎన వ యస టట రరస
మననహర పరదరరర
తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరన రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:80-118
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:80-122
వయససస:42
లస: ససస స
95-210/450

95-210/432

భరస : లలకననధస నసబభరర
ఇసటట ననస:80-113
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకయఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:80-122
వయససస:54
లస: పప
10491 MLJ2462042
పపరర: ఉదయలకడక చససడదరర

95-210/429
10477 SQX0931998
పపరర: వనసకట సతఖ ససనత నసబభరర

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:80-112
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసబభరర
ఇసటట ననస:80-113
వయససస:54
లస: పప

10487 AP151000432165
పపరర: వనసకట మలర కరరరరన రరవప
పరదరరర
తలర : మహలకడక పరదరరర
ఇసటట ననస:80-118
వయససస:54
లస: పప

95-210/426

తసడడ:డ రరధ కసషష నసబభరర
ఇసటట ననస:80-112
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవరరమకసషషమభరరస నసబభరర
ఇసటట ననస:80-113
వయససస:45
లస: ససస స
95-210/437

95-210/423

భరస : మహహసదడకలమమర
ఇసటట ననస:80-111
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:80-112
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసబభరర
ఇసటట ననస:80-112
వయససస:59
లస: పప
10484 AP151000432063
పపరర: శవరరమకకకషషమభరరస నసబభరర

తసడడ:డ వజయ బబసషర పరదరరస
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబబభలమల
ఇసటట ననస:80-111
వయససస:47
లస: పప

భరస : జననరరనరరవప నసబభరర
ఇసటట ననస:80-112
వయససస:51
లస: ససస స
10481 AP151000432166
పపరర: జననరరనరరవప నసబభరర

తసడడ:డ ఎలమర పపరరషనసద వజయ భబసషర పరద
ఇసటట ననస:80-106
వయససస:25
లస: పప

భరస : భవరరరల చతదరర
ఇసటట ననస:80-111
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపకరకజ
ఇసటట ననస:80-111
వయససస:33
లస: పప
10478 AP151000432167
పపరర: పడసననలకడక నసబభరర

95-210/422 10471 SQX0991448
10470 SQX0991422
పపరర: రఘమరరమ రతన హరర పరదరరస
పపరర: మహవర రతన హరర పరదరరస

95-210/449

95-210/452

భరస : గజరసదడకలమమర జరవన జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:47
లస: ససస స
95-210/455

10498 AP151000432008
పపరర: గజరసదడ జరవన

95-210/456

తసడడ:డ మమణణక చసద జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:47
లస: పప
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10499 AP151000432458
పపరర: నరరసదడ జరవన

95-210/457

తసడడ:డ మమణణక చసద జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:49
లస: పప
10502 SQX0707661
పపరర: సభబజ ఖమరత

10500 AP151000432310
పపరర: మమణణక చసద జరవన

95-210/458

తసడడ:డ మమకనచసద జరవన
ఇసటట ననస:80-343
వయససస:72
లస: పప
95-210/460

తసడడ:డ తషకరషరరమ ఖరరత
ఇసటట ననస:80-345
వయససస:37
లస: పప

95-190/1018
10505 SQX2261857
పపరర: వనసకట రరమ కసషషయఖ
దనరరశమభలమ
తసడడ:డ లకడక ననసరఈసససమ దనరరశమభలమ
ఇసటట ననస:101
వయససస:57
లస: పప

10506 SQX2261881
పపరర: వజయ లకడక దనరరశమభలమ

95-210/461

10511 SQX2252526
పపరర: ససధఖ రరణణ తచలర

95-190/1019

భరస : రరమ కసషష దనరరశమభలమ
ఇసటట ననస:101
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ తచలర
ఇసటట ననస:108-69
వయససస:22
లస: ససస స
10514 SQX2472736
పపరర: మహమకద అకకఫ షపక

10512 SQX2543320
పపరర: ఝమనసవరణణ ఆతతట

95-190/1089

10515 SQX1943406
పపరర: బబల భరత రరడడడ నరర

భరస : శకనవరస రరవప శశగమ
ఇసటట ననస:403, PAKANATI ESTATES
వయససస:41
లస: ససస స

10518 SQX1342039
పపరర: పడవణ కలమమర వరకర

తసడడ:డ జఫడఉలమర షపక
ఇసటట ననస:783
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజరష ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:1070
వయససస:31
లస: ససస స
10526 SQX2060093
పపరర: షకకర షపక
తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:1623/16
వయససస:29
లస: పప

95-132/826

95-200/1017

10524 SQX1970417
పపరర: శవ కలమఖణ కరరపరపప

95-190/1235

10527 SQX2424471
పపరర: నగరశ కటబరర
తసడడ:డ భబసషర రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:2116-22/A
వయససస:35
లస: పప

95-132/859

10513 SQX2040640
పపరర: ననగ వనసకట అనశత అచసఖత

95-200/1045

95-190/946
10516 SQX1750801
పపరర: మహమకద శఇబ యమనసస
షపక
తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:401-6-65-64
వయససస:22
లస: పప

10519 SQX2298503
పపరర: ససభబన షపక

95-188/1353

10522 SQX2262061
పపరర: గగసఖ బబేతగస షపక

95-190/1236

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:850
వయససస:35
లస: ససస స
95-190/947

తసడడ:డ భబసషర రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:1165
వయససస:40
లస: పప
95-190/958

10510 SQX2256535
పపరర: కరశ రరడడడ తచలర

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:701-306
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:850
వయససస:40
లస: పప
95-188/1070

95-190/1020
10507 SQX2462497
పపరర: గణపత ఉమమహహశశరరరవప
తతనసగమసటర
భసధసవప: పవన ససధదర తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:102
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అచసఖత
ఇసటట ననస:204
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప వరకర
ఇసటట ననస:433
వయససస:34
లస: పప

95-188/1069 10521 SQX2262111
10520 SQX0206599
పపరర: ససమయ ససలమసనన మహమకద
పపరర: ఇబడహహమ షపక

10523 SQX1212257
పపరర: ససధన రరణణ ఆతకకకరర

95-190/1313

తసడడ:డ సరశమ గమరరవరరరడడ నరర
ఇసటట ననస:360-40513
వయససస:45
లస: పప
95-133/957

95-210/462

తసడడ:డ చచనన రరడడడ తచలర
ఇసటట ననస:108-69
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:199/J ARUNDELPET
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:303 Flat,4Th Floor,
వయససస:20
లస: పప
10517 SQX2229227
పపరర: తరరమల దతవ శశగమ

95-201/914

తసడడ:డ ననగ మమరళ కసషష పష లశశటట
ఇసటట ననస:104 A BLOCK
వయససస:32
లస: పప
95-132/860

10504 SQX0565564
పపరర: దతవ జరవన
భరస : బకరరరస జరవన
ఇసటట ననస:80-356
వయససస:45
లస: ససస స

95-201/913 10509 SQX2246528
10508 SQX2190478
పపరర: జవన శవ ననగ శకకరసత పష లశశటట
పపరర: శవ ననగ వసశ కసషష పష లశశటట

తసడడ:డ ననగ మమరళ కసషష పష లశశటట
ఇసటట ననస:103 A BLOCK
వయససస:31
లస: పప

95-210/459

భరస : లకకణ ఖరత
ఇసటట ననస:80-345
వయససస:29
లస: ససస స

10503 SQX0707794
పపరర: లకకణ ఖరరత

తసడడ:డ తషకరషరస ఖమరత
ఇసటట ననస:80-345
వయససస:32
లస: పప

10501 SQX0707778
పపరర: మనషర ఖరత

10525 SQX2413102
పపరర: పడవణ కలమమర మమననసగర

95-179/892

తసడడ:డ చనన మమననసగర
ఇసటట ననస:1360
వయససస:26
లస: పప
95-179/943

10528 SQX2244309
పపరర: మదసరల గగపస

95-198/1331

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:2155
వయససస:26
లస: పప
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95-188/1369

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలమరదద
ఇసటట ననస:3047
వయససస:33
లస: పప

10532 SQX1273119
పపరర: ససబడహకణఖస యయటటకకరర

95-134/617

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యయటటకకరర
ఇసటట ననస:6710-386
వయససస:31
లస: పప
10535 SQX2008456
పపరర: సరయ ససధదర నలస

95-181/961

95-190/1015

తసడడ:డ లయమకత అల ఖమన
ఇసటట ననస:ANANDAPET
వయససస:39
లస: పప
10541 SQX2279677
పపరర: మహహససన జన సయద

95-190/1238

తసడడ:డ సయద మమసస ఫర
ఇసటట ననస:BLOCK 4 FLAT 105
వయససస:26
లస: పప
10544 SQX2407682
పపరర: జన బబగమమ సయద

95-190/1241

95-190/1244

95-190/1247

భరస : ఇమమమ న మహమకద షపక
ఇసటట ననస:BLOCK 5 PLOT G3
వయససస:29
లస: ససస స
10553 SQX2288082
పపరర: వరలకడక బడహకజజససఖల

10533 SQX1273028
పపరర: సరయ కలమమర కకతనస

10536 SQX1985167
పపరర: ఖమజ అబమరల సమద

10531 SQX0096321
పపరర: శరత బబబమ మమజరటట

95-190/948

తసడడ:డ మమతనఖల రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:6564
వయససస:59
లస: పప
95-134/618

10534 SQX2188456
పపరర: ఫరరద మహమకద

95-190/1064

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:171121/H
వయససస:36
లస: పప
95-190/1006

10537 SQX2042166
పపరర: చసదన యసబడడ

95-201/827

తసడడ:డ ఖమజ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శవ రసబబబమ యసబడడ
ఇసటట ననస:......
వయససస:18
లస: ససస స

95-200/1236
10539
పపరర: వనసకట సరయ అనసదదప
రరవపపడడ
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:Apt #DT08
వయససస:26
లస: పప

10540 SQX2408789
పపరర: మమసస ఫరఫ సయద
తసడడ:డ మహహదదరన
ఇసటట ననస:block 4 flat 105
వయససస:56
లస: పప

10542 SQX2237014
పపరర: మహమకద రఫసక సయఖద

95-190/1240
10543 SQX2237006
పపరర: సరయ రరకకకణణ దతవ కలసచకకరర

95-190/1239

10545 SQX2247252
పపరర: పడణయ అనననస

10548 SQX2236990
పపరర: షరహహద మహమకద

95-190/1237

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:BLOCK 4 PLOT 402
వయససస:18
లస: పప
95-190/1242

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ అనననస
ఇసటట ననస:BLOCK 5 FLAT 404
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబవజజతత
ఇసటట ననస:BLOCK 5 PLOT G3
వయససస:59
లస: పప
10550 SQX2178010
పపరర: మభనరరరన షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలమరదద
ఇసటట ననస:3047
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల షషకకర సయఖద
ఇసటట ననస:BLOCK 4 FLOT 104
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమసస ఫరఫ సయద
ఇసటట ననస:block 4, flat no-105
వయససస:52
లస: ససస స
10547 SQX2247237
పపరర: నససర మహమకద

95-188/1370

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:6717-782
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమకసషష నలస
ఇసటట ననస:--వయససస:19
లస: పప
10538 SQX1993484
పపరర: కకకగగదద

10530 SQX2506434
పపరర: శరఖమ మలమరదద

10546 SQX2186302
పపరర: ఇసరకయల జన సయఖద

95-190/1243

తసడడ:డ హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:BLOCK 5 FLOT 403
వయససస:63
లస: పప
95-190/1245

10549 SQX2172930
పపరర: ఇమమమ న మహమకద

95-190/1246

భరస : నససర మహమకద
ఇసటట ననస:BLOCK 5 PLOT G3
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నససర
ఇసటట ననస:BLOCK 5 PLOT G3
వయససస:36
లస: పప

95-190/1248
10551 SQX2150977
పపరర: సతఖననరరయణ వరపడసరద
బడహకజజససఖల
తసడడ:డ ససత రరమసజననయమలల బడహకజజససఖల
ఇసటట ననస:BLOCK NO.7 PLOT NO.106
వయససస:48
లస: పప

10552 SQX2257368
పపరర: అనసరరధ బడహకజజససఖల

95-190/1249

భరస : సతఖననరరయణ వరపడసరద బడహకజజససఖల
ఇసటట ననస:BLOCK NO.7 PLOT NO.106
వయససస:44
లస: ససస స

10554 SQX1645126
పపరర: దతవరరజ ననమల

95-181/952

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరపడసరద బడహకజజససఖల
ఇసటట ననస:BLOCK NO.7 PLOT NO.106
వయససస:24
లస: ససస స

95-190/1284
10555 SQX2507606
పపరర: లకడక ససబబర రరవప .ఏమ
మమగమలకరర
తసడడ:డ రరజ ననమల
తసడడ:డ ఏమ.ఏల. ససబబరరవప మమగమలకరర
ఇసటట ననస:BLOCK NO. 8 BALAJI NAGAR 4 ఇసటట ననస:B:4, P: 203
వయససస:27
లస: పప
వయససస:43
లస: పప

10556 SQX2070530
పపరర: కరరమమలర షపక

10557 SQX2290310
పపరర: ఫసరదతస షపక

95-137/763

95-190/1250

95-129/945

Deleted

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:CHINNA BAZAR
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:CHINNA BIZAR
వయససస:20
లస: ససస స

10558 SQX2042240
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

95-201/911

తసడడ:డ అబమరల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 1-19-7-64
వయససస:45
లస: పప
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10559 SQX2042257
పపరర: దదలర మద బబేతగమ షపక
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95-201/912

భరస : మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 1-19-7-64
వయససస:43
లస: ససస స
10562 SQX1814235
పపరర: దసరరడ భవరన గగగరశశటట

10560 SQX1930924
పపరర: అనసష అరవ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరవ
ఇసటట ననస:DNO 7-5-309/3
వయససస:22
లస: ససస స
95-134/619

10563 SQX1872027
పపరర: ససజజత మసతడ

తసడడ:డ శకమనననరరయణ గగగరశశటట
ఇసటట ననస:D NO 18-32/12 MANTRIVARIS
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:D NO 18-32-16/2
వయససస:44
లస: ససస స

10565 SQX1931146
పపరర: జయలకడక డదలల

10566 SQX1972769
పపరర: షబన షపక

95-181/959

తసడడ:డ అమరననథ డదలల
ఇసటట ననస:D NO 18-33-18
వయససస:22
లస: ససస స
10568 SQX1813914
పపరర: హహసపసన షపక

95-134/620

10569 SQX1903491
పపరర: కరరమమలర షపక

10572 SQX1813997
పపరర: శకనవరస రరవప కకడదరర

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:D NO18-37-5 SANGADIGUTA
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకడదరర
ఇసటట ననస:D NO18-37-18
వయససస:56
లస: పప

10574 SQX2234953
పపరర: రరకకకణణ అననపపరరడడడ

10575 SQX2387066
పపరర: శకనవరస రరవప నలర మతష

95-134/946

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 18-38-11
వయససస:38
లస: ససస స
10577 SQX1798255
పపరర: గసగ రరజ నసడదరర

95-134/625

95-202/831

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లలట బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 18-45-56
వయససస:33
లస: పప

10581 SQX1782093
పపరర: ననగమణణ చలమర

95-140/500

10584 SQX1905488
పపరర: నరకల కలడడమమల

95-134/621

10587 SQX1964691
పపరర: అరవసద కలమమర చటటటపష డ లల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:D NO-19-3-39
వయససస:20
లస: పప

95-181/958

10567 SQX2156362
పపరర: లత కసడడమల

95-181/1271

10570 SQX1903459
పపరర: దసరడ భవన యమసస

95-134/622

తసడడ:డ ససబబరరవప యమసస
ఇసటట ననస:DNO 18-35-13
వయససస:27
లస: ససస స
95-134/624

10573 SQX1805365
పపరర: అసజనన దతవ కకడదరర

95-214/1114

భరస : శకనవరసరరవప కకడదరర
ఇసటట ననస:D NO18-37-18
వయససస:52
లస: ససస స
95-183/922

95-134/947
10576 SQX2127579
పపరర: లకడక తరరపఠమక మరబబ ఈనన

భరస : కకసడల రరవప మరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:D NO 18-39-39/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-199/918

10579 SQX2250173
పపరర: ఆఋ

95-134/948

తసడడ:డ ఆఋ
ఇసటట ననస:D NO 18-40-78
వయససస:22
లస: పప
95-140/497

10582 SQX1817170
పపరర: కకటమక చలమర

95-140/499

భరస : కసషష మభరరస చలమర
ఇసటట ననస:D NO18-42-22
వయససస:49
లస: ససస స
95-140/501

భరస : పపడమ కలమమర కలడడమమల
ఇసటట ననస:D NO 18-42-113
వయససస:31
లస: ససస స
95-140/503

10564 SQX1871854
పపరర: షపక హససనన

భరస : సరసబశవరరవప కసడడమల
ఇసటట ననస:D-NO 18-34-26/A
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:D NO18-42-11
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:D NO18-42-33
వయససస:24
లస: పప
10586 SQX1817220
పపరర: దసరరడరరవప బతష
స ల

95-181/960

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-40-24
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:D.NO. 18-40-80
వయససస:20
లస: పప
10583 SQX1782077
పపరర: వనసకటటష చలమర

10578 SQX1815455
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-181/1270

భరస : షపక అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:DNO 18-33-7
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:d no 18-38-12
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ధన రరవప నసడదరర
ఇసటట ననస:D NO18-39-103
వయససస:26
లస: పప
10580 SQX2043669
పపరర: సలమకన ఖమన పఠరన

95-181/957

తసడడ:డ కరజ షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-35-11
వయససస:43
లస: పప
95-134/623

10561 SQX2375335
పపరర: ఉమ మహహశ మసతడ

తసడడ:డ రరమమ
ఇసటట ననస:D.no.18-32-12/B
వయససస:30
లస: పప

భరస : శమమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-34-6
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర బబబమ షపక
ఇసటట ననస:D NO18-35-2
వయససస:33
లస: పప
10571 SQX1814052
పపరర: ఖమమమ న షపక

95-179/851

10585 SQX1905470
పపరర: పపడమ కలమమర కలడడమమల

95-140/502

తసడడ:డ చనన కలడడమమల
ఇసటట ననస:D NO 18-42-113
వయససస:34
లస: పప
95-182/589

10588 SQX1986892
పపరర: సలమకన షపక

95-184/718

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-3-99
వయససస:22
లస: పప

Page 35 of 363

10589 SQX1800085
పపరర: ఫరరరనన సయఖద
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95-182/590

భరస : జజబర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:D NO19-7-22
వయససస:26
లస: ససస స
10592 SQX1988237
పపరర: శశకదన షపక

95-183/762

95-182/593

95-208/1102

95-201/824

95-184/1038

10599 SQX1933068
పపరర: పదక దతవరరడడడ

10602 SQX1931856
పపరర: గఫర షపక

10605 SQX0516914
పపరర: యస ఎస అయభబ�

95-208/1132

95-183/926

10594 SQX1809334
పపరర: చలకబతస న చనన మమన

95-182/592

10597 SQX2409324
పపరర: అశశక గగలర

95-183/928

తసడడ:డ వరనన గగలర
ఇసటట ననస:D.NO-19-7-273/B, 6TH LINE
వయససస:30
లస: పప
95-183/735

10600 SQX1931971
పపరర: షహమద తహససన సయఖద

95-184/683

భరస : గరఫసర సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 19-7-469
వయససస:25
లస: ససస స
95-184/684

10603 SQX2371615
పపరర: జమర అహకద షపక

95-184/1037

తసడడ:డ నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-580/A
వయససస:35
లస: పప
95-183/669

తసడడ:డ మమనరరదదరన అహకద�
ఇసటట ననస:DNo.19-7-591/23
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అజజస బబగ షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-650
వయససస:19
లస: పప
10610 SQX2459808
పపరర: పదక లలమవత మమజరటట

95-183/734

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-574
వయససస:22
లస: పప

భరస : జమర అహకద షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-580/A
వయససస:26
లస: ససస స
10607 SQX1987684
పపరర: బబగ షపక

10596 SQX1932862
పపరర: శవ కలమమర ఇటర

95-183/733

తసడడ:డ చలకబతస న సససదరరరర
ఇసటట ననస:DNO 19-7-239
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబరరడడడ దతవరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 19-7-313/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవరరజ బరక
ఇసటట ననస:D NO19-7-553/A
వయససస:23
లస: పప
10604 SQX2376002
పపరర: అసక షపక

95-208/1413

తసడడ:డ రరమయఖ ఇటర
ఇసటట ననస:D NO 19-7-268
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససజవ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:D NO19-7-295/A
వయససస:37
లస: ససస స
10601 SQX1814300
పపరర: భరత కలమమర బరక

10593 SQX2357085
పపరర: శవ రరడడడ దతవరపలర

10591 SQX1872571
పపరర: గగస షపక

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-85
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కసషష రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:D NO 19-7-95/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:D NO 19-7-246/A
వయససస:22
లస: పప
10598 SQX1782481
పపరర: జయలకడక మరరయమల

95-182/591

భరస : మమననర షపక
ఇసటట ననస:D NO19-7-68/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభల మర షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-85
వయససస:19
లస: పప
10595 SQX1960236
పపరర: శకకరసత చతదరర బబ డపరటట

10590 SQX1809276
పపరర: గగససయ షపక

10606 SQX1987007
పపరర: అజమల బబగ షపక

95-184/719

తసడడ:డ అజజస బబగ షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-650
వయససస:29
లస: పప

95-183/924 10609 SQX2459386
95-183/925
10608 SQX2458446
పపరర: హనసమసత కరశవ రరజ మమజరటట
పపరర: వనసకట జగన మహన రరవప
మమజరటట
తసడడ:డ వనసకట జగన మహన రరవప మమజరటట
తసడడ:డ అదద శశషయఖ మమజరటట
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-690 FLAT.104
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-690,FLAT.104
వయససస:38
లస: పప
వయససస:72
లస: పప

10611 SQX2461242
పపరర: శరరష మమజరటట

95-183/927

10612 SQX1811389
పపరర: హహమ శశష లత పరదరరస

95-208/1101

భరస : జగన మహన రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-690,FLAT.104
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కసషష మమజరటట
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-690,FLAT.104
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషనసద జగన మహన రరవప పరదర
ఇసటట ననస:D.NO-19-7-690, FLAT NO-204
వయససస:23
లస: ససస స

10613 SQX2246759
పపరర: మమధసరర చతగమ

10614 SQX2298099
పపరర: శక లకడక సతఖ వరణణ పబబశశటట

10615 SQX1992163
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-184/1039

భరస : వశశననథ మమరరత
ఇసటట ననస:D NO 19-8-30
వయససస:34
లస: ససస స
10616 SQX1913367
పపరర: శవ వనసకట ననగరసదడ కలమమర
వరరకకటట
తసడడ:డ ననరరయణ వరరకకటట
ఇసటట ననస:D NO 19-13-90
వయససస:34
లస: పప

95-203/1225

భరస : కరదనరననథ పబబశశటట
ఇసటట ననస:D NO 19-8-30/C
వయససస:45
లస: ససస స
95-214/1115

10617 SQX1987692
పపరర: చసపరఖరర షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-13-108
వయససస:41
లస: ససస స

95-214/1161

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 19-12-104
వయససస:28
లస: పప
95-214/1162

10618 SQX2040996
పపరర: రవకలమమర అసజరర

95-200/1105

తసడడ:డ అపరపరరవప అసజరర
ఇసటట ననస:D NO 19-16-95/50
వయససస:38
లస: పప
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10619 SQX1814896
పపరర: రరమ కసషష మమచరర
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95-200/1020

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:D.NO 20-1-213/A,6TH LINE
వయససస:24
లస: పప

10620 SQX1961564
పపరర: బసదస ఆశక పష తతరర

95-200/1022

తసడడ:డ నరసససహరరవప పష తతరర
ఇసటట ననస:D NO 20-5-7/B
వయససస:20
లస: ససస స

10625 SQX1852573
పపరర: రరజరశ కననన తనల బతష
స ల
తసడడ:డ అజయ బబబమ తనల బతష
స ల
ఇసటట ననస:D.NO-20-15-28
వయససస:23
లస: పప
10628 SQX2449304
పపరర: చసదదక
డ పసననక

95-201/910

భరస : మణణకసట మదలపఅల
ఇసటట ననస:D NO 20-15-5
వయససస:34
లస: ససస స
95-201/821

10626 SQX2181097
పపరర: భబణమ ససషక బభరరర

10629 SQX2296267
పపరర: నరసజన పరరచదరర

95-179/1169

95-179/1168

తసడడ:డ ససరరశ కలమమర పరరచదరర
ఇసటట ననస:D.No 21-5-10
వయససస:18
లస: పప

95-179/1171 10632 SQX1841857
10631 SQX2436954
పపరర: హనసమసత కరశవ రరజ మమజరటట
పపరర: నదర బబషర బమచచస సరహహబ

తసడడ:డ వనసకట జగన మహన రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:D.NO.21-8-92
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నదర బబషర గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:DNO 21-15-4
వయససస:35
లస: పప

10634 SQX1798297
పపరర: ససజజత వనలలటట

10635 SQX1798289
పపరర: శవ మమధవరరవప వలలటట

95-134/626

భరస : శవ మమధవరరవప వనలలటట
ఇసటట ననస:D NO 67-12-456
వయససస:54
లస: ససస స
10637 SQX1752658
పపరర: వనసకటటశశరరర యయచదరర

10638 SQX1743186
పపరర: అహమద మమసస ఫర షపక

తసడడ:డ ఆసజననయమలల యయచదరర
ఇసటట ననస:DNO 68-84 FNO 302 4TH FLO
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:D.NO-76-1-29
వయససస:22
లస: పప

10640 AP151000639252
పపరర: ఖమజజ మయళనసదదరన షపక

10641 SQX1868645
పపరర: షమమ షపక

95-201/823

తసడడ:డ జఫరర అహకద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:D.NO-76-184
వయససస:45
లస: పప
10643 SQX1786359
పపరర: మహలకడక కకలసన

95-181/954

తసడడ:డ వనసకట ససధనకర పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:D.NO:76-31
వయససస:21
లస: ససస స

10644 SQX1786375
పపరర: లకడకపడసరద కకలసన

95-134/627

10647 SQX2140945
పపరర: రహహమ షపక
తసడడ:డ గగస జజన షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-23-37
వయససస:21
లస: ససస స

95-179/852

10630 SQX2408839
పపరర: ససరరశ కలమమర అచసచత

95-179/1170

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అచసచత
ఇసటట ననస:D.NO.21-7-8
వయససస:43
లస: పప
10633 SQX2394369
పపరర: అసజన సరరత మదసర

95-179/1167

10636 SQX2118941
పపరర: వనసకట రమణ బబ బబ

95-181/1268

భరస : రరమ కసషష బబ బబ
ఇసటట ననస:D.no 67-22-881
వయససస:46
లస: ససస స
95-201/822

10639 SQX2455913
పపరర: సమర షపక

95-182/710

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:D.NO 76-4-104
వయససస:19
లస: పప
95-133/898

10642 SQX1786383
పపరర: శవపరరశత కకలసన

95-181/953

భరస : లకడకపడసరద కకలసన
ఇసటట ననస:D.NO:- 18-30-18
వయససస:53
లస: ససస స
95-181/955

తసడడ:డ లకహహకననరరయమణ కకలసన
ఇసటట ననస:D.NO:- 18-30-18
వయససస:58
లస: పప
95-199/620

10627 SQX1870641
పపరర: హనసమసతష మమడన

భరస : హనసమసత రరవప మదసర
ఇసటట ననస:D NO 21-16-13
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:D.NO:18-26-70
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకహహకననరరయమణ కకలసన
ఇసటట ననస:D.NO:- 18-30-18
వయససస:74
లస: ససస స
10646 SQX1879097
పపరర: వనసకట శరకవఖ పసనసగగసడ

95-133/902

తసడడ:డ ననరరయణ లలట వలలటట
ఇసటట ననస:D NO 67-12-456
వయససస:55
లస: పప
95-201/825

95-201/1067

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మమడన
ఇసటట ననస:D NO 21-4-54/A
వయససస:34
లస: పప

Deleted

భరస : హరర బబబమ పసననక
ఇసటట ననస:DNO-21-4-77
వయససస:26
లస: ససస స

10624 SQX2188498
పపరర: వనసకటరరవమక గమరకస
భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:D NO 20-15-6
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర సరరధద బభరరర
ఇసటట ననస:D.NO.21-4-23
వయససస:21
లస: ససస స
95-179/1172

95-200/1256

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:D-no 20-5-23/2
వయససస:36
లస: పప

95-200/1257 10623 SQX2042869
10622 SQX2561256
పపరర: వనసకట ననగ భవరన గగపవరపప
పపరర: రజన పసడయ మదలపఅల

భరస : అమరననథ గగపవరపప
ఇసటట ననస:D-NO 20-5-23/2
వయససస:31
లస: ససస స

10621 SQX2561249
పపరర: అమరననథ గగపవరపప

10645 SQX1800275
పపరర: దతస సరయ పమడడమరర

95-179/850

తసడడ:డ రరమమ పమడడమరర
ఇసటట ననస:D.NO:21-8-59/1
వయససస:21
లస: పప
95-132/983

10648 SQX1813468
పపరర: సలమక సయఖద

95-133/903

భరస : నదర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-26-70/11
వయససస:27
లస: ససస స
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10649 SQX1817030
పపరర: లకడక రసజతన దతవత
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95-180/762

తసడడ:డ బబపనయఖ దతవత
ఇసటట ననస:DOOR NO 21-13-20
వయససస:27
లస: ససస స
10652 SQX2262509
పపరర: సష నయ గభడవలర

95-132/984

10653 SQX2178119
పపరర: జజఖతరకయ చలమర

95-132/829

95-132/985

10656 SQX1961309
పపరర: షపక మమకకసయమర

10651 SQX1816784
పపరర: బబపనయఖ దతవత

95-180/765

తసడడ:డ వర సతయఖ దతవత
ఇసటట ననస:DOOR NO 21-13-20
వయససస:66
లస: పప
95-134/949

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలమర
ఇసటట ననస:Door no -67-4-247
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మమశక గభడవలర
ఇసటట ననస:DOOR NO : 67-2-98
వయససస:35
లస: ససస స
10658 SQX2431922
పపరర: సయద మలర క భబష

95-180/764

తసడడ:డ బబపనయఖ దతవత
ఇసటట ననస:DOOR NO 21-13-20
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబససర బబససర
ఇసటట ననస:DOOR NO.67-2-98
వయససస:18
లస: ససస స
10655 SQX1885037
పపరర: సశరరప రరణణ గభడవలర

10650 SQX1816891
పపరర: రరసకలమమర దతవత

10654 SQX2225324
పపరర: మమలక షసవక

95-180/931

తసడడ:డ జలల షసవక
ఇసటట ననస:DOOR NO 77-9-508
వయససస:20
లస: పప
95-133/904

10657 SQX2098838
పపరర: షపక నజల

95-180/810

భరస : షపక మమనన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-28-1037
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షపక ఫకకర మహహదర దన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-29-1060
వయససస:30
లస: ససస స

10659 SQX2423242
పపరర: సయద షఫసయమ

10660 SQX2466704
పపరర: షపక కరరమమన

95-132/986

95-132/987

తసడడ:డ సయద అబమరల రహహమమన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-171
వయససస:26
లస: పప

భరస : సయద మలర క భబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-171
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-179
వయససస:47
లస: ససస స

10661 SQX2033504
పపరర: మహమకద జజకకర హహసపన

10662 SQX1986702
పపరర: సష మ శకననథ శశషస

10663 SQX1809169
పపరర: ఫరతమమ ఖమతతన షపక

95-182/611

తసడడ:డ మహమకద జన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 76-7-370
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప శశషస
ఇసటట ననస:DR NO 18-33-35/B
వయససస:30
లస: పప

10664 SQX2270726
పపరర: ధనలకడక చడతలమ

10665 SQX2153088
పపరర: సదరఖ పడకరశ రరవప గజవలర

95-179/1174

భరస : భభషయఖ చడతలమ
ఇసటట ననస:FF8 NUKA RAO STREET
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మటపప తషలమ
ఇసటట ననస:FLAT 303
వయససస:41
లస: పప

భరస : మకకబల అహకద
ఇసటట ననస:FLAT 402 BLOCK 5
వయససస:38
లస: ససస స

10670 SQX2269512
పపరర: టబహ మహమకద

10671 SQX2265809
పపరర: ననగమల షరరఫ షపక

తసడడ:డ వలర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:FLAT G-6
వయససస:30
లస: పప
10673 SQX1877315
పపరర: జనత సయఖద

95-190/1268

10674 SQX2249886
పపరర: ఇసరకయల జబవపలమర షపక

10666 SQX2153039
పపరర: రరమ దతవ గజవలర

95-190/1269

భరస : సదరఖ పడకరశ రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:FLAT-201 BLOCK-4
వయససస:56
లస: ససస స
95-190/1259

10669 SQX2266963
పపరర: ఆదదననరరయణ కకట

95-181/1272

తసడడ:డ ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:FLAT G1
వయససస:54
లస: పప
95-190/1266

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:flat no 8 f g3
వయససస:59
లస: పప
95-190/956

95-182/588

భరస : మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:D:NO:19-6-50
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:FLAT-201 BLOCK-4
వయససస:59
లస: పప

95-190/1258 10668 SQX2186336
10667 SQX2252591
పపరర: ననగరసదడ కలమమర మభటపప తషలమ
పపరర: జరరనన పరవన మహమకద

95-190/1260

95-181/1015

10672 SQX2279701
పపరర: హమదన బబగమమ షపక

95-190/1267

భరస : ననగమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:flat no 8 f g3
వయససస:54
లస: ససస స
95-190/1261

95-190/1262
10675 SQX2308492
పపరర: అబమరల ఖయమఖస మహమకద

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:FLAT NO-303,BLOCK-6
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖసదద
ర స షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 303,BLOCK NO-3
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రసదల మహమకద
ఇసటట ననస:flat no 304
వయససస:56
లస: పప

10676 SQX1028910
పపరర: లకకణ చనరవరఢడ

10677 SQX2236958
పపరర: రరహనన షపక

10678 SQX2179802
పపరర: జరబబ తనశర షపక

తలర : వరలకడక చలవరదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 306
వయససస:26
లస: పప

95-181/1273

తసడడ:డ అహమద జన షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:34
లస: ససస స

95-190/1263

95-190/1264

భరస : సమఉలమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:Flat no 403
వయససస:29
లస: ససస స

Page 38 of 363

10679 SQX2353258
పపరర: కకటటశశరర గగళళ
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95-190/1265

భరస : శవ కసషషకరసత రరడడడ గగళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:25
లస: ససస స
10682 SQX0289165
పపరర: పపరరషమ పరరర పలర

95-190/1279

95-179/1176

భరస : ఆదదననరరయణ రసగర
ఇసటట ననస:FLOT NO 406
వయససస:28
లస: ససస స
10688 SQX2476414
పపరర: తససనమ ఫసరడ గసప షపక

95-132/988

తసడడ:డ భబసషర రరవప మథదసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:34
లస: ససస స
10685 SQX2382497
పపరర: దతవ ససకనఖ రసగర

10680 SQX2226694
పపరర: రచన మథదసటట

తసడడ:డ అబమరల రహమన షపక
ఇసటట ననస:F NO 303 4TH FLOOR
వయససస:21
లస: ససస స

95-190/1278

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:38
లస: పప

10683 SQX2228062
పపరర: కరశ వశశననథ బబసడపపడడ

95-132/989

తసడడ:డ కనకసససదరరరవప బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:FLOT 204
వయససస:66
లస: పప

95-179/1175
10684 SQX2258762
పపరర: ససపపరష శకనవరసరరవప
థనసగసటబర
తసడడ:డ టటల
డ లకరససవరర రరవప థనసగసటబర
ఇసటట ననస:FLOT NO 201
వయససస:52
లస: పప

10686 SQX2288744
పపరర: రఫస షపక

95-188/1359

95-201/1068
10687 SQX2201093
పపరర: యల యన వ కరరరసక నదకల

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:flot no 504
వయససస:32
లస: పప
95-190/1255

10681 SQX0289611
పపరర: కకరణ కలమమర పరరర పలర

10689 SQX2478220
పపరర: తససనమ ఫసరడ గసప షపక

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప నదకల
ఇసటట ననస:F NO 103, B BLOCK
వయససస:28
లస: పప
95-190/1256

తసడడ:డ అబమరల రహమన షపక
ఇసటట ననస:F NO 303 4TH FLOOR
వయససస:21
లస: ససస స

10690 SQX2247765
పపరర: కబర పస కర

95-190/1257

తసడడ:డ కలసజ మహమకద
ఇసటట ననస:f no 305 block no 3
వయససస:51
లస: పప

95-200/1109 10692 SQX2040780
95-200/1110 10693 SQX2040806
10691 SQX2040764
పపరర: ఎలఎసఎ రసగ పడసరద కరకరన
పపరర: ఎలఎసఎ రసగ పడసరద కరకరన
పపరర: భవరన కరకరన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:FNO401
వయససస:43
లస: పప
10694 SQX2518967
పపరర: నజర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:FNO401
వయససస:41
లస: ససస స
95-188/1378

95-200/1111

భరస : సరసబశవరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:FNO401, GOURI ENCLAVE
వయససస:68
లస: ససస స

10695 SQX1922848
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర

95-201/826

10696 SQX2247005
పపరర: టబహ మహమకద

95-179/1173

తసడడ:డ గరలబ ఖమన
ఇసటట ననస:F NO 403 , RAWOOF MANZIL
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరఘవనశశరననథ కకతత
స రర
తసడడ:డ వల అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:F NO A-204 20-14-9 SRI VASA ఇసటట ననస:F.NO-G6, 3RD BLOCK
వయససస:51
లస: పప
వయససస:29
లస: పప

10697 SQX2311959
పపరర: ససత రరమ రరడడడ వరక

10698 SQX2424703
పపరర: ననగమల మర షపక

95-190/1270

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ వరక
ఇసటట ననస:G3
వయససస:20
లస: పప
10700 SQX2366326
పపరర: శక దతవ రరగస

తసడడ:డ ననగమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:G-3
వయససస:30
లస: పప
95-134/952

భరస : చనన రరవప రరగస
ఇసటట ననస:h no18-32-1/b
వయససస:37
లస: ససస స
10703 SQX2389591
పపరర: అరరణ కలమమరర చసడడ

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ డతరసగమల
ఇసటట ననస:h no 67-17-629
వయససస:37
లస: పప

10701 SQX2366367
పపరర: చనన రరవప రరగస

95-134/951

95-181/1275

10699 SQX2189462
పపరర: ససజజత చసదదలల

95-181/1274

10702 SQX2234938
పపరర: తరరపత రరడడడ అననపపరరడడడ

95-134/950

తసడడ:డ శశషస రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:H NO 18-38-11
వయససస:48
లస: పప

10704 SQX1872100
పపరర: మమసటబజ షపక

95-182/594

10705 SQX2423689
పపరర: హరర పడసరద రరడడడ కలనస

తసడడ:డ జజకకర జమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:H NO 19-3-7
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : జయలకడక కలనస
ఇసటట ననస:hno 19-7-167
వయససస:38
లస: పప

10707 SQX2126498
పపరర: మమనరరననసర షపక

10708 SQX2161073
పపరర: మమనరరననసర షపక

95-133/1030

Deleted

భరస : జఫర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:H NO 67-28-1007
వయససస:24
లస: ససస స

95-201/1069

భరస : ససరరశ అబమ
ఇసటట ననస:guntur
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:h no 18-32-1/b
వయససస:39
లస: పప

భరస : మమరళమహన చతదరర చసడడ
ఇసటట ననస:h no 18-38-17
వయససస:31
లస: ససస స
10706 SQX2388767
పపరర: ససబడహకణఖస డతరసగమల

95-190/1271

95-182/711

95-133/1031

భరస : జఫర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:HNO 67-28-1007
వయససస:24
లస: ససస స
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10709 SQX2161081
పపరర: మమనరరననసర షపక
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95-133/1032

భరస : జఫర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:HNO 67-28-1007
వయససస:24
లస: ససస స
10712 SQX1972173
పపరర: రవ దతవ

95-188/1085

10710 SQX2291110
పపరర: కరశ పడవణ గగలర పపడడ

95-199/1107

10711 SQX1814219
పపరర: నససమమ పపతతన

తసడడ:డ కరశ శకనవరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:H.NO-76-22,WARD NO-21
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వరల పపతతన
ఇసటట ననస:H NO 3245
వయససస:39
లస: ససస స

10713 SQX2291979
పపరర: ససబడహకణఖస ససకర

10714 SQX2274025
పపరర: లకడక పరరశత ససకర

95-199/1108

95-190/957

95-199/1109

తసడడ:డ మససస దన పడకరశ
ఇసటట ననస:KALLAM HOMES FLOT 103
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ పరరశతశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:NEW 76-140 OLD 20-9-73
వయససస:60
లస: పప

10715 SQX2175446
పపరర: యశశసత వలవనటట

95-190/1272 10717 SQX2547149
10716 SQX2409191
పపరర: శవ ననగరసదడ కలమమర ఉటటకకరర
పపరర: వజయ లకడక దనశరరమభలమ

95-179/1177

భరస : ససబడహకణఖస ససకర
ఇసటట ననస:NEW 76-140,OLD 20-9-73
వయససస:53
లస: ససస స
95-180/959

తసడడ:డ మమధవ రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:New 77-3-129 Old 21-8-44
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:PANCHAVATHI APARTMENTS
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనననషటరరమకసషనయ దనరరమభలమ
ఇసటట ననస:panchavati 65-64
వయససస:52
లస: ససస స

10718 SQX2540144
పపరర: జన బబగమమ సయద

10719 SQX1973999
పపరర: ఆషర బడడగమ

10720 SQX2325868
పపరర: పరవన షపక

95-179/1210

భరస : మమసస ఫరఫ సయద
ఇసటట ననస:panchavati, p:105, B 4
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససరరశ బడడగమ
ఇసటట ననస:PLOT NO - 31
వయససస:26
లస: ససస స

10721 SQX2422871
పపరర: హరర పడసరద గమసటట

10722 SQX2422616
పపరర: శకనవరస రరవప తరరవదసల

95-190/1274

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమసటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 301
వయససస:55
లస: పప
10724 SQX2423556
పపరర: మనశ కలమమర తరరవదసల

95-190/1277

95-190/1275

95-199/1012

10728 SQX2320737
పపరర: ఉమ దతవ నదకల

95-188/1360

తసడడ:డ ఆదదరరడడడ డదరనల
ఇసటట ననస:#18-39/61/4
వయససస:23
లస: ససస స

10731 SQX2368843
పపరర: అసజన కలమమర బచసచ

10726 SQX1815752
పపరర: బబజ మహమకద

95-201/1070

95-193/1108

10729 SQX2022606
పపరర: గగపసననథ కలసడ

95-180/811

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస కలసడ
ఇసటట ననస:T-4-L-25
వయససస:19
లస: పప
95-202/833

తసడడ:డ రరమ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:# 76-5-191/1
వయససస:47
లస: పప
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8615 SQX1871425
పపరర: తననషర కలమమరర జరవన సలలచ

95-180/177

తసడడ:డ రమమశ కలమమర జరవన సలలచ
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:24
లస: ససస స
8618 SQX0879338
పపరర: తనననజ తషకరరరస బబబరర
తసడడ:డ తషకరరరస
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:38
లస: ససస స

95-190/1276

తసడడ:డ నదర మహమకద
ఇసటట ననస:ROOM NO T2
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప నదకల
ఇసటట ననస:Sri Vasavi residency
వయససస:54
లస: ససస స
95-134/658

10723 SQX2422814
పపరర: చలపత రరవప తరరవదసల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:PLOT NO 305
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:RAJIV YOGI NAGAR
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ షమమదదరన
ఇసటట ననస:SANGAD IGUNTA
వయససస:20
లస: పప
10730 SQX2412328
పపరర: అసజల డదరనల

10725 SQX2235943
పపరర: చసద బబష షపక

95-190/1273

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:Plot no 203
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:PLOT NO 305
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:PLOT NO 305
వయససస:28
లస: పప
10727 SQX2088896
పపరర: షరహహల తననశర మహమకద

95-188/1086

8616 SQX0879411
పపరర: డడసపల కలమమరర

95-180/178

తసడడ:డ కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:33
లస: ససస స
95-180/180

8619 SQX0879353
పపరర: రరకకకణణ బబబరర
భరస : తనననజ తషకరరరస
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:39
లస: ససస స

8617 MLJ3205556
పపరర: జయశక బబబరర

95-180/179

భరస : దననజ
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:35
లస: ససస స
95-180/181

8620 SQX0879387
పపరర: పపషరపదతవ బబలర

95-180/182

భరస : కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:54
లస: ససస స
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8621 SQX1296798
పపరర: మననరరమ గరససయమ
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95-180/183

తసడడ:డ మమఘరరస గరససయమ
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:24
లస: పప
8624 SQX1078014
పపరర: మననజ సరలలసఖర

95-180/186

95-180/189

95-180/192

95-180/285

95-180/195

95-180/198

95-180/201

తసడడ:డ దదప చసద మసడదఠ
ఇసటట ననస:77-4-176
వయససస:32
లస: పప

8634 SQX0077909
పపరర: మహన పపషపవణ

8637 SQX0078006
పపరర: అరవసద గకసధద

8640 AP151000624208
పపరర: అరవసద నదనన�

8643 SQX2168706
పపరర: నరసమక చకరష

95-180/203

8646 SQX0833301
పపరర: ససశలమదతవ మసడదడ త

95-180/193

8649 MLJ3203791
పపరర: దదపచసద� మసడదటట�
తసడడ:డ తచజజడజ�
ఇసటట ననస:77-4-176
వయససస:60
లస: పప

8629 MLJ3205077
పపరర: జయసత లమల మసడదత

95-180/191

8632 SQX1919349
పపరర: వమల కలమమరర

95-180/284

8635 SQX0078154
పపరర: వజయ లకడక గకసధద

95-180/194

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:77-4-171
వయససస:44
లస: ససస స
95-180/196

8638 SQX0077966
పపరర: నగరశ గకసధద

95-180/197

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:77-4-171
వయససస:48
లస: పప
95-180/199

8641 AP151000624039
పపరర: మలలర శశరరరవప నదననన�

95-180/200

తసడడ:డ కసషషమభరరస�
ఇసటట ననస:77-4-174
వయససస:44
లస: పప
95-180/863

8644 AP151000624008
పపరర: సరయపడసరదస దదళపరళళ�

95-180/202

తసడడ:డ గమరరనధరరవప�
ఇసటట ననస:77-4-175
వయససస:47
లస: పప
95-180/204

భరస : జయసతలమల
ఇసటట ననస:77-4-176
వయససస:49
లస: ససస స
95-180/206

95-180/188

భరస : రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-170 1ST FLOOR
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ చకరష
ఇసటట ననస:77-4-174
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దదప చసద మసతతట
ఇసటట ననస:77-4-176
వయససస:29
లస: ససస స
8648 SQX0354035
పపరర: హహతతష కలమమర మసడదఠ

95-180/283

తసడడ:డ కసషషమభరరస�
ఇసటట ననస:77-4-174
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:77-4-174
వయససస:62
లస: పప
8645 SQX1476903
పపరర: శతల మసతతట

8631 SQX1919463
పపరర: అసకకత జరవన

8626 SQX0879403
పపరర: కలలపష కలమమర

తసడడ:డ తతజజడజ
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:77-4-171
వయససస:31
లస: పప

భరస : కసషషమభరరస నదనన�
ఇసటట ననస:77-4-174
వయససస:57
లస: ససస స
8642 AP151000624006
పపరర: కసషషమభరరస నదనన�

95-180/190

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:77-4-171
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప గకసధద�
ఇసటట ననస:77-4-171
వయససస:59
లస: ససస స
8639 MLJ3205945
పపరర: ససలలచన నదనన�

8628 MLJ3205564
పపరర: దననజ బబబరర

95-180/185

తసడడ:డ కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససజయ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-4-170 1ST FLOOR
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-170 1ST FLOOR
వయససస:28
లస: పప
8636 MLJ3205168
పపరర: రమమదతవ గకసదద�

95-180/187

తసడడ:డ తషకరరరస
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హససస మల
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:58
లస: పప
8633 SQX1919414
పపరర: ససజయ కలమమర జరవన

8625 SQX1078030
పపరర: రరతతశ ఘమడతడ

8623 SQX0879395
పపరర: మనష కలమమర జరవన బబలర

తసడడ:డ కరసతలమల
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలమసష ఘమడతడ
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససమమరకల జరవన
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:35
లస: పప
8630 SQX0879379
పపరర: కరసతలమల

95-180/184

తసడడ:డ కరలకరరసజ గరససయమ
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వససత సరలలసఖర
ఇసటట ననస:77-4-170
వయససస:31
లస: పప
8627 SQX1333079
పపరర: రరజరసదడ కలమమర ససమమరకల

8622 SQX1332709
పపరర: మననజ కలమమర గరససయమ

8647 MLJ3205002
పపరర: కమలమదతవ� మసడదడ త�

95-180/205

భరస : దదపససచసద� �
ఇసటట ననస:77-4-176
వయససస:55
లస: ససస స
95-180/207

8650 SQX0078196
పపరర: హహమలకడక చతగమ�

95-180/208

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:77-4-176/1
వయససస:32
లస: ససస స
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8651 SQX1644384
పపరర: ఝమనస లకడక తడపరరస
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95-180/209

భరస : అదద షసయఖ
ఇసటట ననస:77-4-176/1
వయససస:70
లస: ససస స
8654 SQX1644376
పపరర: అదద శశషయఖ తడవరరస

95-180/212

95-200/351

భరస : గగవసద వనసకట రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:77-5-227/1
వయససస:62
లస: ససస స
8660 SQX0706705
పపరర: శకనవరస రరవప మమజరటట

95-200/354

95-180/368

95-180/371

95-200/357

95-200/360

95-200/363

తసడడ:డ వనసకట రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-5-229
వయససస:53
లస: పప
8678 SQX1151950
పపరర: జయ వనసకట రరమ రరవప
కకతస మమసస
తసడడ:డ కసషష మభరరస కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-230
వయససస:60
లస: ససస స

8659 SQX1050061
పపరర: కళళఖణ సప లస

95-200/352

8664 AP151000624249
పపరర: రతనకవళ దదగరపరరస

8667 AP151000624145
పపరర: శవశసకరరరవప డదగరపరరస

8670 AP151000633456
పపరర: పడసరద గమపరస గమసడన

95-200/366

8673 SQX0301671
పపరర: ననగ వజయలకడక మమజరటట

95-180/214

95-200/353

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:77-5-227/1
వయససస:29
లస: పప
95-200/355

8662 SQX0352823
పపరర: ననగ ససనత వనమభరర�

95-180/367

భరస : వనసకట ననగ మననజ కలమమర�
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:33
లస: ససస స
95-180/369

8665 AP151000624449
పపరర: అనల కలమమర దదగరపరరస

95-180/370

తసడడ:డ శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:40
లస: పప
95-180/372

8668 MLJ2019131
పపరర: ససరరఖ గమసడన

95-200/356

భరస : పడసరదస
డ పస
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:41
లస: ససస స
95-200/358

తసడడ:డ హరర గగపరల గమసడన
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:67
లస: పప
8675 SQX0301648
పపరర: వనసకట శవశశఖర మమజరటట

8658 SQX1360874
పపరర: జయసత కలమమర సప లస

తసడడ:డ ననగభభషణస
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:62
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర చససడదరర
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:56
లస: ససస స
8672 SQX0599670
పపరర: హరరగగపరల గమసడన

తసడడ:డ దదప చసద మసతతట
ఇసటట ననస:77-4-177
వయససస:27
లస: ససస స

8661 SQX0208520
పపరర: గగవసద వనసకట రరవప మమజరటట

95-180/211

8656 SQX1476861
పపరర: మమత మసతతట

తసడడ:డ రరధ కసషష మభరరస తడవరరర
ఇసటట ననస:77-4-176/1 NUNEVARI VEEDH
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:40
లస: పప
8669 SQX1717198
పపరర: పదనకవత చససడదరర

95-180/213

తసడడ:డ ససబడమణఖస మమజరటట
ఇసటట ననస:77-5-227/1
వయససస:72
లస: పప

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:37
లస: ససస స
8666 MLJ3205150
పపరర: మననజ కలమమర వనమభరర�

8655 SQX1800168
పపరర: అదద శశషయఖ తడవరరర

8653 SQX1476465
పపరర: పడభబకర రరవప చతగమ

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ చతగమ
ఇసటట ననస:77-4-176/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ జననరర న రరవప సప లస
ఇసటట ననస:77-5-227/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:77-5-227/1
వయససస:47
లస: పప
8663 MLJ3206018
పపరర: పదకజ డదగరపరరస

95-180/210

తసడడ:డ పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:77-4-176/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకసషష మభరరస
ఇసటట ననస:77-4-176/1
వయససస:70
లస: పప
8657 SQX0208587
పపరర: లకడక మమజరటట

8652 SQX0556399
పపరర: వనసకటటష చతగమ�

8671 SQX1717107
పపరర: వజయ కలమమర చససడదరర

95-200/359

తసడడ:డ కసషష మభరరస చససడదరర
ఇసటట ననస:77-5-228
వయససస:61
లస: పప
95-200/361

95-200/362
8674 SQX1783661
పపరర: తడననథ సరయ కలమమర మమజరటట

భరస : వనసకట శవశశఖర
ఇసటట ననస:77-5-229
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ శశఖర మమజరటట
ఇసటట ననస:77-5-229
వయససస:21
లస: పప

95-200/364
8676 SQX1571471
పపరర: జవన లకడక ససససకథ
కకతస మమసస
తసడడ:డ జయ వనసకట రరమ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-230
వయససస:23
లస: ససస స

95-200/365
8677 SQX1151935
పపరర: అనసత లకడక దతవ కకతస మమసస

భరస : జయ వనసకట రరమ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-230
వయససస:48
లస: ససస స

8679 SQX1151943
పపరర: కసషష కకతస మమసస

8680 SQX1852367
పపరర: ననగ హహహమమవత సష ళస

95-200/367

తసడడ:డ జయ వనసకట రరమ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-230
వయససస:28
లస: పప

95-200/368

భరస : జననరర న రరవప సష ళస
ఇసటట ననస:77-5-231
వయససస:47
లస: ససస స
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8681 MLJ2015196
పపరర: ససజజత అమరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-200/369

భరస : మహనమధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:77-5-232
వయససస:45
లస: ససస స
8684 SQX1717636
పపరర: ననగ శశష లకడక పసడయమసక
కసభసపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-5-233
వయససస:20
లస: ససస స

95-200/371

8687 SQX1715556
పపరర: ససరరష పపల

95-200/375

95-200/1019

95-200/380

8696 AP151000633154
పపరర: మధసససధనరరవప మటటటపలర

95-200/383

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:67
లస: పప
95-179/1122

తసడడ:డ కరశవ రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-5-235
వయససస:70
లస: పప
95-200/386

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:77-5-238
వయససస:46
లస: పప

95-200/376

8691 SQX0991729
పపరర: నసదదత శవ జజఖత మటటటపలర

8694 SQX0151670
పపరర: కకశశరర మటటటపలర

95-200/389

95-200/378

95-200/374

8689 SQX0706580
పపరర: శకనవరస రరవప కసభసపరటట

8692 AP151000633202
పపరర: రరమ పపననమక మటటటపలర

95-200/381

8695 MLJ2018646
పపరర: ననగహరరకలమమర మటటటపలర

తసడడ:డ ససబడహకణఖస మటటటపలర
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మధససదదనరరవప
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:34
లస: పప

95-200/1199
8697 SQX2468486
పపరర: లకడక కణక ససబడమణఖస
మటటటపలర
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మటటటపలర
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:62
లస: పప

8698 SQX2462927
పపరర: వనసకట రతనస మటటటపలర
భరస : ససబడమణఖస మటటటపలర
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:55
లస: ససస స

8700 AP151000633614
పపరర: వజయకలమమరర మమజరటట

8701 SQX1050087
పపరర: కలపన గమడడపరటట

95-200/384

8709 SQX1519968
పపరర: ససకనఖ ననళస
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననళస
ఇసటట ననస:77-5-239
వయససస:24
లస: ససస స

95-200/379

95-200/382

95-200/1200

95-200/385

భరస : ననగ ధనససజయ రరవప
ఇసటట ననస:77-5-236
వయససస:36
లస: ససస స

95-200/387 8704 AP151000633487
8703 AP151000633263
పపరర: ననగధనససజయరరవప గమడడపరటట
పపరర: ధనలకడకవరపడసరద గమడడపరటట

8706 SQX2554392
పపరర: మమరళకలమమరర గసగరశశటట �

95-200/377

భరస : మధసససధనరరవప
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:62
లస: ససస స

95-200/388

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-236
వయససస:43
లస: పప
95-200/390

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-238
వయససస:74
లస: ససస స
95-200/392

8686 SQX0706689
పపరర: కసషషకలమమరర కసభసపరటట

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:77-5-233
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-236
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:77-5-236
వయససస:70
లస: పప
8708 SQX1355545
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరశశటట

8688 SQX0763847
పపరర: బబపపజరరవప బజననపలర

95-200/1198

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-5-233
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-5-235
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-236
వయససస:62
లస: ససస స
8705 AP151000633390
పపరర: ననగరశశరరరవప గమడడపరటట

95-200/372

భరస : ననగ హరర కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:31
లస: ససస స

8693 SQX1232859
పపరర: లల వనసకట సతఖననరరయణ
మటటటపలర
తసడడ:డ ససబడహకణఖస మటటటపలర
ఇసటట ననస:77-5-234
వయససస:32
లస: పప

8702 AP151000633391
పపరర: వజయలకడక గమడడపరటట

8685 SQX1715614
పపరర: వనసకట దసరడ పపల

8683 SQX2226959
పపరర: కరరరసక అమరర

తసడడ:డ మహన మధసససదన రవప అమర
ఇసటట ననస:77-5-232
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-233
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బబపపజ రరవప బజననపలర
ఇసటట ననస:77-5-233
వయససస:23
లస: ససస స

8699 SQX2251734
పపరర: పపనన రరవప గమడడవరడ

95-200/370

భరస : ససరరష పపల
ఇసటట ననస:77-5-233
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:77-5-233
వయససస:36
లస: పప
8690 SQX1940303
పపరర: కలమమరర రమఖ బజననపలర

8682 AP151000633643
పపరర: మహనమధససదధనరరవప
అమర
తసడడ:డ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:77-5-232
వయససస:50
లస: పప

8707 SQX1357269
పపరర: లకడక ససకనఖ గసగరశశటట

95-200/391

భరస : శకనవరసరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:77-5-238
వయససస:38
లస: ససస స
95-200/393

8710 MLJ2016491
పపరర: లకడకకలమమరర ననళళస

95-200/394

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:77-5-239
వయససస:40
లస: ససస స
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8711 SQX0419861
పపరర: వనసకరయమక కకట
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95-200/395

భరస : పష తషరరజ
ఇసటట ననస:77-5-239
వయససస:76
లస: ససస స
8714 AP151000633293
పపరర: వనసకటగమరరననధస గమడడవరడ�

95-200/397

95-200/400

95-200/403

8723 SQX1214865
పపరర: మసజల సష లసకక

95-200/406

భరస : కలసదనకల సష లసకక
ఇసటట ననస:77-5-249
వయససస:39
లస: ససస స
95-200/409

95-200/412

తసడడ:డ ససరరష బబబమ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:49
లస: ససస స
8738 SQX1200443
పపరర: మణణ కసట కనమరర పపడడ
తసడడ:డ రమమష బబబమ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:25
లస: పప

95-200/402

8721 SQX0207654
పపరర: మసతషఖసజయ పవన కలమమర
కలనశశటట
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:35
లస: పప

95-200/404

8722 SQX0511626
పపరర: రరజరశశర రరవప మమజరటట

95-200/405

8724 SQX0207704
పపరర: లకడక లలతకలమమరర పరదరరస

95-200/407

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:55
లస: పప

8727 SQX0646919
పపరర: రమమష కలమమర పరదరరస

8730 SQX1645993
పపరర: సరసబమభరరస ససమకలరరస

8733 MLJ3422581
పపరర: జయలకడక కనమరర పపడడ

8736 SQX0511824
పపరర: ధనలకడక కనమరర పపడడ

95-200/410

8739 SQX0765008
పపరర: సరయననథ కనమరర పపడడ
తసడడ:డ ససరరష బబబమ
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:26
లస: పప

95-200/408

8728 SQX1645985
పపరర: అనసపమమదతవ ససమకలరరస

95-200/411

భరస : సరసబ మభరరస ససమకలరరస
ఇసటట ననస:77-5-253
వయససస:35
లస: ససస స
95-200/413

8731 SQX1645977
పపరర: హనసమసతరరవప ససమకలరరస

95-200/414

తసడడ:డ సరసబ మభరరస ససమకలరరస
ఇసటట ననస:77-5-253
వయససస:76
లస: పప
95-200/416

8734 SQX0764852
పపరర: వజయలకడక కనమరర పపడడ

95-200/417

భరస : ససరరష బబబమ
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:45
లస: ససస స
95-200/419

తసడడ:డ ససదరరనరరవప
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:50
లస: ససస స
95-200/421

8725 SQX0420067
పపరర: పవన కలమమర పరదరరస
తసడడ:డ రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-249
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:45
లస: ససస స
95-200/418

95-200/399

8719 SQX1532192
పపరర: వనసకట పడవణ కలమమర
కకనశశటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:77-5-253
వయససస:42
లస: పప
95-200/415

8716 SQX1550277
పపరర: వర వససథ లకడక కకనశశటట

95-200/401

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:77-5-249
వయససస:58
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:77-5-253
వయససస:74
లస: ససస స

8735 SQX0923219
పపరర: కనమరర పపడడ ససభబషసన

8718 SQX1550343
పపరర: సరసబబడజఖస మమజరటట

95-200/1201

భరస : కకనశశటట ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పస రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-249
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మభలచసద సష లసకక
ఇసటట ననస:77-5-249
వయససస:52
లస: పప

8732 SQX1215111
పపరర: ఆలలఖఖ కనమరర పపడడ

95-200/398

భరస : మమజరటట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:74
లస: ససస స

8720 SQX1532184
పపరర: వనసకట మమతనఖల రరవప
కకనశశటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:30
లస: పప

8729 SQX1646009
పపరర: ససధనఖవళ ససమకలరరస

8715 SQX0511543
పపరర: పడమలమ దతవ మమజరటట

8713 SQX2156206
పపరర: దతవ కలమమర ననలస

తసడడ:డ శకనవరస ననలస
ఇసటట ననస:77-5-239
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-246
వయససస:52
లస: ససస స

8726 SQX1214915
పపరర: కలసదనకల సష లసకక

95-200/396

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-239
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతనస�
ఇసటట ననస:77-5-241
వయససస:87
లస: పప
8717 AP151000633374
పపరర: ఇసదదరర దతవ కకనశశటట

8712 SQX0607184
పపరర: ససతనరరస ననళళస

8737 AP151000633582
పపరర: శతనరరవమక కనమరర పపడడ

95-200/420

భరస : ససదరరనరరవప
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:72
లస: ససస స
95-200/422

8740 SQX0147884
పపరర: హనసమత కనమరర పపడడ

95-200/423

తసడడ:డ రమమశ బబబమ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:30
లస: పప
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8741 SQX0511675
పపరర: శకనవరస కనమరర పపడడ

95-200/424

తసడడ:డ ససదరరనరరవప
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:50
లస: పప
8744 SQX1840123
పపరర: నరకల దతవ కనమరర పపడడ

8742 SQX0764571
పపరర: ససరరష బబబమ కనమరర పపడడ

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:54
లస: పప
95-200/427

8745 SQX1970425
పపరర: భవఖ కకలర పర

భరస : హనదమమత కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:77-5-254 NUKA VARI STREET
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:77-5-256
వయససస:22
లస: ససస స

8747 SQX1400498
పపరర: లకడక కకలర పర

8748 SQX1519943
పపరర: పపణఖవత కకలర పర

95-200/428

భరస : హననక కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:77-5-256
వయససస:42
లస: ససస స
8750 SQX1400480
పపరర: హనసమమన కలమమర కకలర పర

95-200/431

95-200/432

95-200/435

95-200/437

8757 SQX0511550
పపరర: ససరరష కలమమర షరలలషర

8760 SQX0061341
పపరర: జహహరర షపక

95-200/440

8763 SQX0061317
పపరర: గరలబబ షపక

95-179/1123

95-200/443

8768 SQX1341445
పపరర: అబమరలమర షపక

95-200/446

8766 SQX0061358
పపరర: అబమరల రజజక షపక

95-200/433

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:74
లస: పప

8749 SQX1519950
పపరర: అజయ కలమమర జరవన

95-200/430

8752 SQX2231041
పపరర: గరరరజ కలమమరర దతవరపలర

95-200/1202

8755 SQX0511667
పపరర: పపషప కలమమరర సలలచచ

95-200/434

భరస : ససరరష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-5-260
వయససస:51
లస: ససస స
95-200/436

8758 SQX2450005
పపరర: వనసకట రరవప బబ లశశటట

95-200/1203

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-5-261
వయససస:57
లస: పప
95-200/438

8761 SQX0512459
పపరర: ససరరజననసర బబగస షపక

95-200/439

భరస : అబమరలమర షపక
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:49
లస: ససస స
95-200/441

8764 SQX0543421
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-200/442

తసడడ:డ అబమరలమర షపక
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:27
లస: పప
95-200/444

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:40
లస: పప
8769 SQX0061309
పపరర: అబమరల రహహస షపక

95-200/8

భరస : వనసకటటశశరరరవప దతవరపలర
ఇసటట ననస:77-5-259,
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:72
లస: ససస స

8765 SQX1716000
పపరర: అబమరల యభససఫ ర�ేర
మహమకద
తసడడ:డ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:34
లస: పప

8746 SQX1961531
పపరర: కవఖ కకలర పర

తసడడ:డ అశశక కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-5-256
వయససస:36
లస: పప

భరస : అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:55
లస: పప

95-200/429

తసడడ:డ ఉకకరకల
ఇసటట ననస:77-5-260
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహమకద అయమజ షపక
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:26
లస: ససస స
8762 MLJ3422565
పపరర: రరమలకకమక బసడడ

8754 SQX0511865
పపరర: శశశత కలమమరర షరలలషర

95-200/426

తసడడ:డ హనసమ కలమమర కకలర పర
ఇసటట ననస:77-5-256
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-260
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష కలమమర జరవన శశకలలష
ఇసటట ననస:77-5-260
వయససస:25
లస: పప
8759 SQX1016980
పపరర: మలర క ససలమసనన షపక

95-200/4

భసధసవప: గరరరజ కలమమరర దతవరపలర
ఇసటట ననస:77-5-259,
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-5-260
వయససస:29
లస: ససస స
8756 SQX1356923
పపరర: వపపల జరవన శశకలలష

8751 SQX2289114
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దతవరపలర

8743 SQX0923201
పపరర: కనమరరర పపడడ రమమశ బబబమ

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:77-5-254
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమధవరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:77-5-256
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మమదడ వ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:77-5-256
వయససస:48
లస: పప
8753 SQX0511519
పపరర: మమత కలమమరర జరవన సలలచత

95-200/425

8767 SQX0061325
పపరర: అబమరల ఫరరరక షపక

95-200/445

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:77-5-263
వయససస:42
లస: పప
95-200/447

8770 SQX1394634
పపరర: హరరశ బమడడ

95-199/304

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బమడడ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:25
లస: పప
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95-199/305

తలర : సరసబశవ రరవప బమడడ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:29
లస: పప
8774 MLJ2013043
పపరర: వనసకట వర దసరడ రరణణ బమడనడ

95-200/450

95-200/453

95-200/456

95-200/459

95-200/461

95-200/464

95-200/467

8784 SQX2355188
పపరర: అశశన బమడనడ

8787 SQX1940253
పపరర: సతఖవత గగవరరస

8790 SQX1050004
పపరర: రరసపడసరద చచనసనబబ యన

8793 SQX0764886
పపరర: షరరఫ రరఖ

95-200/470

8796 SQX0923243
పపరర: షరఫ కకరస ర కలమమర

95-200/1161

తసడడ:డ ఇశకర భసడనరర వకకమ కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:77-5-266
వయససస:18
లస: ససస స

8799 SQX1463629
పపరర: సపనహ
భరస : రరహహల కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:29
లస: ససస స

8779 SQX0688572
పపరర: బమడడ భరడ వ కలమమర

95-200/455

8782 AP151000633171
పపరర: సరసబశవరరవప బమడనడ

95-200/458

8785 SQX1615865
పపరర: హహమలత తనదదబబ యన

95-200/460

భరస : శకనవరస తనదదబబ యన
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:33
లస: ససస స
95-200/462

8788 SQX1718071
పపరర: బబనసమత చచనసనబబ యన

95-200/463

భరస : తరరపతయఖ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:58
లస: ససస స
95-200/465

8791 SQX1615873
పపరర: శకనవరస తనదదబబ యన

95-200/466

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనదదబబ యన
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:48
లస: పప
95-200/468

8794 SQX0995670
పపరర: ససతన బబయ సరరఫ

95-200/469

భరస : కపపర చనసద
ఇసటట ననస:77-5-266
వయససస:76
లస: ససస స
95-200/471

తసడడ:డ కపపర చసద
ఇసటట ననస:77-5-266
వయససస:46
లస: పప
95-200/1244

95-200/452

తసడడ:డ చచసచసపపననయఖ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకరస ర కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-266
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరస ర కలమమర సరరఫ
ఇసటట ననస:77-5-266
వయససస:24
లస: పప
8798 SQX2497360
పపరర: ఇశకర భసడనరర

95-200/457

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:72
లస: పప
8795 SQX1305797
పపరర: కకసజజల సరరఫ

8781 AP151000633196
పపరర: శసకరరరవప బడనడ

8776 AP151000633139
పపరర: అసజమక బడనడ

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటపపయఖ గగవరరస
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస పడసరద చచనసనబబ యన
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:20
లస: పప
8792 SQX1940279
పపరర: తరరపతయఖ చచనసనబబ యన

95-200/454

భరస : హరర కసషష బభడనడ
ఇసటట ననస:77 -5-264
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరసపడసరద
ఇసటట ననస:77-5-265
వయససస:42
లస: ససస స
8789 SQX1716554
పపరర: సరయ చచనసనబబ యన

8778 SQX1262484
పపరర: నవన పపడమ కలమమర బమడడ

95-200/449

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచసపపననయఖ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:79
లస: పప
8786 SQX1050046
పపరర: జజఖత చచనసనబబ యన

95-200/451

తసడడ:డ శసకర రరవప బమడడ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:44
లస: పప
8783 MLJ2013050
పపరర: చచసచస పపననయఖ బమడనడ

8775 AP151000633216
పపరర: లకడక బడనడ

8773 SQX1394212
పపరర: ననగదసరడ బమడడ

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప బమడడ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:50
లస: ససస స
8780 AP151000633507
పపరర: కకటయఖ బమడనడ

95-200/448

తసడడ:డ కకటయఖ బమడనడ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:77-5-264
వయససస:41
లస: ససస స
8777 AP151000633149
పపరర: పదక బమడనడ

8772 SQX1615832
పపరర: దసరడ లమవణఖ బమడనడ

8797 SQX0923250
పపరర: షరఫ కపపర చసద

95-200/472

తసడడ:డ పసల చనసద జ
ఇసటట ననస:77-5-266
వయససస:75
లస: పప
95-179/353

8800 SQX1815018
పపరర: షసలమప నవన జరవన

95-200/473

భరస : నవన కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:32
లస: ససస స
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95-200/474

భరస : హహరరలమల
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:50
లస: ససస స
8804 SQX0511691
పపరర: అసకకత కలమమర జరవన సలలచచ

95-200/477

8805 SQX0923268
పపరర: నవన కలమమర

95-200/1241

8808 SQX2380723
పపరర: లకడక కమల కలమమరర అమర
భరస : శవ రరమ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:71
లస: ససస స

8810 SQX0301051
పపరర: వనసకట శరరష అమరర

8811 SQX0301036
పపరర: ఝమనసరరణణ అమరర

95-200/481

భరస : మలర క రరవపజననకలమమర
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమలమల జరవన
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:50
లస: పప
8816 SQX2303246
పపరర: వవవవ కగశక అమర

95-200/1205

95-200/488

95-200/491

భరస : ససబమబసససగ
ఇసటట ననస:77-5-270
వయససస:77
లస: ససస స

95-200/482

8820 SQX1833706
పపరర: కలశరల జరవన తతగరన

8823 MLJ2012110
పపరర: ససమమరకల

95-200/494

8826 SQX0899872
పపరర: శక లకడక భబయ బబ సదదల

95-200/485

8829 AP151000633594
పపరర: శకనవరససససగ
తసడడ:డ ససబమబసససగ
ఇసటట ననస:77-5-270
వయససస:47
లస: పప

8809 SQX0301002
పపరర: దసరడ ననగవనసకటశకదతవ అమరర

95-200/480

8812 SQX0301010
పపరర: ఉష రరణణ అమరర

95-200/483

8815 SQX2409050
పపరర: నగరరజ కలమమర అమర

95-200/1204

తసడడ:డ శవ రరమ ననగరశశర రరవప అమర
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:48
లస: పప
95-200/486

8818 SQX0301481
పపరర: టటననదతవ చనజరద�

95-200/487

భరస : జయసతలమల�
ఇసటట ననస:77-5-269
వయససస:33
లస: ససస స
95-200/489

8821 SQX0301432
పపరర: రరకరష కలమమర చనజరద

95-200/490

తసడడ:డ ససమమర మల
ఇసటట ననస:77-5-269
వయససస:30
లస: పప
95-200/492

8824 SQX1805670
పపరర: ననగ సరయ దసరడ బబ సదఇల

95-200/493

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఆజజద సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:77-5-270
వయససస:22
లస: ససస స
95-200/495

భరస : రససససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:77-5-270
వయససస:45
లస: ససస స
95-200/497

95-200/479

భరస : ననగరరజకలమమర
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమసన మల
ఇసటట ననస:77-5-269
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస సససగ
ఇసటట ననస:77-5-270
వయససస:43
లస: ససస స
8828 AP151000633578
పపరర: ఇసదదరరబబయ

8817 SQX1400514
పపరర: మనక

8806 SQX1718253
పపరర: హహరరలమల

భరస : కసషషకలమమర
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమలమల జరవన తతగరన
ఇసటట ననస:77-5-269
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససమమరకల
ఇసటట ననస:77-5-269
వయససస:34
లస: పప
8825 SQX0547265
పపరర: బబ సదదల పదకశక బబయ

95-179/1124

భరస : రరకరష కలమమర చజరద
ఇసటట ననస:77-5-269
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససమమరకల
ఇసటట ననస:77-5-269
వయససస:53
లస: ససస స
8822 SQX1464619
పపరర: జయసతలమల యస

8814 SQX0301507
పపరర: బబబమలమ జరవన

95-200/476

తసడడ:డ ఘఘవర చసద
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సరరరమల జరవన
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నగరరజ కలమమర అమర
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:21
లస: పప
8819 MLJ2012128
పపరర: అమవదతవ

95-200/478

భరస : శకనవరస శవకలమమర
ఇసటట ననస:77-5-268
వయససస:44
లస: ససస స
95-200/484

8803 SQX0511766
పపరర: రరహహల కలమమర జరవన

తసడడ:డ హహరరలమల
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహరరలమల
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవరరస ననగరశశర రరవప అమర
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:46
లస: పప

8813 SQX0301515
పపరర: మధస జరవన

95-200/475

భరస : ఘఘవర చనసద
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ హహరరలమల
ఇసటట ననస:77-5-267
వయససస:29
లస: పప
8807 SQX2496503
పపరర: మలర కరరరరన కలమమర అమర

8802 SQX1718188
పపరర: పరణణ దతవ

95-200/496
8827 AP151000633554
పపరర: బబల ననరరయణ బబయ బబ సదదల

భరస : అజజద సససగ
ఇసటట ననస:77-5-270
వయససస:46
లస: ససస స
95-200/498

95-200/499
8830 SQX0764902
పపరర: చసదడశశఖర ఆజజద సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ ససబమబ సససగ
ఇసటట ననస:77-5-270
వయససస:54
లస: పప
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8831 SQX0301069
పపరర: లకడక సశరషలత కకతస మమసస�

95-200/500

భరస : ఉదయ భబసషర గమపరస�
ఇసటట ననస:77-5-271
వయససస:36
లస: ససస స
8834 MLJ3423209
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప కర

95-200/503

95-200/506

95-200/509

95-200/512

95-200/515

95-200/518

95-200/521

భరస : శకనవరసరరవప దరరసస
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:44
లస: ససస స
8855 MLJ3423159
పపరర: శశషరరతనస డడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:25
లస: పప

95-200/510

8844 AP151000633227
పపరర: దదననష జరవన

8847 SQX1341270
పపరర: పపషరపదతవ జరవన పరరకర

95-200/524

95-200/513

95-200/516

95-200/519

8853 MLJ3422607
పపరర: అనసతలకడక మమడ

95-200/522

8859 SQX0706564
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:30
లస: పప

95-200/508

8842 SQX1940477
పపరర: దతవ నసద

95-200/511

8845 SQX1339796
పపరర: ససషక కలమమరర పరరకర

95-200/514

95-200/517
8848 SQX1264530
పపరర: శభమ కలమమర జరవన పరరకర

తసడడ:డ భబరత కలమమర పరమమర
ఇసటట ననస:77-5-274
వయససస:24
లస: పప
8851 SQX1264514
పపరర: భబరత కలమమర పరమమర

95-200/520

తసడడ:డ చసగరన లమలర పరమమర
ఇసటట ననస:77-5-274
వయససస:52
లస: పప
8854 SQX1264555
పపరర: కకరణ దతవ ఛనజరర

95-200/523

భరస : షసకరర చసద ఛనజరర
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:67
లస: ససస స
95-200/525

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:69
లస: ససస స
95-200/527

8839 AP151000633339
పపరర: రరమమ ఇమకడడ

తసడడ:డ భబరత కలమమర చనగన లమల జ
ఇసటట ననస:77-5-274
వయససస:27
లస: ససస స

8850 SQX1264480
పపరర: జయవసత కలమమర జరవన
పరమమర
తసడడ:డ చసగరన లమలర పరమమర
ఇసటట ననస:77-5-274
వయససస:46
లస: పప

8856 MLJ3422615
పపరర: రరమలకడక మమడ

95-200/505

భరస : దదననష కలమమర నసద
ఇసటట ననస:77-5-273
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:69
లస: ససస స
8858 SQX1264605
పపరర: దరరశ గమరర కకరణ

8841 AP151000633100
పపరర: హరరగగపరల ఇమకడడ

8836 SQX0763805
పపరర: అనసత సతఖవత మమరగజ

తసడడ:డ హరరగగపరల
ఇసటట ననస:77-5-272
వయససస:48
లస: పప

భరస : భబరత కలమమర చనగన లమల జ
ఇసటట ననస:77-5-274
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననమచసద సష లసకక
ఇసటట ననస:77-5-274
వయససస:38
లస: పప
8852 MLJ3423183
పపరర: వజయ లకడక దరరసస

95-200/507

తసడడ:డ మతమరగ జరవన
ఇసటట ననస:77-5-273
వయససస:49
లస: పప

భరస : కరమమష కలమమర సష లసకక
ఇసటట ననస:77-5-274
వయససస:38
లస: ససస స
8849 SQX0900605
పపరర: కమలలష కలమమర సష లసకక

8838 SQX0763821
పపరర: రవకలమమర కరకకననడ

95-200/502

భరస : కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-272
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవసరశమ
ఇసటట ననస:77-5-272
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ దదననశ కలమమర సలలశ
ఇసటట ననస:77-5-273
వయససస:26
లస: పప
8846 SQX1341205
పపరర: భబవన సష లసకక

95-200/504

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-272
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-272
వయససస:48
లస: పప
8843 SQX1264464
పపరర: నఖల కలమమర సలలశ

8835 MLJ3422938
పపరర: అపరపరరవప� కర�

8833 MLJ3422995
పపరర: ఉదయభబసషర గమపస � కర�

తసడడ:డ అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:77-5-271
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:77-5-271
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:77-5-272
వయససస:47
లస: ససస స
8840 SQX0765032
పపరర: కరమమశశర రరవప మమరగజ

95-200/501

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-271
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-5-271
వయససస:41
లస: పప
8837 AP151000633340
పపరర: వనసకట ససజజత ఇమకడడ

8832 SQX0995688
పపరర: కకతస మమసస ససపపరష పరరజజతస

8857 SQX1264571
పపరర: యశశసత కలమమర దరరశ

95-200/526

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:24
లస: పప
95-200/528

8860 SQX1357418
పపరర: రరజరసదర ఛనజరర

95-200/529

తసడడ:డ శఖర చసద ఛనజరర
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:42
లస: పప
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పపరర: శకనవరసరరవప దరరసస
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95-200/530

తసడడ:డ ససబబబరరవప దరరసస
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:50
లస: పప
95-84/744

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:30
లస: పప
95-200/534

95-200/537

95-200/540

95-200/543

95-200/546

95-200/538

8874 SQX0301986
పపరర: ననగరరరరన తనడడకకసడ

8877 SQX0512053
పపరర: శకధర నదక�

8880 SQX0138016
పపరర: కరమమశశరరరవప కకతత
స రర�

95-200/549

8883 SQX1050020
పపరర: వనసకట కకటయఖ కకట

95-200/541

8886 SQX2285302
పపరర: కలమఖణణ బభరగడడ

భరస : VENKATA KOTAIAH KOTA
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమమ బభరగడడ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:38
లస: ససస స

8888 SQX2176998
పపరర: మసజల వరణణ బబ లశశటట

8889 MLJ2017531
పపరర: శవ కలమమర జజర రర

95-179/1125

భరస : గణణష బబబమ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-5-276,FLOT NO FF7
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజర రర
ఇసటట ననస:77-5-276, GF-6
వయససస:39
లస: పప

8869 SQX0208009
పపరర: రరజరశశరర కటకస

95-200/536

8872 SQX0300970
పపరర: లకడకకలమమరర నదక�

95-200/539

8875 SQX1783653
పపరర: లకడక ననరరయణ ఏలకచరర

95-200/542

తసడడ:డ శసకర రరవప ఏలకచరర
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:34
లస: పప
95-200/544

8878 SQX0208090
పపరర: రమమష బబబమ కటకస

95-200/545

తసడడ:డ రరధనకసషష మభరరస
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:44
లస: పప
95-200/547

8881 SQX0300954
పపరర: వజయ పడకరశరరవప నదక�

95-200/548

తసడడ:డ గగపరలకసషష�
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:65
లస: పప
95-200/550

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:71
లస: పప
95-200/1206

95-200/533

భరస : వజయ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకసషషయఖ�
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:70
లస: పప
8885 SQX2445096
పపరర: కకట ససశల

8871 SQX0137778
పపరర: వరణణ కలమమరర కకతత
స రర

8866 SQX0792200
పపరర: రరవత జజర రర

భరస : రమమశ బబబమ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జగననధ రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:56
లస: పప
8882 SQX0547083
పపరర: నదక పరనకరల రరజజరరవప�

95-200/535

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదరర బబబమ కకలర మడ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:38
లస: పప
8879 SQX1264621
పపరర: రమణ తనటటకకసద

8868 SQX1464858
పపరర: పదనకవత మమరరడడపపడడ

95-82/797

భరస : శవకలమమర జజర రర
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పరనకరల రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:66
లస: ససస స
8876 SQX1464866
పపరర: బడహకనసదస కకలర మడ

95-200/532

భరస : శకనవరస చనరర మమరరడడపపడడ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమణ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:53
లస: ససస స
8873 SQX0547182
పపరర: నదక సతఖవత�

8865 SQX1783679
పపరర: పదక ఏలకచరర

8863 SQX2036747
పపరర: సరసబశవరరవప కకతత
స రర

తసడడ:డ లకకయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ ఏలకచరర
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరర బబబమ
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:37
లస: ససస స
8870 SQX1264647
పపరర: పడభబవత తనటటకకసడ

95-200/531

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-275
వయససస:52
లస: పప

8864 SQX2083822
పపరర: ననగరరరరన కకతత
స రర

8867 SQX0958843
పపరర: కకలర మడ శశకలజ

8862 MLJ3422623
పపరర: ననసరరయఖ మమడ

8884 SQX2041572
పపరర: జయలకడక కకతత
స రర

95-200/1099

భరస : సరసబశవరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:77-5-276
వయససస:52
లస: ససస స
95-200/1207

8887 SQX2156768
పపరర: గణణష బబబమ బబ లశశటట

95-200/1208

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:77-5-276,FLAT NO FF7
వయససస:49
లస: పప
95-200/567

95-200/551
8890 SQX0900563
పపరర: ఎల ఎస ఆ అలలకఖ కనగరలలపల

భరస : కసషష కకషష ర కనగరలలపల
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:27
లస: ససస స
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8891 SQX1716513
పపరర: పరవన కనగరలలపల
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95-200/552

భరస : శకనవరస భబరత కనగరలలపల
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:30
లస: ససస స

8892 SQX1716471
పపరర: బబబ చసకష

95-200/553

భరస : దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:31
లస: ససస స

8894 SQX0301127
పపరర: శకనవరస భరత కనగలలపల

95-200/555

తసడడ:డ చసదడశశఖర బబబమరరవప
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:31
లస: పప
95-200/558

8900 SQX1800184
పపరర: ఆదదలకడక డదరనడడల

95-180/373

8895 SQX1718295
పపరర: దసరరడపడసరద చసకష

95-200/556

8896 SQX0300988
పపరర: కసషషకకశశర కనగపపల

95-200/557

తసడడ:డ చసదడశశఖర బబబమరరవప
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:38
లస: పప

95-179/1207 8899 SQX2539351
8898 SQX2539237
పపరర: ఏన వ ఆర ఏన పస కలమమర గకసథద
పపరర: వనసకట ననగరశశర రరవప గకసథద

తసడడ:డ వనసకట నగరశశరరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-5/281
వయససస:28
లస: పప
8901 SQX1550327
పపరర: లకడక మమధవ మదనరల

95-200/559

95-200/560
8902 SQX1550335
పపరర: మధస ససధననన రరవప మదనరల

భరస : మధస ససధననన రరవప మదనరల
ఇసటట ననస:77-5-281
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప మదనరల
ఇసటట ననస:77-5-281
వయససస:44
లస: పప

8903 SQX2451664
పపరర: వనసకట ననగరశశర రరవప గకసథద

8904 SQX2424562
పపరర: ననవసన కలమమర గకసథద

8905 SQX1357327
పపరర: రగషన

తసడడ:డ రమమలల గకసథద
ఇసటట ననస:77-5-281
వయససస:54
లస: పప
8906 AP151000633422
పపరర: గసగరదతవ
భరస : ససస లలక చసద
ఇసటట ననస:77-5-282
వయససస:51
లస: ససస స
8909 SQX1585852
పపరర: ననగరరజ కలమమరర కలసడ

95-200/565

95-179/355

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:77-5-286
వయససస:58
లస: పప

8910 SQX1798461
పపరర: దనమదర కలసడ

8913 SQX2076040
పపరర: మమధవ అపరష కనమరర పపడడ

95-179/1126

95-200/566

95-200/564

8911 SQX1870831
పపరర: రమఖ రవళ మదదర

95-179/354

తసడడ:డ రరజగగపరల మదదర
ఇసటట ననస:77-5-284
వయససస:23
లస: ససస స
95-179/887

8914 SQX2038495
పపరర: ఈశశరర పడవలర క కనమరర పపడడ

95-179/888

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-284
వయససస:24
లస: ససస స

95-179/1127 8917 SQX2255875
95-179/1128
8916 SQX2178192
పపరర: సతఖననరరయణ కనమరర పపడడ
పపరర: ససతనరరమమసజననయమలల ననలస

తసడడ:డ కరశ వశశననథస
ఇసటట ననస:77-5-284
వయససస:53
లస: పప
95-180/872

8908 AP151000633379
పపరర: తడలలక చసద
తసడడ:డ చసదనకల
ఇసటట ననస:77-5-282
వయససస:54
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-284
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమమసజననయమలల ననలస
ఇసటట ననస:77-5-284
వయససస:69
లస: ససస స
8918 SQX2329134
పపరర: పపడమ కలమమర దసడడడ

95-200/563

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖఎస కలసడ
ఇసటట ననస:77-5-283
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమకసషష కకతనస
ఇసటట ననస:77-5-284
వయససస:28
లస: పప
8915 SQX2184307
పపరర: ఇసదదరర దతవ ననలస

8907 SQX0208348
పపరర: అరవసద కలమమర

95-200/561

భరస : అరవసద కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-282
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ తలలకచసద
ఇసటట ననస:77-5-282
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస కలసడ
ఇసటట ననస:77-5-283
వయససస:47
లస: ససస స
8912 SQX0678425
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ కకతనస

95-200/1210

తసడడ:డ నగరశశరరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-5-281
వయససస:27
లస: పప
95-200/562

95-179/1208

తసడడ:డ రమమలల గకసథద
ఇసటట ననస:77-5/281
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప డదరనడడల
ఇసటట ననస:77-5-281
వయససస:61
లస: ససస స
95-200/1209

95-200/554

భరస : చసదడశశఖర బబబభరరవప
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల చసకష
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:35
లస: పప

8897 AP151000633586
పపరర: చసదడశశఖరబబబభరరవప
కనగలపపల
తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:77-5-279
వయససస:58
లస: పప

8893 AP151000633438
పపరర: భవరణణ కనగలపపల

8919 SQX2328862
పపరర: వనసకట వజయ లకడక దసడడడ
భరస : పపడమ కలమమర దసడడడ
ఇసటట ననస:77-5-286
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవద ననగరశశర రరవప ననలస
ఇసటట ననస:77-5-284 NUKA VARI STREET
వయససస:74
లస: పప
95-180/873

8920 SQX2330462
పపరర: గగతస బబబమ దసడడడ

95-180/874

తసడడ:డ పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-286
వయససస:27
లస: పప
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8921 SQX0564179
పపరర: శకవలర కకతస
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95-179/356

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:77-5-287
వయససస:29
లస: ససస స
8924 SQX0407429
పపరర: కర ససబబబరరవప

95-179/359

95-179/362

95-179/365

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:26
లస: ససస స
8933 SQX0056788
పపరర: ససనత నదకల

95-179/368

95-179/371

భరస : మమరళకసషష
ఇసటట ననస:77-5-290
వయససస:49
లస: ససస స
95-179/377

8945 SQX0407304
పపరర: పరరశత కకట

95-179/380

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-291
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప నదకల
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:24
లస: ససస స

8931 SQX1515404
పపరర: ననగ వసదన నడడమమకకలల

8932 SQX0536730
పపరర: లకడక పరచదరర

95-179/366

భరస : ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:43
లస: ససస స

8943 SQX0775098
పపరర: మమరళకసషష పరదరరస

8946 SQX0407486
పపరర: సరవతడమక కర

8949 SQX0407148
పపరర: కర అజయ కలమమర
తసడడ:డ శవ రరమ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:77-5-291
వయససస:34
లస: పప

95-179/370

తసడడ:డ దనమదర రరవప నడడమమకకలల
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:29
లస: పప
95-179/373

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:58
లస: పప
95-179/375

95-179/376
8941 SQX1309054
పపరర: వనసకట కకటటశశర అఖల పరదరరస

తసడడ:డ మమరళ కసషష పరదరరస
ఇసటట ననస:77-5-290
వయససస:24
లస: పప
95-179/378

8944 SQX1300326
పపరర: ననగమణణ శకరరమ

95-179/379

భరస : నరసససహ రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:77-5-291
వయససస:36
లస: ససస స
95-179/381

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-5-291
వయససస:80
లస: ససస స
95-179/383

95-179/367

95-179/372 8938 SQX0056796
8937 SQX0678441
పపరర: దనమదర రరవప నడడమమకకలల
పపరర: కరమమశశరరరవప నదకల

8940 AP151000621369
పపరర: వనసకటకమల పరదరరస

95-179/361

95-179/364

95-179/369 8935 SQX0678433
8934 AP151000621010
పపరర: లకడకససనసదననదతవ పరరచదరర
పపరర: వ ఆర కరసత నడడమమకకలల

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-290
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ రరమ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:77-5-291
వయససస:53
లస: ససస స
8948 SQX0406991
పపరర: కర రరమవజయకరరరసక�

తసడడ:డ దనమదర రరవప నడడమమకలషల
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-290
వయససస:74
లస: ససస స

8942 AP151000618006
పపరర: వనసకట హనసమ రమమష
పరరచసరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-290
వయససస:49
లస: పప

8926 AP151000618440
పపరర: శకరరమకసషష కకతనస

95-179/363 8929 SQX1607904
8928 SQX1515396
పపరర: సరయ ఆమన నడడమమకలషల
పపరర: డడసపపల హరరక నదకల

తసడడ:డ కసషష మభరరస నడడమమకకలల
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:54
లస: పప
95-179/374

95-179/358

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-287
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:47
లస: పప
8939 SQX0775072
పపరర: ఉషరరరణణ పరదరరస

95-179/360

తసడడ:డ దనమదర రరవప నడడమమకకలల
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-289
వయససస:44
లస: ససస స
8936 MLJ3196862
పపరర: ససరరష కలమమర పరరచదరర

8925 AP151000618156
పపరర: శకహరర కకతనస

8923 AP151000621222
పపరర: కనకదసరడ కకతనస

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:77-5-287
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-287
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-287
వయససస:62
లస: పప
8930 SQX0922468
పపరర: సససధదర లకడక నదకల

95-179/357

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:77-5-287
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:77-5-287
వయససస:34
లస: పప
8927 AP151000618042
పపరర: పపరషచసదడరరవప కకతనస

8922 SQX0564252
పపరర: సరరతన కలమమరర కకతనస

95-179/382
8947 SQX0406892
పపరర: లలమ వజయ శరకవణ కలమమర కకట

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:77-5-291
వయససస:31
లస: పప
95-179/384

8950 SQX0404186
పపరర: కకట శవ రరమ పడసరదరరవప

95-179/385

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-5-291
వయససస:59
లస: పప
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8951 SQX0404129
పపరర: రరమమ బబయ బ జరవన
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95-179/386

భరస : పరడఫపల కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-5-292
వయససస:33
లస: ససస స
8954 SQX0404004
పపరర: కరసచన బబయ జరవన

95-179/389

95-179/392

95-179/395

95-179/398

8961 AP151000618121
పపరర: కరశవశశననధస పప టటట

8964 SQX1644269
పపరర: భడమరరసబ గమడడవరడ

95-179/401

8967 SQX0056978
పపరర: పరవన హరరత పప టటట

95-179/404

8970 SQX0056952
పపరర: హహమచసదడ బబపనపలర �
తసడడ:డ జర యల కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-298
వయససస:32
లస: పప

95-179/407
8972 SQX0056960
పపరర: జగనననథ లకడకకకటటశశరరరవప�
బబపనపలర �
తలర : లలమవత�
ఇసటట ననస:77-5-298
వయససస:69
లస: పప

8973 SQX1644194
పపరర: రవళ పడతభ ఉడడత
తసడడ:డ ససబడహకణఖస ఉడడత
ఇసటట ననస:77-5-300
వయససస:21
లస: ససస స

8975 SQX0678532
పపరర: ససబడమణఖస ఉడడతన

8976 SQX1959766
పపరర: కకతస ససశఖసత బబబమ

95-179/410

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-300
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-301
వయససస:48
లస: ససస స

95-179/396

8979 SQX0404277
పపరర: లలకరష గకసధద
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-301
వయససస:29
లస: పప

95-179/391

8959 SQX0407627
పపరర: కనగలలపల రరపననద

95-179/394

8962 AP151000618038
పపరర: రరమశరసససస లల కనగలలపల

95-179/397

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-295
వయససస:82
లస: పప
95-179/399

8965 SQX1644251
పపరర: అననపపరష గమడడవరడ

95-179/400

భరస : రరధనకసషష మభరరస గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-5-296
వయససస:69
లస: ససస స
95-179/402

8968 SQX1515420
పపరర: శరకవణణ బబపనపలర

95-179/403

భరస : ససరరష బబపనపలర
ఇసటట ననస:77-5-298
వయససస:28
లస: ససస స
95-179/405

8971 SQX0057117
పపరర: ససరరష బబపనపలర

95-179/406

తసడడ:డ జర యల కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-298
వయససస:35
లస: పప
95-179/408

8974 SQX1758788
పపరర: రవళ పడతభ వపడత

95-179/409

తసడడ:డ ససబడమణఖస వపడత
ఇసటట ననస:77-5-300
వయససస:21
లస: ససస స
95-179/411

తసడడ:డ కకతస బబబమ రరవప
ఇసటట ననస:77-5-300
వయససస:20
లస: పప
95-179/413

8956 SQX0407700
పపరర: మహవర చసద జరవన

తసడడ:డ రరమ శరసససస లల
ఇసటట ననస:77-5-295
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వశశననధస
ఇసటట ననస:77-5-297
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జగనననథ లకడక కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-298
వయససస:59
లస: ససస స

8978 AP151000621119
పపరర: అనదరరధన గకసదద

95-179/393

భరస : శకనవరస రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-5-296
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకసషష మభరరస గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-5-296
వయససస:42
లస: పప
8969 SQX0057125
పపరర: వరలకడక బబపనపలర

8958 SQX0056994
పపరర: రవశసకర పప టటట�

95-179/388

తసడడ:డ ససమమర మల జరవన
ఇసటట ననస:77-5-292
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-295
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-5-296
వయససస:21
లస: ససస స
8966 SQX1644244
పపరర: శకనవరస రరవప గమడడవరడ

95-179/390

తసడడ:డ కరశ వశశననధస�
ఇసటట ననస:77-5-295
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమశరసససస లల
ఇసటట ననస:77-5-295
వయససస:42
లస: పప
8963 SQX1644236
పపరర: లకడక భవఖ గమడడవరడ

8955 SQX0403816
పపరర: బ అమత కలమమర జరన
వ

8953 AP151000621126
పపరర: పడమలమరరణణ పప టటట

భరస : కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:77-5-292
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహవర చసద జరవన
ఇసటట ననస:77-5-292
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమశరసససస లల
ఇసటట ననస:77-5-295
వయససస:68
లస: ససస స
8960 AP151000618016
పపరర: రవకలమమర కనగలలపల

95-179/387

భరస : బ అమత కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-5-292
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహవర చసద
ఇసటట ననస:77-5-292
వయససస:58
లస: ససస స
8957 AP151000621089
పపరర: సరగజన కనగలలపల

8952 SQX0403964
పపరర: బ షసతల బబయ జరన
వ

8977 SQX1828607
పపరర: పరమమశశరర గకసథద

95-179/412

భరస : లలకరశ గకసథద
ఇసటట ననస:77-5-301
వయససస:27
లస: ససస స
95-179/414

8980 AP151000618044
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గకసధద

95-179/415

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-301
వయససస:52
లస: పప

Page 52 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

8981 AP151000621209
పపరర: సరగజన దదసటకలరరస దదసటకలరరస

95-179/416

భరస : భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-302
వయససస:57
లస: ససస స
8984 MLJ3200425
పపరర: సతనఖవత నసబభరర

95-179/419

95-179/422

95-179/425

95-179/427

95-179/1130

95-179/432

భరస : ససరరష కలమమర అచసచత
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:29
లస: ససస స
9002 AP151000621117
పపరర: లకడక అచసఖత

95-179/435

భరస : రరజజ ఆసజననయ కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-311
వయససస:36
లస: ససస స

95-179/426

8992 SQX2184034
పపరర: సరయ ససపత పష తతరర

95-179/428

95-179/438

95-179/430

9000 SQX0407569
పపరర: లకడక నరజ అచసఖత

95-179/433

9006 SQX1331214
పపరర: ససరరష కలమమర వనమభరర

9009 SQX1582973
పపరర: పడభబవత కకపపపరరవపరర

8995 AP151000618142
పపరర: శకరరమమలల అపపల

95-179/429

8998 SQX1310614
పపరర: శరలన కకపపపరరవపరర

95-179/431

తసడడ:డ బబబమ పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:24
లస: ససస స
9001 SQX1330695
పపరర: ససజజత వనమభరర

95-179/434

భరస : ససరరష కలమమర వనమభరర
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:39
లస: ససస స
95-179/436

95-179/437
9004 MLJ3196821
పపరర: వనసకట ససనల కలమమర అచసచత

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:43
లస: పప
95-179/439

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:48
లస: పప
95-179/441

95-179/1129

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-5-306
వయససస:46
లస: పప

8997 SQX0791962
పపరర: వనసకట అరరణ కలమమరర
పసడడగమరరళర
భరస : కననబబబమ ననలరమ బబకమ
ఇసటట ననస:77-5-307
వయససస:39
లస: ససస స

9003 SQX1575077
పపరర: చసచమక వపడత

95-179/424

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పష తతరర
ఇసటట ననస:77-5-305
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప వపడత
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:44
లస: పప
9008 SQX0056895
పపరర: శక లలత మసడవ

8994 AP151000621206
పపరర: ససగమణ అపపల

95-179/421

8989 AP151000621116
పపరర: అనసతలకడక దసరరడ కలమమరర
పప తత
స రర
భరస : బబపన రరవప
ఇసటట ననస:77-5-305
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరరరవ అచసఖత
ఇసటట ననస:77-5-308
వయససస:66
లస: ససస స
9005 SQX1644160
పపరర: ససరరష కలమమర అచసఖత

8991 AP151000618207
పపరర: బబపనరరవప పప తత
స రర

8986 SQX1983816
పపరర: కలమమరర వనమమల

95-179/423

భరస : అసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-5-306
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రమమలల అపపల
ఇసటట ననస:77-5-306
వయససస:19
లస: ససస స
8999 SQX1828615
పపరర: ననగలకడక అచసచత

8988 SQX0563833
పపరర: భబగఖలకడక పప తత
స రర

95-179/418

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:77-5-304
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-305
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:77-5-306
వయససస:44
లస: ససస స
8996 SQX2182459
పపరర: గరత వనవషషవ అపపల

95-179/420

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-5-305
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపనరరవప
ఇసటట ననస:77-5-305
వయససస:50
లస: పప
8993 AP151000621210
పపరర: నరకల అపపల

8985 MLJ3196755
పపరర: శకనవరసరరవప నసబభరర

8983 MLJ3200383
పపరర: పరవన నసబభరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-5-303
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-303
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:77-5-304
వయససస:54
లస: పప
8990 MLJ3196474
పపరర: సరసబశవరరవప పప తత
స రర

95-179/417

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదసటకలరరస
ఇసటట ననస:77-5-302
వయససస:62
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ గగడ
ఇసటట ననస:77-5-303
వయససస:70
లస: ససస స
8987 SQX1983832
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమమల

8982 AP151000618395
పపరర: భబసషరరరవప దదసటకలరరస

9007 SQX1451798
పపరర: అనసష మసరల

95-179/440

భరస : నరరసదడ మసరల
ఇసటట ననస:77-5-311
వయససస:31
లస: ససస స
95-179/442

భరస : శసకర జగనననథరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-5-311
వయససస:64
లస: ససస స

9010 SQX1553743
పపరర: నరరసదడ మసరల

95-179/443

తసడడ:డ ససత రరమ రరవప మసరల
ఇసటట ననస:77-5-311
వయససస:39
లస: పప
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9011 AP151000621221
పపరర: హహమలత కకతనస

95-179/444

భరస : శకరరమకసషష
ఇసటట ననస:77-5-314
వయససస:50
లస: ససస స
9014 SQX1167395
పపరర: శక వజయలకడక వనచనచ

95-179/447

95-179/450

95-179/453

95-179/456

95-179/459

95-179/461

95-179/464

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:33
లస: పప

9024 SQX0407684
పపరర: పపషపరరజ చచజరడ

95-179/467

95-179/457

9019 SQX0056937
పపరర: ససబడహకణఖస బచసచ

95-179/452

9022 SQX0404343
పపరర: రరఖ జరవన

95-179/455

9025 AP151000618247
పపరర: దతవరడజ చజరద

95-179/460 9028 SQX1747823
9027 MLJ1731645
పపరర: వకకమ కలమమర భసడనరర భసడనరర
పపరర: పడభబకరరరవప చతగమ

9030 SQX0056762
పపరర: జజఖత బచసచ

9033 SQX1644277
పపరర: మమధవ దతవత

9036 SQX1644293
పపరర: వసససదర దతవ దతవత

9039 SQX1644343
పపరర: ససబశవ రరవప పటబనల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:36
లస: పప

95-179/458

తసడడ:డ ననమచసద
ఇసటట ననస:77-5-317
వయససస:50
లస: పప
95-144/510

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ చతగమ
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:58
లస: పప
95-179/462

9031 SQX0678474
పపరర: ససజజత కకతస మమసస

95-179/463

భరస : ననగరరజ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:36
లస: ససస స
95-179/465

9034 SQX1644301
పపరర: వనసకట రమణ అతషలకరర

95-179/466

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:52
లస: ససస స
95-179/468

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:69
లస: ససస స
95-179/470

95-179/449

భరస : పపషపరరజ చచజరడ
ఇసటట ననస:77-5-317
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పడభబకరరరవప చతగమ
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:53
లస: ససస స
9038 SQX0077800
పపరర: కకశశర చతగమ

95-179/454

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప తవశ
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:39
లస: ససస స
9035 SQX1758721
పపరర: పరరశత చతగమ

9021 SQX1050335
పపరర: వరర చజరద

9016 SQX0563742
పపరర: శకనవరసస మసదనడడ

తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ
ఇసటట ననస:77-5-316
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఫపల చసద భసడనరర
ఇసటట ననస:77-5-324
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప చతగమ
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:33
లస: ససస స
9032 SQX1553735
పపరర: వనసకట పదనకవత తవశ

95-179/451

తసడడ:డ ననమ చనసద
ఇసటట ననస:77-5-317
వయససస:38
లస: పప

భరస : వకకమ కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:77-5-324
వయససస:42
లస: ససస స
9029 SQX1758762
పపరర: వనసకటటష చతగమ

9018 MLJ3196342
పపరర: కసషషకలమమర కకట

95-179/446

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:77-5-316
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దతవరడజ చజరద
ఇసటట ననస:77-5-317
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననమ చసద
ఇసటట ననస:77-5-317
వయససస:71
లస: ససస స
9026 MLJ1737758
పపరర: ససమ దతవ భసడనరర

95-179/448

తసడడ:డ బడహకయఖ
ఇసటట ననస:77-5-316
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-5-316
వయససస:70
లస: పప
9023 SQX1050343
పపరర: చసపర దతవ

9015 AP151000621082
పపరర: లకడక కకట

9013 AP151000618145
పపరర: హనసమసతరరవప శనగపలర

తసడడ:డ కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:77-5-315
వయససస:47
లస: పప

భరస : బడహకయఖ
ఇసటట ననస:77-5-316
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస కకట
ఇసటట ననస:77-5-316
వయససస:40
లస: పప
9020 AP151000618475
పపరర: బడహకయఖ కకట

95-179/445

భరస : హనసమసత రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:77-5-315
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయ గమపరస వనచనచ
ఇసటట ననస:77-5-316
వయససస:37
లస: ససస స
9017 SQX1644186
పపరర: వజయ కలమమర కకట

9012 SQX1644178
పపరర: వనజ శనగపలర

9037 SQX1224922
పపరర: దనసస బబబమ ననమమల

95-179/469

తసడడ:డ చసదడ రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:24
లస: పప
95-179/471

9040 SQX1644285
పపరర: ససధనకర దతవత

95-179/472

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:43
లస: పప
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95-179/473

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:45
లస: పప
9044 SQX0056754
పపరర: రరజరశశరర తడపపరమలలర

95-179/474

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:77-5-326
వయససస:49
లస: పప
95-179/476

భరస : మమరళధర
ఇసటట ననస:77-5-327
వయససస:51
లస: ససస స
9047 SQX1176768
పపరర: గగపస రరయపపడడ

9042 SQX1644095
పపరర: రవ కలమమర కకతత
స రర

9045 SQX1644129
పపరర: మమరళ ధర తడపపరరమళళర

9048 SQX0406967
పపరర: ఆర ఉమమ మహహశశర రరవప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:77-5-328
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమకరసశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-328
వయససస:66
లస: పప

9050 SQX0774455
పపరర: అనసరరధన పరరచదరర

9051 SQX1644079
పపరర: వనసకతరతనమక

95-179/482

95-179/477

95-179/480

9055 SQX2251833
పపరర: మననహర బబబమ గకసథద

95-179/486

9056 SQX2260818
పపరర: తడననథ కలమమర గకసథద

9057 SQX1519497
పపరర: గరఖననవ శశథదయ

95-179/487

తసడడ:డ రరమమ చదచళర
ఇసటట ననస:77-5-330
వయససస:40
లస: పప
9062 SQX0859835
పపరర: పదకజ కకపపపరరవపరర
భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:77-5-332
వయససస:48
లస: ససస స
9065 AP151000618205
పపరర: వనసకట రమణ కకపపపరరవపరర

తసడడ:డ శరసతలమల జరవన
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:32
లస: ససస స

95-179/490

95-179/494

95-179/492

9061 SQX2375376
పపరర: పదనకవత కకట

95-180/875

9064 SQX0859843
పపరర: సరత కలమమర కకపపపరరవపరర

95-179/495 9067 SQX1644319
9066 AP151000618234
పపరర: సతఖననరరయణ కకపపపరరవపరర�
పపరర: హహమ రవళ చతరల

9069 SQX0563940
పపరర: పససకక జరవన
భరస : రరకరష జరవన
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:34
లస: ససస స

95-179/493

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-5-332
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:77-5-332
వయససస:81
లస: పప
95-179/497

95-179/488

భరస : హహమసత వదనఖదగర కకట
ఇసటట ననస:77-5-331
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-5-332
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-332
వయససస:55
లస: పప
9068 SQX1617499
పపరర: టటనన జరవన

9063 SQX1050301
పపరర: నవన కలమమర కకపపపరరవపరర

9058 SQX1500231
పపరర: సశరరజఖ లకడక చదచళర
భరస : రరమ ససబబబరరవప చదచళర
ఇసటట ననస:77-5-330
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప చదచళర
ఇసటట ననస:77-5-330
వయససస:64
లస: పప
95-179/491

95-179/1131

తసడడ:డ నగరశ గకసథద
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరరశ కలమమర శశథదయ
ఇసటట ననస:77-5-330
వయససస:52
లస: ససస స
9060 SQX1500249
పపరర: రరమ ససబబబరరవప చదచళర

95-179/481

95-179/484
9052 SQX1617531
పపరర: వనసకట ససరజ కలమమర కకరస రన
పరరచదరర
తసడడ:డ వనసకట హనసమ రమమశ పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:21
లస: పప

9054 AP151000618004
పపరర: వనసకట రరమ కసషష కకషష ర
పరరచదరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:46
లస: పప

95-179/489

9049 SQX0404079
పపరర: జజఖత శక పరరచదరర

95-179/483

95-179/485
9053 SQX1309088
పపరర: వనసకట ధదరజ కలమమర కగషసక
పరరచదరర
తసడడ:డ వనసకట హనసమ రమమష పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:24
లస: పప

9059 SQX1500223
పపరర: వజయ కలమమర చదచళర

95-179/478

భరస : వనసకట రరమ కసషష కకషష ర పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశ గకసథద
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:23
లస: పప

9046 SQX0403782
పపరర: ససభబగఖలకడక రరవప
భరస : ఉమమ మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-328
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట హనసమ రమమష
ఇసటట ననస:77-5-329
వయససస:43
లస: ససస స

95-179/1132

95-179/475

తసడడ:డ మమరళధర�
ఇసటట ననస:77-5-327
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధన కసషష మభరరస
ఇసటట ననస:77-5-327
వయససస:59
లస: పప
95-179/479

9043 SQX0406884
పపరర: టట హరరక�

95-179/496

తసడడ:డ వనసకట సతఖ మహన రరవప
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:23
లస: ససస స
95-179/498

9070 SQX0171454
పపరర: కసషష వనణణ దతసస

95-179/499

భరస : వర కలమమర దతసస
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:35
లస: ససస స
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9071 AP151000621373
పపరర: శకలసతల జరవన

95-179/500

భరస : శరసతలమల జరవన
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:56
లస: ససస స
95-179/504

9077 SQX0563809
పపరర: కరమమశశరర కకలర పర�

95-179/506

తసడడ:డ పసదర వరయఖ
ఇసటట ననస:77-5-335
వయససస:66
లస: పప

9078 SQX1451889
పపరర: నజమ షపక

9081 AP151000621245
పపరర: పదకజ వలమల

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-336
వయససస:26
లస: పప

9084 AP151000618106
పపరర: రవకలమమర వలమల

తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ
ఇసటట ననస:77-5-336
వయససస:75
లస: పప
9089 SQX0582221
పపరర: వమలదతవ జరవన

95-179/517

95-179/520

భరస : ససధదర కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-338
వయససస:31
లస: ససస స

9093 AP151000618392
పపరర: ఉగసరరజ జరవన

95-179/1134

9096 SQX2182285
పపరర: తతజసశన దతశ

95-179/513

9099 SQX0775031
పపరర: లకడక ససశల చనన
తసడడ:డ కసషష మమననశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-338
వయససస:33
లస: ససస స

9082 SQX0678342
పపరర: సతఖవత మమమలవరపప

95-179/511

9085 SQX0716993
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప వలమల

95-179/514

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:77-5-336
వయససస:72
లస: పప
95-179/889

9088 SQX0582254
పపరర: నతన దతవ

95-179/516

భరస : వకరస కలమమర
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:37
లస: ససస స
95-179/518

9091 SQX0582288
పపరర: వషరల కలమమర సరకకష

95-179/519

తసడడ:డ ఋగస రరజ
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:37
లస: పప
95-179/521

9094 SQX2182244
పపరర: రమమశ దతశ

95-179/1133

తసడడ:డ ననగ భభషణస దతశ
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:46
లస: పప
95-179/1135

తసడడ:డ రమమశ దతశ
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:22
లస: ససస స
95-179/522

95-179/508

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-5-336
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపషపరరజ జరవన
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:55
లస: పప

భరస : రమమశ దతశ
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:42
లస: ససస స
9098 SQX0990820
పపరర: చనన జయలకడక

95-179/510

తసడడ:డ మమగమ రరజ
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మమగమ రరజ
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:39
లస: పప
9095 SQX2184018
పపరర: వరణణ దతశ

9090 SQX0717025
పపరర: వననద కలమమర

9079 AP151000621280
పపరర: వనసకటదసరరడదతవ కకలర పర
భరస : వనసకటరతనసగమపరస
ఇసటట ననస:77-5-335
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప వలల
ఇసటట ననస:77-5-336
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఉగసరరజ
ఇసటట ననస:77-5-337
వయససస:57
లస: ససస స
9092 SQX0582239
పపరర: వకరస కలమమర

95-179/507

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-336
వయససస:45
లస: పప

95-179/515 9087 SQX2081982
9086 SQX0678490
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మమమలవరపప
పపరర: పదనకవత వలల

95-179/845

తసడడ:డ ఉకరకల జరవన
ఇసటట ననస:77-5 334
వయససస:65
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:77-5-336
వయససస:41
లస: ససస స
95-179/512

95-179/502

95-179/505 9076 MLJ3196110
9075 SQX1188912
పపరర: వనసకట పడసరద రరవప దదదద
పపరర: శరసతలమల జరవన
ర

భరస : వజయ కలమమర చదచళళ
ఇసటట ననస:77-5-335
వయససస:36
లస: ససస స
95-179/509

9073 SQX0564054
పపరర: కకరణ కలమమర జరవన

తసడడ:డ శరసత లమల జరవన
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దదదద
ర
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస గమపరస�
ఇసటట ననస:77-5-335
వయససస:28
లస: ససస స

9083 SQX1519489
పపరర: సరయ కలమమర మమమలవరపప

95-179/501

భరస : వనసకట పడసరద రరవప దదదద
ర
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:59
లస: ససస స

9074 MLJ0986711
పపరర: వనసకటకకషష ర కలమమర దతసస
దతసస
తసడడ:డ లకడక కలమమరర దతసస
ఇసటట ననస:77-5-334
వయససస:38
లస: పప

9080 AP151000618124
పపరర: వనసకటరతనస గమపరపకకలర పర

9072 SQX1188946
పపరర: వనసకట పపణఖవత దదదద
ర

9097 SQX2255859
పపరర: లకడక మమనక దతశ

95-179/1136

తసడడ:డ రమమశ దతశ
ఇసటట ననస:77-5-337 NUKA VARI STREET
వయససస:20
లస: ససస స
95-179/523

9100 SQX0774562
పపరర: లకడక గమరరవరరన చనన

95-179/524

భరస : కసషష మమననశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-338
వయససస:59
లస: ససస స
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95-179/525

తసడడ:డ కసషష మమననశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-5-338
వయససస:34
లస: పప
9104 AP151000621095
పపరర: లకడకకమలకలమమరర అమమర

95-179/528

95-179/530
9106 MLJ1735190
పపరర: అమర వనసకటబకసషన కలమమర�

95-200/569

9111 SQX1151976
పపరర: పపశరఖమ ఆకలల

9112 SQX1493782
పపరర: రరసగన ఆకలల

95-200/570

తసడడ:డ మననహర
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:27
లస: ససస స
95-200/572

9114 MLJ2011567
పపరర: సతఖవత చససడదరర

95-200/575

9117 SQX2230779
పపరర: పవన కగశక చససడదరర

95-200/573

95-200/580

9120 SQX0087338
పపరర: నవన రరచమమడడగమ

95-200/574

95-200/1211

9118 SQX2230290
పపరర: రరస రగహహత చససడదరర

95-200/1212

తసడడ:డ రరమకసషష చససడదరర
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట మమరరత కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:77-6-381
వయససస:32
లస: ససస స

95-200/579
9121 SQX1567090
పపరర: వనసకట లకడక అరరణన
రరచమమడడగమ
భరస : వనసకట బబల శక హరర రరచమమడడగమ
ఇసటట ననస:77-6-381
వయససస:34
లస: ససస స

9123 MLJ2016517
పపరర: వనసకటబకసషరషచచవతనఖ
రరచమమడడగమ
తసడడ:డ కసషరషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-381
వయససస:34
లస: పప

95-200/581

9124 MLJ2015873
పపరర: వనసకటబబలననగశకహరర
రరచమమడడగమ
తసడడ:డ కసషరషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-381
వయససస:34
లస: పప

95-200/582

9126 SQX1264738
పపరర: పడసనన దనసరర

95-200/584

9127 SQX0797308
పపరర: రతన కలపనన అనసమమలశశటట

95-200/585

95-200/583
9125 SQX1538869
పపరర: వనసకట మమరరత కకరణ కలమమర
రరచమమడడగమ
తసడడ:డ కసషష రరవప రరచమమడడగమ
ఇసటట ననస:77-6-381
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:24
లస: ససస స

9128 AP151000633093
పపరర: ధనలకడక అనసమమలశశటట

9129 AP151000633153
పపరర: సరవతడ చసదదలల

95-200/586

9115 AP151000633090
పపరర: కకరణమషమమర చససడదరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకరణ కలమమర చససడదరర
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:20
లస: పప
95-200/577

95-200/571

తసడడ:డ మననహర ఆకలల
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కసషషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-381
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససభడమణఖస
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:52
లస: ససస స

95-179/529

95-200/568
9109 SQX1852508
పపరర: వనసకట శక ససజజ జజహనవ
కరకలమమనస
తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:77-6-377
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-379
వయససస:35
లస: పప
9122 AP151000633547
పపరర: కలససమకలమమరర రరచమడడగమ

9105 MLJ1735216
పపరర: శకనవరస శవకలమమర అమరర�

95-179/532
9108 MLJ1738947
పపరర: అమర శవ రరమ ననగరశశర రరవప
రరవప
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:77-5-339
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ రరమశశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:66
లస: పప
9119 SQX0511774
పపరర: నవన కలమమర కలపసపల

భరస : శవరరమననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-339
వయససస:41
లస: ససస స

95-179/531

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:77-6-378
వయససస:39
లస: ససస స
9116 AP151000633022
పపరర: సతఖననరరయణ చససడదరర

95-179/527

తసడడ:డ అమర షసవరనగరశశరరరవ�
ఇసటట ననస:77-5-339
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-377
వయససస:50
లస: ససస స
9113 SQX0607200
పపరర: రజన చససడదరర

9103 AP151000621371
పపరర: శవననగపరరశత అమమర

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-5-339
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-339
వయససస:49
లస: పప
9110 SQX0208868
పపరర: ససజజత కరకలమమనస

95-179/526

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:77-5-338
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవరరమననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-5-339
వయససస:69
లస: ససస స
9107 AP151000618129
పపరర: ననగరరజకలమమర అమరర

9102 AP151000618095
పపరర: కసషషమమననశశరరరవప చనన

భరస : వరశసహరరవప
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:72
లస: ససస స

95-200/578

భరస : కకషష ర కలమమర
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:28
లస: ససస స
95-200/587

9130 SQX1360817
పపరర: వనసకట ననరరయణ మమలమ

95-200/588

తసడడ:డ రరజజ శశఖర మమలమ
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:29
లస: పప
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9131 SQX0209239
పపరర: ససధదర కలమమర అనసమలససటట

95-200/589

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:32
లస: పప
95-200/592

తసడడ:డ రరజశశకర వనమ
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:36
లస: పప
95-200/595

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:44
లస: ససస స
95-200/598

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:69
లస: ససస స
95-200/601

9146 MLJ2014132
పపరర: వనసకటబపదనకరరవ కకననగసళళళ

95-200/604

తసడడ:డ వనసకటపరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:44
లస: పప
95-200/607

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-6-384
వయససస:34
లస: ససస స

95-200/596

9141 SQX0899997
పపరర: వనసకట లకడక కకనగళళ

9144 SQX1940485
పపరర: వ ఆర పరసడడరసగ శకవరర న
కకసగమలర
తసడడ:డ వ ఎస ఆర పడసరద కకసగమలర
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:23
లస: పప

95-200/610

95-200/599

భరస : అనల కలమమర కకలశశటట
ఇసటట ననస:77-6-384
వయససస:31
లస: ససస స

95-200/602

95-200/600
9142 AP151000633436
పపరర: వనసకటశతనమహలకడక కకనగళళ

9145 AP151000633020
పపరర: పపలమరరరవప కకనగళళ

తసడడ:డ పదకననభస
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:65
లస: పప

9150 AP151000633092
పపరర: అరరణ కలలశశటట

9151 SQX0420042
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప కకలశశటట

9156 AP151000633072
పపరర: శరఖమల మదదర

9159 MLJ2011583
పపరర: ననగవనసకటశకరరమమభరరస మదదర
తసడడ:డ ససతనరరమసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-6-385
వయససస:36
లస: పప

95-200/597

95-200/603

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:44
లస: పప

95-200/608

9148 AP151000633261
పపరర: శకమనననరరయణ కకనగళళ

95-200/606

95-200/609

తసడడ:డ రరమకకకషషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-384
వయససస:35
లస: పప
95-200/611

9154 AP151000633260
పపరర: రరమకసషషరరవప కలలశశటట

95-200/612

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:77-6-384
వయససస:63
లస: పప
95-200/613

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-385
వయససస:49
లస: ససస స
95-200/615

9139 AP151000633071
పపరర: ననగరరజ కలమమరర కకనగళళ

95-200/605
9147 SQX2554319
పపరర: వనసకటశతనరరమమసజననయ పడసరద
కకన
తసడడ:డ వనసకటపరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:48
లస: పప

9153 MLJ2011575
పపరర: శకనవరస రరవప కకలశశటట

95-200/594

భరస : వనసకటపరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-384
వయససస:37
లస: పప
95-200/1213

9136 SQX0764076
పపరర: వనసకట ససధనరరణణ కకనగళళ

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమకసషషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-384
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకసషషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-384
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-385
వయససస:26
లస: పప

9138 AP151000633434
పపరర: వనసకటపదకజ కకనగళళ

95-200/591

భరస : వనసకట పదనకరరవప
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:72
లస: ససస స

9143 SQX1940535
పపరర: వరవనసకట మమరరత వసశకసషష
కకసగమలర
తసడడ:డ వ ఎస ఆర పడసరద కకసగమలర
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:21
లస: పప

9158 SQX0995712
పపరర: మదదర పడవణ కలమమర

95-200/593

భరస : శతనరరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-6-383
వయససస:45
లస: ససస స

9140 AP151000633066
పపరర: లకడక కకనగళళ

9155 SQX2431013
పపరర: సరమమమ జఖమమ కకలశశటట

9135 SQX0546911
పపరర: ససబడహకణఖస అనసమలశశటట

9133 SQX1360833
పపరర: ససపత కలమమర వనమమల

తసడడ:డ రరజజ శశఖర వనమమల
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:59
లస: పప

9137 SQX0209296
పపరర: శశకలజ కకనగళర

9152 MLJ2011542
పపరర: అనలలషమమర కకలశశటట

95-200/590

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:77-6-382
వయససస:33
లస: పప

9134 SQX1360866
పపరర: తతజ పవన కలమమర వనమ

9149 SQX0300806
పపరర: ఆశరజజఖత కకలశశటట

9132 SQX0209171
పపరర: కకశశర కలమమర అనసమలశశటట

9157 AP151000633085
పపరర: వజయలకడక మదదర

95-200/614

భరస : శతనరరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-6-385
వయససస:57
లస: ససస స
95-200/616

9160 MLJ3423332
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మదదర

95-200/617

తసడడ:డ శకరరమమభరరస
ఇసటట ననస:77-6-385
వయససస:51
లస: పప
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9161 AP151000633023
పపరర: శతనరరమమసజననయమలల మదదర

95-200/618

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:77-6-385
వయససస:60
లస: పప
9164 SQX1940444
పపరర: ససధనరరణణ ఆకలల

95-200/621

95-200/624

95-200/627

95-200/630

95-200/633

95-200/636

95-200/638

9174 SQX0900001
పపరర: ననగరసదరస గమడడవరడన

9177 AP151000633112
పపరర: కలససమ కలమమరర వసకరయల

9180 MLJ3205879
పపరర: కళళఖణణ కకపపపరరవపరర

9183 AP151000633038
పపరర: రవచసదడ తననరర

95-200/641

9186 MLJ2019354
పపరర: సససగయఖ� డతగల�

95-200/631

తసడడ:డ భబసషరరన సరసబశవ రరవప లలట
ఇసటట ననస:77-6-394
వయససస:48
లస: పప

9189 SQX2129864
పపరర: శకనవరస రరవప ననళస

9169 AP151000633031
పపరర: శకనవరసరరవప పష లశశటట

95-200/626

9172 MLJ2014652
పపరర: ధనలకడక� దతవత�

95-200/629

9175 SQX0420083
పపరర: సరగజన గమడడవరడ

95-200/632

భరస : శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-388
వయససస:56
లస: ససస స
95-200/634

9178 SQX1200393
పపరర: సతఖననరరయణ వసకరయల

95-200/635

తసడడ:డ పపలర రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:77-6-389
వయససస:25
లస: పప
95-180/466

9181 MLJ2016053
పపరర: శవపరరశత తననరర

95-200/637

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:77-6-392
వయససస:33
లస: ససస స
95-200/639

9184 AP151000633055
పపరర: చసదడశశఖరరరవప తననరర

95-200/640

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-6-392
వయససస:68
లస: పప
95-200/642

తసడడ:డ జగనననదరరవప� �
ఇసటట ననస:77-6-393
వయససస:45
లస: పప
95-200/644

95-200/623

భరస : ఆదదననరరయణ� �
ఇసటట ననస:77-6-387
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-392
వయససస:40
లస: పప

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:77-6-393
వయససస:43
లస: ససస స
9188 MLJ3422680
పపరర: భబసషరరన ససబడమణఖఎస

95-200/628

భరస : రరమచసదనడరరవప
ఇసటట ననస:77-6-391/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-392
వయససస:60
లస: ససస స
9185 MLJ2016046
పపరర: ననగమలలర శశరర డతగల

9171 SQX1940295
పపరర: అశశక దతవత

9166 MLJ2010593
పపరర: భవరన శకరరస

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:41
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-389
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:77-6-389
వయససస:54
లస: పప
9182 AP151000633110
పపరర: రమమదతవ తననరర

95-200/625

భరస : సరసబబ శవ రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-6-388
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రసగయఖ
ఇసటట ననస:77-6-388
వయససస:60
లస: పప
9179 AP151000633009
పపరర: పపలమరరరవప వసకరయల

9168 SQX1940287
పపరర: లకడక ఆకలల

95-200/620

భరస : కసషషమహన
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకట ససబబబరరవప దతవత
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకట ససబబయఖ దతవరత
ఇసటట ననస:77-6-387
వయససస:63
లస: పప
9176 SQX0511634
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప గమడడవరడ

95-200/622

భరస : పసచచయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:42
లస: పప
9173 SQX1940493
పపరర: ఆదదననరరయణ దతవరత

9165 SQX1550293
పపరర: సరసబబడజఖస కకలర శశటట

9163 SQX1940360
పపరర: పపషరపవత దతవరత

భరస : అశశక దతవరత
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల కకలర శశటట
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:66
లస: ససస స
9170 MLJ2011005
పపరర: కసషషమహన శకరరస

95-200/619

భరస : శకనవరసరరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : లకడక ఆకలల
ఇసటట ననస:77-6-386
వయససస:44
లస: ససస స
9167 AP151000633109
పపరర: అనససదరఖ పష లశశటట

9162 SQX1940410
పపరర: వనసకట ససరరఖ పష లశశటట

9187 MLJ3422813
పపరర: భబసషరరన అరరణన

95-200/643

భరస : భబసషరరన ససబడమణఖఎస
ఇసటట ననస:77-6-394
వయససస:38
లస: ససస స
95-200/1214

తసడడ:డ గగవసదస ననగరశశర రరవప ననళస
ఇసటట ననస:77-6-394
వయససస:56
లస: పప

9190 SQX2154474
పపరర: పదకజ ననళస

95-200/1215

భరస : శకనవరస రరవప ననళస
ఇసటట ననస:77-6-394
వయససస:49
లస: ససస స
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95-200/1216 9192 SQX2154458
9191 SQX2154946
పపరర: ననగ వనసకట సరయ కసషష ననలస
పపరర: ససససకత ననళస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననలస
ఇసటట ననస:77-6-394
వయససస:22
లస: పప
9194 SQX1464718
పపరర: మహహశశరర ననరరళర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననళస
ఇసటట ననస:77-6-394
వయససస:20
లస: ససస స
95-200/645

భరస : వనసకట రమణ ననరరళర
ఇసటట ననస:77-6-396
వయససస:41
లస: ససస స
9197 SQX2488088
పపరర: వనసకట పసచచయఖ చలర గమసడర

95-200/1237

95-200/647

భరస : శకనవరస రరవప కసడకటర
ఇసటట ననస:77/06/397
వయససస:31
లస: ససస స
9203 SQX1923309
పపరర: రరజరశశరర కసదగటర

9195 SQX1464700
పపరర: వనసకటరమణ ననరరళర

9198 SQX2488179
పపరర: శకదతవ ఛలర గమసదర

95-200/646

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:77-06-397
వయససస:62
లస: ససస స

95-180/932

9196 SQX2367795
పపరర: పపరష చసదడ రరవప అననన

95-200/1218

తసడడ:డ రమమలల అననన
ఇసటట ననస:77-6-396
వయససస:53
లస: పప
95-200/1238

9199 SQX2225803
పపరర: తమకన ననగరశశర రరవప

95-180/880

భరస : వనసకట పసచనఖయ వనసకట పసచనఖయ
ఇసటట ననస:77-6-396
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తమకన ధరణణ కలమమర
ఇసటట ననస:77-6-396 1ST FLOOR
వయససస:20
లస: పప

9201 MLJ3422888
పపరర: కలమమరర� కకలర పర�

9202 MLJ2019370
పపరర: రతనస కకలర పర�

95-200/648

భరస : రతనస� �
ఇసటట ననస:77-6-397
వయససస:36
లస: ససస స
95-200/650

9193 SQX2484640
పపరర: వసశ మణణ కలమమర చతట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చతట
ఇసటట ననస:77-6-396
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరధన రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:77-6-396
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:77-6-396
వయససస:42
లస: పప
9200 SQX1923267
పపరర: శక దతవ కసడకటర

95-200/1217

9204 SQX1923242
పపరర: శకనవరసరరవప కసడకటర

95-200/649

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:77-6-397
వయససస:48
లస: ససస స
95-200/651

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప కసడకటర
ఇసటట ననస:77/06/397
వయససస:40
లస: పప

9205 MLJ2019412
పపరర: సతష కకలర పర�

95-200/652

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:77-6-397
వయససస:45
లస: పప

95-200/653 9207 SQX2422533
95-200/1219 9208 SQX2442424
95-200/1220
9206 SQX1923283
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప కసడకటర
పపరర: భబణమ పవన కలమమర నతకటట
పపరర: భబణమ శవ ననగమణణ kollipara
ట

తసడడ:డ వనసకయఖ కసడకటర
ఇసటట ననస:77/06/397
వయససస:67
లస: పప
9209 AP151000633084
పపరర: లకడక కసదగసటర

95-200/654

భరస : చచననకరశవగమపస
ఇసటట ననస:77-6-398
వయససస:47
లస: ససస స
9212 AP151000633373
పపరర: చచననకరశవగమపస కసదగసటర

95-200/657

95-200/658

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-404
వయససస:43
లస: ససస స
9218 SQX1940543
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ శశషగరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:77-06-404
వయససస:24
లస: పప

భరస : satish kollipara
ఇసటట ననస:77-6-397
వయససస:30
లస: ససస స

9210 AP151000633083
పపరర: సరమమమ జఖస కసదగసటర

9211 SQX1073709
పపరర: మణణకసఠ కసదగటర

95-200/655

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-398
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమమ జఖస
ఇసటట ననస:77-6-398
వయససస:57
లస: పప
9215 MLJ3422573
పపరర: లకడకకలమమరర కరకలమమనస

తసడడ:డ వనసకట గమరరననథ రరవప నతకటట
ట
ఇసటట ననస:77-6-397
వయససస:32
లస: ససస స

9213 SQX2306256
పపరర: పవన వనసకట సరయ తతజ
గరదసశశటట
తసడడ:డ పడసరద రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:77-6-398
వయససస:18
లస: పప
9216 AP151000633209
పపరర: రరమమరతనస కరకలమమనస

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:77-6-398
వయససస:25
లస: పప
95-200/1221

9219 AP151000633429
పపరర: శశషగరరరరరవప కరకలమమనస
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-404
వయససస:48
లస: పప

9214 SQX2385409
పపరర: ఉమ దతవ పపవరశడ

95-200/1222

భరస : ననగరసధర రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:77-6-400
వయససస:51
లస: ససస స
95-200/659

9217 SQX1615907
పపరర: లల ససవర రరమ కసషష
కరకలమమనస
తసడడ:డ శషగరరరరరవ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:77-6-404
వయససస:22
లస: పప

95-200/660

95-200/663

9220 SQX1940378
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకలమమనస

95-200/664

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-404
వయససస:76
లస: ససస స
95-200/662

95-200/656

తసడడ:డ కకటటశశరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:77-6-404
వయససస:54
లస: పప
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9221 AP151000633082
పపరర: రరజఖలకడక తచలర మకలల

95-200/665

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-405
వయససస:80
లస: ససస స
9224 AP151000633214
పపరర: శకనవరసబబబమ తచలర మకలల

95-200/668

9225 SQX1357202
పపరర: పడణవ ససగమడల

95-200/671

9228 MLJ2010361
పపరర: నవనసషమమర ససగమడల

95-200/674

9231 AP151000633184
పపరర: వనసకటరమమదతవ తచలర మకలల
భరస : మహనరవకలమమర
ఇసటట ననస:77-6-406
వయససస:53
లస: ససస స

95-200/678
9233 SQX1305763
పపరర: డడసడడమ కకటటశశరరరవప
తచలర మకలల
తసడడ:డ మహన రవ కలమమర తచలర మకలల
ఇసటట ననస:77-6-406
వయససస:26
లస: పప

9234 SQX0900183
పపరర: వనసకటటష తచలరబటట
తసడడ:డ శసకర రరవప తచలరబటట
ఇసటట ననస:77-6-406
వయససస:26
లస: పప

9236 SQX2040699
పపరర: శకనవరస రమమష పరరచదరర

9237 SQX2040715
పపరర: లకడక పదనకవత పరరచదరర

95-200/1100

తసడడ:డ వనసకటబడవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-6-406
వయససస:50
లస: పప
95-200/682

9240 MLJ2015287
పపరర: ఉదయలకడక� అసకకశశటట �

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:77-6-408
వయససస:26
లస: పప

95-200/670

భరస : నటరరజ ససగమడల
ఇసటట ననస:77-6-405/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-200/672

95-200/687

9246 SQX1464726
పపరర: రరధనరరవప ననరరళర

95-200/676

9249 SQX1940261
పపరర: హరరకసషష ఆతషకకరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:23
లస: ససస స

95-200/673

9232 SQX1305789
పపరర: హహమసత జజలయఖ తచలర మకలల

95-200/677

తసడడ:డ మహన రవ కలమమర తచలర మకలల
ఇసటట ననస:77-6-406
వయససస:25
లస: పప
95-200/679

9235 AP151000633183
పపరర: మహనరవకలమమర తచలర మకలల

95-200/680

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-406
వయససస:55
లస: పప
95-200/1101

9238 AP151000636132
పపరర: కకటటశశరమక జలలర డ

95-200/681

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:77-6-407
వయససస:49
లస: ససస స
95-200/683

9241 MLJ2015295
పపరర: పడసరదస� అసకకశశటట �

95-200/684

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:77-6-408
వయససస:50
లస: పప
95-200/685

9244 SQX0209429
పపరర: సతనఖదతవ ఆలపరటట

95-200/686

భరస : రతనమహనరరవప
ఇసటట ననస:77-6-409
వయససస:52
లస: ససస స
95-200/688

తసడడ:డ కకటయఖ ననరరళర
ఇసటట ననస:77-6-409
వయససస:74
లస: పప
95-200/1224

9229 MLJ2014553
పపరర: నటరరజ ససగమడల
తసడడ:డ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:77-6-405/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : మధస శసకర అలపరటట
ఇసటట ననస:77-6-409
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనమహనరరవప
ఇసటట ననస:77-6-409
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరధరరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:77-6-409
వయససస:36
లస: పప

9226 SQX1485532
పపరర: రరధదక ససగమడల

భరస : పడసరదస� �
ఇసటట ననస:77-6-408
వయససస:45
లస: ససస స

95-200/1102 9243 SQX1502047
9242 SQX2115509
పపరర: వనసకట ననగరసదడ కలమమర అసకకశశటట
పపరర: లకడక భవరన అలపరటట

9248 SQX2415453
పపరర: పవన కలమమర ననరరళళ

95-200/669

భరస : శకనవరస రమమష పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-6-406
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకశశర గకసథద
ఇసటట ననస:77-6-408
వయససస:25
లస: ససస స

9245 SQX0420034
పపరర: మధసశసకర ఆలపరటట

95-200/667

తసడడ:డ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:77-6-405/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటఅననపపరష
ఇసటట ననస:77-6-405/1
వయససస:67
లస: పప

9239 SQX1783505
పపరర: యశశద గకసథద

9223 SQX0420059
పపరర: P S J a కకటటశశర రరవప
తచలరకలల
తసడడ:డ శకనవరసస బబబమ
ఇసటట ననస:77-6-405
వయససస:34
లస: పప

భరస : నవన కలమమర ససగమడల
ఇసటట ననస:77-6-405/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:77-6-405/1
వయససస:63
లస: ససస స
9230 MLJ2013431
పపరర: హరరపస
డ రద ససగమడల

95-200/666

తసడడ:డ శకనవరస బబబమ
ఇసటట ననస:77-6-405
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-405
వయససస:58
లస: పప
9227 MLJ2013167
పపరర: ససజజత ననగకలమమరర ససగమడల

9222 SQX0764522
పపరర: యశససశ తచలర మకలల

9247 SQX2415313
పపరర: పడసనన కలమమర నరరళళ

95-200/1223

తసడడ:డ రరధరరవ నరరళళ
ఇసటట ననస:77-6-409
వయససస:36
లస: పప
95-200/689

9250 SQX0209478
పపరర: లకడక బబ లల

95-200/690

తసడడ:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:31
లస: ససస స
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9251 SQX1175133
పపరర: సతఖవత బబ లల
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95-200/691

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:43
లస: ససస స
9254 SQX1175141
పపరర: పదనకవత మరరక

95-200/694

95-200/697

9260 SQX0900639
పపరర: నరరష కలమమర మదదరర

95-200/700

9255 AP151000633147
పపరర: రరజఖలకడక బబ లల

95-200/703

9258 SQX1175182
పపరర: వరరసజననయమలల బబ లల

9270 SQX2311538
పపరర: బబబమ మననపలర

95-200/1242

9259 SQX1783620
పపరర: అనల కలమమర మధదర

95-200/699

9262 MLJ2017903
పపరర: సరసబశవరరవప� ఆతషషరర�

95-200/702

9265 SQX2496495
పపరర: హరరకసషష ఆతషకకరర

95-200/1240

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:23
లస: పప
95-200/706

95-200/1225

95-200/1123
9268 SQX2156511
పపరర: హరర శసకర పడసరద రరవప
వపటటకకరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:77-6-416
వయససస:59
లస: పప

9271 SQX2316396
పపరర: వనయ వపటటకకరర

95-200/1226

భసధసవప: వనసకట ససబబబరరవప వపతషకలరర
ఇసటట ననస:77-6-416
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: వనసకట ససబబరరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:77-6-416
వయససస:29
లస: పప

9273 AP151000633217
పపరర: పరరశత లకడక కలమమరర చకరష

9274 AP151000633548
పపరర: వజయలకడ చకరష

9276 AP151000633535
పపరర: పడభమ ననగసరయ చకరష

95-200/707

తసడడ:డ మహనవనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-420
వయససస:39
లస: పప

95-200/708

భరస : పడభమననగసరయ
ఇసటట ననస:77-6-417
వయససస:65
లస: ససస స
95-200/710

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:77-6-417
వయససస:72
లస: పప

95-200/711 9279 AP151000633509
9278 AP151000633262
పపరర: కమల వలర తనయమరర కకనగళళ
పపరర: పరవన కకనగమసళళ

భరస : వనసకటససబడమణఖస
ఇసటట ననస:77-6-420
వయససస:64
లస: ససస స

95-200/704

భరస : హరననధ కలమమర
ఇసటట ననస:77-6-417
వయససస:62
లస: ససస స
95-200/709

95-200/696

తసడడ:డ పరశతనలల� �
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:50
లస: పప

9267 MLJ2015055
పపరర: సతఖననరరయణ నడమమనదరర

95-200/1124
9269 SQX2156503
పపరర: ననగ ఆదద లకడక కరమమశశరర
వపటటకకరర
భరస : హరర శసకర పడసరద రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:77-6-416
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:77-6-417
వయససస:67
లస: పప

95-200/701

9264 MLJ2011310
పపరర: ససబబబరరవప� మదదర�

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-416
వయససస:45
లస: పప

9256 AP151000633148
పపరర: ననగమణణ బబ లల

తసడడ:డ ససబబబరరవప మధదర
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:29
లస: పప

9261 MLJ2011344
పపరర: రవకలమమర మదదర

భరస : సతఖననరరయణ నడమమనదరర
ఇసటట ననస:77-6-416
వయససస:47
లస: ససస స

9275 AP151000633233
పపరర: శకహరరననదసషమమర చకరష

95-200/698

తసడడ:డ రరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:61
లస: పప
95-200/705

95-200/693

భరస : చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:60
లస: పప

9272 SQX2497089
పపరర: హహమ పడసనన చసదన
నడమనదరర
తసడడ:డ సతఖననరరణ
ఇసటట ననస:77-6-416
వయససస:18
లస: ససస స

95-200/695

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:27
లస: పప

తలర : ససబబబ రరవప మదదరర
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:31
లస: పప

9253 MLJ2013019
పపరర: లకడక� మమదదర�

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పసదకకటయఖ
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:52
లస: ససస స

9257 SQX1940337
పపరర: జయ రరమ ససబబబరరవప
ఆతషకకరర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:26
లస: పప

9266 SQX1783638
పపరర: కకటటశశరర నడమమనదరర

95-200/692

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-6-410
వయససస:51
లస: ససస స

9263 AP151000633563
పపరర: పసదరకకటయఖ బబ లల

9252 MLJ2011021
పపరర: సరమమమ జఖస� అతషకకరర�

9277 SQX2305068
పపరర: లలత శక వరణణ కకమమకరర

95-118/1013

తసడడ:డ బదదడ ననరరయణ కకమమకరర
ఇసటట ననస:77-6-420
వయససస:19
లస: ససస స
95-200/712

9280 AP151000633271
పపరర: మహన వనసకటటశశరరరవప
కకనగళళ
తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస
ఇసటట ననస:77-6-420
వయససస:47
లస: పప

95-200/713
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9281 SQX2211886
పపరర: అననమయఖ దనకకజ
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95-200/1227

తసడడ:డ వనసకట రతనస దనకకజ
ఇసటట ననస:77-6-420
వయససస:20
లస: పప
9284 SQX0764282
పపరర: లకడకపడసనన మమరరమళళ

తసడడ:డ రరఢ కసషష మరరమళర
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:18
లస: పప
95-200/714

భరస : జయచసదడ
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:35
లస: ససస స
9287 AP151000633345
పపరర: నలమ మమరరమళళ

95-200/717

తసడడ:డ పడజజవరరన
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:42
లస: పప
9293 AP151000633346
పపరర: ఖదదఖతన మమరరమళళ

95-200/715

95-200/723

9288 SQX1717388
పపరర: లకడక నరసమక కకతస మమసస

95-200/718

భరస : చసదడ శశకర వపటటకకరర
ఇసటట ననస:77-6-422
వయససస:34
లస: ససస స

9291 AP151000633428
పపరర: రరధనకసషష మమరరమళళ

95-200/721

9294 AP151000633447
పపరర: పడజజవరర న మమరరమళళ

95-200/724

9297 SQX0420000
పపరర: జయ భవరన సష మశశటట �

95-200/726

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఠగళళటట
ఇసటట ననస:77-6-422
వయససస:50
లస: పప
9305 AP151000633602
పపరర: వరరశశటట గకసధద
తసడడ:డ శరభయఖ
ఇసటట ననస:77-6-424
వయససస:55
లస: పప
9308 AP151000633601
పపరర: శరరద తమకన
భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:57
లస: ససస స

95-200/729

9303 SQX1783570
పపరర: రరప శకననగ లకడకభవరన గకసథద

9306 SQX2359313
పపరర: గకసథద వనసకట కకశశర గకసథద

95-200/731

9309 MLJ2016186
పపరర: ఆదద లకడక తనత
భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:63
లస: ససస స

95-200/748
9295 SQX1717396
పపరర: అజయ పవన కలమమర గమగరడలస

9298 MLJ3422037
పపరర: రరజరశశరర ఊటటకకరర

95-200/727

9301 AP151000633078
పపరర: గగపరలరరవప ఊటటకకరర

95-200/730

9304 SQX0087320
పపరర: రరజజ శశఖర గకసధద

95-200/732

తసడడ:డ వరరశశటట గకసధద
ఇసటట ననస:77-6-424
వయససస:34
లస: పప
95-200/1229

తసడడ:డ వరరసపత గకసథద
ఇసటట ననస:77-6-424
వయససస:32
లస: పప
95-200/735

95-200/722

తసడడ:డ ననగభభషణస
ఇసటట ననస:77-6-422
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరజ శశఖర గకసథద
ఇసటట ననస:77-6-424
వయససస:24
లస: ససస స
95-200/733

9292 SQX1615956
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప పరరచదరర

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:77-6-422
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:77-6-422
వయససస:38
లస: పప
95-200/1228

95-200/719

తసడడ:డ మమరళ కసషష మభరరస
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:20
లస: పప

95-200/728 9300 SQX0764506
9299 MLJ3422078
పపరర: ననగభభషణకలమమర ఊటటకకరర
పపరర: చసదడశశఖర వపటటకకరర

9302 SQX2454254
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఠగళళటట

9289 SQX1717362
పపరర: సరయ కలమమర పరరచదరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనసవరసస�
ఇసటట ననస:77-6-422
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:77-6-422
వయససస:34
లస: పప

95-200/716

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:72
లస: పప
95-200/725

9286 MLJ2012730
పపరర: లకడకశశకలజ మమరరమళళ
భరస : రరధకసషష
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడజజవరర న
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లలకచసదడపజ
డ జవత
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:47
లస: పప
9296 SQX0900647
పపరర: వరలకడక వపటటకకరర

9285 SQX1615972
పపరర: పదనకవత పరరచదరర

భరస : వనసకట అపరప రరవప
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:68
లస: ససస స
95-200/720

95-180/881

తసడడ:డ రరడ కసషష మమరరమమలమ
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖదదఖతన
ఇసటట ననస:77-6-421
వయససస:43
లస: ససస స
9290 AP151000633454
పపరర: జయచసదడ మమరరమళళ

94-154/722 9283 SQX2309276
9282 NDX3243391
పపరర: కరరరసకరయ శకవసత గమపరస మరరమళర
పపరర: యయశశసథ మమరరమమలమ

9307 MLJ2016178
పపరర: కరమమశశరర గకసదద

95-200/734

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:41
లస: ససస స
95-200/736

9310 SQX1530162
పపరర: ససరరష దతవత

95-200/737

తసడడ:డ అసకరరవ దతవత
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:25
లస: పప
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9311 MLJ2015881
పపరర: వనసకటటశశరరర తనత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-200/738

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:46
లస: పప
9314 AP151000633600
పపరర: రరమమరరవప తమకన

95-200/741

95-180/883

95-200/743

95-200/746

95-180/601

95-180/624

తసడడ:డ భబసషర రరవప
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:27
లస: ససస స

9324 AP151000633363
పపరర: సరసబశవరరవప లసగమలలర

9327 SQX1930866
పపరర: బబలమజ అచసఖత

9330 MLJ3203858
పపరర: గసహలకడక� కకతత
స రర�

95-180/627

95-180/630

95-200/747

95-179/555

95-180/625

95-200/742

భరస : లకడక ననరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:77-6-427
వయససస:52
లస: ససస స
9322 SQX0151662
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� తషమకన�

95-200/745

9325 SQX1584961
పపరర: వకకమ పరడజపత

95-180/600

9328 SQX2249308
పపరర: ఈశశరమక బబ సదదల

95-179/1148

9331 MLJ3205515
పపరర: ఫరరదన� కర.పస.�

95-180/626

భరస : అబమరల రషసద� �
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:52
లస: ససస స
95-180/628

9336 SQX2195279
పపరర: అజయ గణణశ అచసఖత

95-180/905

తసడడ:డ భబసషర రరవప
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:27
లస: ససస స

9319 SQX1264712
పపరర: కకకడషష కలమమరర తలర స

భరస : రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:22
లస: ససస స

9333 SQX1152768
పపరర: భబసషర సరయ మణణకసఠ
అచసఖత
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:25
లస: పప

9339 SQX0995696
పపరర: మమధసరర చమకలరరస

95-180/882

తసడడ:డ చగటబ రరస పరడజపత
ఇసటట ననస:77-8-467
వయససస:25
లస: పప

9334 MLJ3205127
పపరర: ననగరశశర రరవప అచసచత

95-180/629

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:18
లస: పప
95-200/752

9316 SQX2251726
పపరర: ఉదయ లకడక బచసచ

తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:77-6-427
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప� �
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద� �
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:55
లస: పప
9338 SQX0763896
పపరర: జయశక చమకలరరస

95-200/744

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:23
లస: పప

భరస : భబసషరరరవప�
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:63
లస: ససస స
9335 MLJ3205507
పపరర: అబమరల రషసద� కర.పస.�

9321 SQX1085555
పపరర: రరమకసషష లసగమలలర

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:77-6-427
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:77-8-474
వయససస:43
లస: ససస స
9332 MLJ3203403
పపరర: పదనకవత మదదర�

95-180/884

తసడడ:డ సరసబశవరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:77-6-427
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఛగటబరరమ
ఇసటట ననస:77-8-467
వయససస:32
లస: పప
9329 MLJ3205184
పపరర: ససశల� అచసచత�

9318 SQX2190700
పపరర: ససజనఖ బచసచ

95-200/740

భరస : మమరళమహన రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:77-6-426
వయససస:58
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ ససబబబ రరవప తలర స
ఇసటట ననస:77-6-427
వయససస:61
లస: పప
9326 SQX0965640
పపరర: జయసతలమల పడజజపత

95-180/804

భరస : మణణ కకరణ బచసచ
ఇసటట ననస:77-6-426
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-6-427
వయససస:54
లస: ససస స
9323 SQX1264704
పపరర: లకడక ననరరయణ తలర స

9315 SQX2081370
పపరర: మహన రరవప బచసచ

9313 SQX1200419
పపరర: అసకరరరవప దతవత

తసడడ:డ కకట ససబబయఖ దతవత
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బచసచ
ఇసటట ననస:77-6-426
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:77-6-426
వయససస:36
లస: పప
9320 AP151000633352
పపరర: రమమదతవ లసగమలలర

95-200/739

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపరషరరవప
ఇసటట ననస:77-6-425
వయససస:62
లస: పప
9317 SQX2190718
పపరర: మణణ కకరణ బచసచ

9312 MLJ2017465
పపరర: ననగరశశరరరవప గకసదద

9337 SQX1717693
పపరర: లకడక ఆశత రరవపపడడ

95-200/751

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవపపడడ
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:22
లస: ససస స
95-200/753

9340 AP151000633425
పపరర: ధనలకడక రరవపపడడ

95-200/754

భరస : వనసకటననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:47
లస: ససస స
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9341 MLJ2015618
పపరర: కనకవలర సనశశటట
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95-200/755

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:66
లస: ససస స
9344 SQX0706317
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప అననన

95-200/758

95-200/761

9350 SQX1716992
పపరర: ససజజత లకడక గరదసశశటట

95-200/763

95-200/766

95-200/769

95-200/772

95-200/760

9348 SQX2289171
పపరర: శరరద యకషల

తసడడ:డ యయడడకకసడలల
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:50
లస: పప
95-200/1231

95-200/1232

95-200/764 9352 SQX1716224
9351 SQX0301408
పపరర: ససనత హహమమమలన గమడడవరడ
పపరర: అసజల దదసతస

9354 SQX1852482
పపరర: హహహమమవత అనన

9357 SQX0889022
పపరర: ఋతశక కలమమర మమననపలర

9360 SQX1717164
పపరర: గసగ రరజ దదసతస

9363 SQX1356824
పపరర: జజఖతరకయ పష లశశటట

భరస : లలకర
ఇసటట ననస:77-9-479
వయససస:34
లస: ససస స

9366 SQX0209122
పపరర: సరసబబడజఖస కకరపరటట

95-200/767

9369 SQX2124683
పపరర: లకడక కలమమరర గటబట
భసధసవప: సరసబబడజఖస
ఇసటట ననస:77-9-479
వయససస:68
లస: ససస స

95-200/765

9355 SQX1715911
పపరర: వజయ ససతతష గమడడవరడ

95-200/768

తసడడ:డ మమరరత భబవనననరరఖన గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:23
లస: పప
95-200/770

9358 SQX1716950
పపరర: సతఖననరరయణ గరదసశశటట

95-200/771

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:49
లస: పప
95-200/773

9361 SQX1852466
పపరర: పపరయఖ అనన

95-200/774

తసడడ:డ కకటయఖ అనన
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:67
లస: పప
95-200/775

9364 SQX0427104
పపరర: ససత పష లశశటట

95-200/776

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:77-9-479
వయససస:34
లస: ససస స
95-200/778

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-9-479
వయససస:64
లస: ససస స
95-200/780

95-200/762

తలర : గసగ రరజ
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : ససత పష లశశటట
ఇసటట ననస:77-9-479
వయససస:27
లస: ససస స
95-200/777

9349 MLJ3755642
పపరర: వనసకట ననగ ససషక మమననపలర
తసడడ:డ రరమకసషష పడసరద
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దదసతస
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-9-479
వయససస:43
లస: పప

9346 SQX0900597
పపరర: రరమ ససబమబలల అననన

తసడడ:డ రరమకసషష పడసరద
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగభభషణ రరవప
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:56
లస: పప

9368 SQX0427096
పపరర: లలకర కకరపరటట

95-200/759

భరస : పపరయఖ అనన
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగ రరజ దదసతస
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:26
లస: పప

9365 SQX0419903
పపరర: శరరద కకరపరటట

9345 SQX1550350
పపరర: ఆదదశశష గరరర రరవప యకకల

భరస : మమరరత భబవనననరయణ
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:53
లస: ససస స

9362 SQX2211936
పపరర: నవన కలమమర గరదసశశటట

95-200/757

భరస : సరసబశవ రరవప యకషల
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:77-9-478
వయససస:39
లస: ససస స

9359 SQX0290726
పపరర: రరమకసషష పడసరద మమననపలర

9343 SQX0706499
పపరర: వనసకట సరయ అనసదదప
రరవపపడడ
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:34
లస: పప

9347 SQX1717677
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవప
రరవపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవపపడడ V
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:53
లస: పప

9356 SQX1717479
పపరర: రరకరశ దదసతస

95-200/756

భరస : వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:77-9-477
వయససస:28
లస: పప

9353 MLJ3755659
పపరర: ససగమణ కలమమరర మమననపలర

9342 SQX0301416
పపరర: సతఖవత అలపరటట

9367 SQX0427112
పపరర: రవకలమమర కకరపరటట

95-200/779

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-9-479
వయససస:40
లస: పప
95-200/1233

9370 SQX0899922
పపరర: షబబనన షపక

95-200/781

భరస : కరలమ షపక
ఇసటట ననస:77-9-482
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: కలస షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-200/782

తసడడ:డ మహబభబ జజన
ఇసటట ననస:77-9-482
వయససస:40
లస: పప
9374 SQX0899930
పపరర: అనల ఆలపరటట

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:77-9-482/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-200/785

తలర : సరసబశవరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:77-9-482/1
వయససస:39
లస: పప
9377 SQX0794602
పపరర: దదవఖ పలర పష తష

95-200/783 9373 SQX1416552
9372 SQX0137661
పపరర: జజహనవ చసదదక
పపరర: ననగ మలలర శశరర గగనసగమసటర
డ రరణణ ఆలపరటట

భరస : దసరరడ రరవప
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:39
లస: ససస స

95-200/786 9376 SQX1464692
9375 SQX1264720
పపరర: వనసకట రరఘవ రరణణ చలర గమసడర
పపరర: పదకజ మమకరషమల

9378 SQX0706663
పపరర: కరశ వశరలకడక వనమభరర

తసడడ:డ రరమ బడహకస మమకరషమల
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:48
లస: పప
9386 AP151000633415
పపరర: సశరరజఖలకడక కలరరచతటట

95-200/797

95-200/800

95-200/803

95-200/804

భరస : ననగరశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:77-9-486
వయససస:42
లస: ససస స
9398 SQX1961556
పపరర: నషరసత మహసవరల జరవన
తసడడ:డ శశకలలష మహసవరల జరవన
ఇసటట ననస:77-9-487
వయససస:25
లస: పప

9387 AP151000633618
పపరర: కకషష ర కలమమర కలరరచతటట

9390 AP151000633081
పపరర: కసషషలల కలరరచతటట

95-200/9

9393 SQX1961549
పపరర: పడణణత కలరరచతటట

95-200/790

9382 SQX0706648
పపరర: బబల ససబడహకణఖస వనమభరర

95-200/793

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:42
లస: పప
95-200/795

9385 SQX0137851
పపరర: ససవరష కలమమరర కకరరచచటట

95-200/796

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:77-9-483
వయససస:44
లస: ససస స
95-200/798

9388 MLJ3422490
పపరర: వనసకటససబబబరరవ కలరరచతటట

95-200/799

తసడడ:డ శసకరరకవప
ఇసటట ననస:77-9-483
వయససస:48
లస: పప
95-200/801

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-9-483/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరయమడడ
ఇసటట ననస:77-9-483/1
వయససస:77
లస: పప
9395 SQX1382811
పపరర: పపషపవలర కరరక

95-200/792

తసడడ:డ శసకరరకవప
ఇసటట ననస:77-9-483
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరరషషషమమర�
ఇసటట ననస:77-9-483/1
వయససస:45
లస: ససస స
9392 AP151000633194
పపరర: వనసకటటశశరరర కలరరచతటట

9384 SQX0491076
పపరర: నరసససహరరవప చలర గమసడర

9379 SQX1464668
పపరర: వనసకట రమణ మమకరషమల
భరస : రరమ బడహకస మమకరషమల
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:66
లస: పప

భరస : శసకరరకవప
ఇసటట ననస:77-9-483
వయససస:64
లస: ససస స
9389 MLJ3422029
పపరర: ససతనలకడక� కలరరచతటట�

95-200/789

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:37
లస: పప
95-200/794

95-200/787

తసడడ:డ రరమబడహకస మమకరషమల
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబల ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:41
లస: ససస స

95-200/791 9381 SQX0490797
9380 SQX1464684
పపరర: జర యస రవకరసత మమకరషమల
పపరర: రమమశ కలమమర చలర గమసడర

9383 SQX0794610
పపరర: దసరరడ రరవప పలర పష తష

భరస : వనసకట రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-9-482/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమమశ కలమమర చలర గమసడర
ఇసటట ననస:77-9-482/2
వయససస:33
లస: ససస స
95-200/788

95-200/784

9391 AP151000633063
పపరర: వనసకటససరరష కలరరచతటట

95-200/802

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-9-483/1
వయససస:48
లస: పప
95-200/1021

9394 SQX2156933
పపరర: మధస ససధ శక కలరరచతటట

95-200/1121

తసడడ:డ వనసకట ససరరశ కలమమర కలరరచతటట
ఇసటట ననస:77-9-483/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససరరశ కలమమర కలరరచతటట
ఇసటట ననస:77-9-483/1
వయససస:19
లస: ససస స

95-200/805
9396 SQX1717032
పపరర: వనసకట ఉదయ లకడక పరరశత
కరరక
భరస : నరసససహ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:77-9-486
వయససస:61
లస: ససస స

9397 SQX1403112
పపరర: ననగరశశర రరవప కరరక

9399 SQX2458883
పపరర: కలమమర శశకలలష
తసడడ:డ రరజరసదర కలమమర శశకలలష
ఇసటట ననస:77-9-487
వయససస:55
లస: పప

95-200/1234

95-200/806

తసడడ:డ నరసససహ చనరర కరరక
ఇసటట ననస:77-9-486
వయససస:44
లస: పప
9400 SQX2451805
పపరర: పడతమ మహమవరల
మహమవరల
భరస : శశకలలష మహమవరల
ఇసటట ననస:77-9-487
వయససస:53
లస: ససస స

95-200/1235
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పపరర: శకదతవ కసదకటర �
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95-180/638

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:77-9-488
వయససస:32
లస: ససస స
9404 SQX1050616
పపరర: చమకలరరస ససనల

95-180/641

95-200/810

భరస : అయమజదదరన
ఇసటట ననస:77-10-509
వయససస:35
లస: ససస స
9410 SQX1717602
పపరర: జబన హసరన షపక

95-200/813

95-200/816

95-200/819

తసడడ:డ ఇబబడహహస� �
ఇసటట ననస:77-10-512
వయససస:34
లస: పప
9422 SQX2281970
పపరర: అరరర మస షపక
తసడడ:డ సదదక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:77-10-513
వయససస:19
లస: ససస స
9425 AP151000633562
పపరర: పరఖరరబబగస షపక
భరస : అబమరలరవపఫ
ఇసటట ననస:77-10-514
వయససస:64
లస: ససస స
9428 AP151000633539
పపరర: సరరరర బబబమ షపక
తసడడ:డ అబమరల రవపఫ
ఇసటట ననస:77-10-514
వయససస:47
లస: పప

9409 SQX1717610
పపరర: మహహసన అహమకద షపక

95-200/811

9411 SQX0706408
పపరర: అయభజదదరన షపక

9414 SQX1576190
పపరర: ససకర పదనకవత

9417 MLJ2012821
పపరర: షరదనదద షపక

9420 SQX2233757
పపరర: రహహమ షపక

9423 SQX2218568
పపరర: అరహమ అల షపక

9426 SQX0763946
పపరర: అబమరల రవపఫ షపక

95-200/814

9429 AP151000633468
పపరర: బబమ షపక
తసడడ:డ అబమరలరవపఫ
ఇసటట ననస:77-10-514
వయససస:49
లస: పప

9412 SQX0210351
పపరర: మమసరసక షపక

95-200/815

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:77-10-509
వయససస:45
లస: పప
95-200/817

9415 SQX1576174
పపరర: ససకర శశషగరరర రరవప

95-200/818

తసడడ:డ ససకర మసగపతరరవప
ఇసటట ననస:77-10-511
వయససస:48
లస: పప
95-200/820

9418 SQX1175190
పపరర: ఇదదస
డ షపక

95-200/821

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:77-10-512
వయససస:33
లస: పప
95-200/1163

9421 SQX2285914
పపరర: రరయమజ ఖమన పఠరన

95-200/1164

తసడడ:డ బబష ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:77-10-513
వయససస:27
లస: పప
95-200/1166

9424 AP151000633565
పపరర: ఫయజజ షపక

95-200/823

భరస : సరరరర బబబమ
ఇసటట ననస:77-10-514
వయససస:44
లస: ససస స
95-200/825

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:77-10-514
వయససస:27
లస: పప
95-200/827

95-200/812

తసడడ:డ మమశటౘ షపక
ఇసటట ననస:77-10-509
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సదదక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:77-10-513
వయససస:18
లస: పప
95-200/824

95-200/809

9408 SQX0210294
పపరర: అలయమ బబగస షపక

భరస : సదదక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:77-10-513
వయససస:36
లస: ససస స
95-200/1165

9406 SQX1356709
పపరర: షపక మమబన ఉజజక
తసడడ:డ షపక మమషరసక
ఇసటట ననస:77-10-509
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇబబడహహస
ఇసటట ననస:77-10-512
వయససస:65
లస: ససస స
95-200/822

95-180/640

తసడడ:డ వర మనననసశరరరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:77-9-488
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససకర శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:77-10-511
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇదదస
డ
ఇసటట ననస:77-10-512
వయససస:29
లస: ససస స
9419 MLJ3422466
పపరర: ఇలయమజ� షపక�

95-180/642

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:77-10-509
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమ కసషష దతవత
ఇసటట ననస:77-10-511
వయససస:29
లస: ససస స
9416 SQX1178830
పపరర: ఫరతమమ షపక

9405 SQX1479816
పపరర: అనసత జగదదష కసదగటర

9403 SQX1152834
పపరర: సరసశత కసదగటపర

భరస : వర మననన సశర రరవప కసదగటపర
ఇసటట ననస:77-9-488
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : మమసరసక
ఇసటట ననస:77-10-509
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమశటౘ షపక
ఇసటట ననస:77-10-509
వయససస:23
లస: పప
9413 SQX1615840
పపరర: వజయలకడక దతవత

95-180/639

భరస : అనసత జగదదశ కసదగటర
ఇసటట ననస:77-9-488
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చమకలరరస కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-9-488
వయససస:26
లస: పప
9407 SQX0210245
పపరర: హహరరననసర

9402 SQX1332642
పపరర: శవ ననగ లకడక కసదగటర

9427 SQX0061820
పపరర: సరదదక బబబమ షపక

95-200/826

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ
ఇసటట ననస:77-10-514
వయససస:45
లస: పప
95-200/828

9430 SQX1050426
పపరర: అసజల వసజజరపప

95-200/829

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:77-10-515
వయససస:26
లస: ససస స
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9431 SQX1050475
పపరర: సదరఖవత వసజజరపప
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95-200/830

భరస : భదడచనరర
ఇసటట ననస:77-10-515
వయససస:53
లస: ససస స
9434 SQX1783596
పపరర: వజయ దసరడ దతవత

9432 SQX1050467
పపరర: గణణశ వసజజరపప

తసడడ:డ భదనడచనరర
ఇసటట ననస:77-10-515
వయససస:30
లస: పప
95-200/833

9435 MLJ3422672
పపరర: సరవతడ దతవ కతడ

భరస : భబరడ వ హరరకసషష మణణకసఠ దతవత
ఇసటట ననస:77-10-516
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరళచరణ
ఇసటట ననస:77-10-516
వయససస:42
లస: ససస స

9437 SQX0564765
పపరర: మగరలశశటట ఫసధదశ�

9438 MLJ3422664
పపరర: కతడ కరళచరణ

95-200/836

తసడడ:డ బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:77-10-516
వయససస:28
లస: పప
9440 AP151000633046
పపరర: ససగమణ భవననశ

95-200/839

95-200/842

95-200/1167

95-200/846

95-200/849

భరస : సరసబ శవ రరవప గగదన వరరస
ఇసటట ననస:77-10-522
వయససస:48
లస: ససస స

95-200/840

9450 SQX0137471
పపరర: లలకరశశరరరవప తడడకమళళ

9453 AP151000633113
పపరర: లకడక వడడయమల

95-199/310

9456 SQX1010180
పపరర: దసరరడ పడసరద దవళళశశరపప

95-200/843

9459 SQX2089324
పపరర: వర లకడక గగడవరరస
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:77-10-522
వయససస:21
లస: ససస స

9439 MLJ3422201
పపరర: బబబభరరవప మగరలశశటట

95-200/838

9442 SQX1615857
పపరర: ఆదద లకడక తలస

95-200/841

9445 SQX1615899
పపరర: ననగరశశర రరవప నలర మలర

95-200/844

తసడడ:డ కన ఖయఖ నలర మలర
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:69
లస: పప
95-200/1168

9448 SQX1783497
పపరర: తడడకమళర లలమ శరకవణణ

95-200/845

భరస : లలకరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-10-518
వయససస:23
లస: ససస స
95-200/847

9451 SQX0764530
పపరర: ననగలకడక మదదర

95-200/848

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:77-10-519
వయససస:72
లస: ససస స
95-199/308

9454 AP151000633105
పపరర: ఆసజననయమలల వడడయమల

95-199/309

తసడడ:డ రరఘవయఖ వడడయమల
ఇసటట ననస:77-10-520
వయససస:52
లస: పప
95-199/311

తసడడ:డ బకస తషకరరస ధవళళశశరపప
ఇసటట ననస:77-10-521
వయససస:45
లస: పప
95-119/691

95-200/835

భరస : రమణయఖ తలస
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల వడడయమల
ఇసటట ననస:77-10-520
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దసరరడ పడసరద ధవళళశశరపప
ఇసటట ననస:77-10-521
వయససస:40
లస: ససస స
9458 SQX2067809
పపరర: రరజఖ లకడక గగదన వరరస

9447 SQX2265726
పపరర: ఒరరస కవఖ

9436 MLJ3422383
పపరర: సరగజన మగరలశశటట

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-10-516
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:77-10-518
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశష సతఖననరరయణ మభరరస
ఇసటట ననస:77-10-519
వయససస:77
లస: పప
9455 SQX1010198
పపరర: ఉమమశసకరర దవలలశశరపప

95-200/837

భరస : ఒరరస అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:77-10-518
వయససస:60
లస: ససస స
9452 SQX0763813
పపరర: ననగయఖ మదదర

9444 SQX0995779
పపరర: ససధదర కలమమర భబవనసస

95-200/832

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:77-10-516
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:28
లస: పప

భరస : గగనసగమసట చచసచస ససమన
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:29
లస: ససస స
9449 MLJ3422185
పపరర: సరమమమ జఖస తడడకమలర

95-200/834

భరస : ననగరశశర రరవప నలర మలర
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:68
లస: ససస స
9446 SQX2263200
పపరర: గగనసగమసట అరరణ

9441 SQX1615881
పపరర: వజయలకడక నలర మలర

9433 SQX1050400
పపరర: మమఘన మగరలశశటట

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:77-10-516
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళరరససససగ
ఇసటట ననస:77-10-516
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-10-517
వయససస:50
లస: ససస స
9443 SQX1717255
పపరర: నరసమక మదదర

95-200/831

9457 SQX2067734
పపరర: సరసబ శవ రరవప గగదన వరరస

95-119/690

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గగదన వరరస
ఇసటట ననస:77-10-522
వయససస:61
లస: పప
95-199/998

9460 SQX2501195
పపరర: సరసబశవ రరవప గగడవరరస

95-203/1316

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ గగదశరరర
ఇసటట ననస:77-10-522
వయససస:61
లస: పప
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9461 SQX1717271
పపరర: ననజయమ షపక
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95-200/850

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:33
లస: ససస స
9464 SQX0424101
పపరర: అఫష డ జ షపక

95-200/853

95-200/1169

95-200/1172

95-200/859

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-526
వయససస:52
లస: ససస స
9479 SQX1716141
పపరర: సరసబబడజఖస చనన

95-200/865

తసడడ:డ నరరసదడ రరవప మఖక
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:22
లస: పప
9485 AP151000633334
పపరర: ఆదదలకడక మమఖస

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:57
లస: పప

95-200/857

95-200/870

9474 SQX1783588
పపరర: బబ జహహర షపక

95-200/860

9477 SQX1716448
పపరర: మలలర సశర రరవప మమజరటట

9480 SQX1716190
పపరర: సరసబయఖ చనన

9483 SQX1448134
పపరర: ససధఖ మమఖస

9486 SQX1262534
పపరర: మహహశ మమకస

9489 SQX2469674
పపరర: సరసబడజఖస గజవలర
భరస : పరసబబబమ గజవలర
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:47
లస: ససస స

9469 SQX2211928
పపరర: రరషక ససలమసనన షపక

95-200/1171

9472 SQX0210534
పపరర: సలమ షపక

95-200/858

9475 SQX1717800
పపరర: ననగ లకడక మమజరటట

95-200/861

భరస : మలలర శశర రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:77-10-526
వయససస:32
లస: ససస స
95-200/863

9478 SQX1448118
పపరర: ననగ లకడక చనన

95-200/864

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:77-10-527
వయససస:32
లస: ససస స
95-200/867

9481 SQX2554434
పపరర: లకడక కలమమరర మమఖస

95-200/856

భరస : వనసకటననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:50
లస: ససస స
95-200/868

9484 AP151000633288
పపరర: కమల మమఖస

95-200/869

భరస : నరరసదడరరవప
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:42
లస: ససస స
95-200/871

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశరరరవప మమకస
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:25
లస: పప
95-200/873

95-200/855

తసడడ:డ జకకరరయమ
ఇసటట ననస:77-10-525
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:87
లస: ససస స
9488 AP151000633297
పపరర: వనసకటననగరశశరరరవప మమఖస

9471 SQX0210450
పపరర: అబదన షపక

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:77-10-527
వయససస:35
లస: పప
95-200/866

9466 SQX1408229
పపరర: కరరమమలమర షపక

భరస : అఫష డ జ షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:77-10-526
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:77-10-527
వయససస:65
లస: ససస స
9482 SQX1716117
పపరర: నరసససహ రరవప మఖక

95-200/1170

తసడడ:డ జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:77-10-526
వయససస:24
లస: ససస స
95-200/862

95-200/852

తసడడ:డ నదర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:51
లస: పప

భరస : జకకకయమ
ఇసటట ననస:77-10-525
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకరరయమ
ఇసటట ననస:77-10-525
వయససస:38
లస: పప
9476 SQX1717842
పపరర: వనసకట రతనస అతష
స లకరర

95-200/854

తసడడ:డ మహబభబ జజన షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:33
లస: పప

భరస : మజర ర షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:21
లస: ససస స
9473 SQX0210492
పపరర: అలస షపక

9465 SQX1718105
పపరర: కలస షపక

9468 SQX2211902
పపరర: మజర ర షపక

9463 SQX1341825
పపరర: అజమమ షపక

భరస : కరలలష షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:38
లస: పప

భరస : షపక మహబభబ జన
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:65
లస: ససస స
9470 SQX2211910
పపరర: నలలఫర షపక

95-200/851

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:77-10-523
వయససస:32
లస: పప
9467 SQX2455293
పపరర: షపక నదరజహన

9462 SQX1341775
పపరర: నససమమ షపక

9487 AP151000633273
పపరర: నరరసదడరరవప మమఖస

95-200/872

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-10-528
వయససస:52
లస: పప
95-180/833

9490 SQX2292043
పపరర: ససలలచన వలర స పటర

95-199/1083

భరస : శకనవరస రరవప వలర స పటర
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:39
లస: ససస స
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9491 SQX1016840
పపరర: మలలర శశరర కకపపరపప
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95-200/875

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:41
లస: ససస స

9492 SQX1717701
పపరర: వనసకట మహహశ బబబమ
కకపపరవపప
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకపపరవపప
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:25
లస: పప

95-200/878 9495 SQX1717750
9494 SQX0210583
పపరర: ఆకలల వనసకట బబబమససరరసదడననధ
పపరర: నరసససహ రరవప కకపపవరపప

తసడడ:డ మధససదధన రరవప
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:38
లస: పప
9497 SQX2261097
పపరర: శకనవరస రరవప వలర సపటర

95-200/1174

తసడడ:డ రరమ సరశమమలల వలర సపటర
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:49
లస: పప
95-200/882

భరస : కసషష మభరరస
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:40
లస: ససస స
95-200/885

తసడడ:డ బబల ససరరష బబబమ పపవరడ
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:25
లస: పప
95-200/888

తసడడ:డ పష లశశటట షరరబ
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:69
లస: పప
9509 SQX2220523
పపరర: లకడక తరరపతయఖ ఆలలటట

95-200/1178

భరస : కకటటశశర రరవప వలర సపటర
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:58
లస: ససస స

9498 SQX2219632
పపరర: హరరక వలర సపటర

9499 SQX1852441
పపరర: అరరణ శక పపవరశడ

95-200/1175

9501 AP151000633025
పపరర: వరలకడక పపవరశడ

95-200/883

తసడడ:డ యమననదదరరవప
ఇసటట ననస:77-10-532
వయససస:54
లస: పప

95-200/886

9505 SQX1175125
పపరర: కసషష మభరరస ఆలలటట

తసడడ:డ రరస మహన రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకడక నరసయఖ
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:51
లస: పప

9507 SQX2219640
పపరర: యమమన ఆలలటట

9508 SQX2249845
పపరర: అరరణ శక పపవరశడ

95-200/1176

95-200/889

95-200/1177

95-200/890

9514 SQX1463264
పపరర: వనసకట కరమమశశరర గమడడవరడ

95-200/892

తసడడ:డ వనసకట పరసడడరసగ వఠల గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-10-533
వయససస:27
లస: ససస స

9518 SQX0646901
పపరర: సతష కడనరర

9520 SQX0900035
పపరర: ససధన రరణణ పప తష
స రర

తసడడ:డ షణమకఖమచనరర�
ఇసటట ననస:77-10-534
వయససస:65
లస: పప

95-200/887

9511 SQX1050178
పపరర: మహన యతతసదడ ఫణణ
వనమభరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-10-532
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతష కలమమర�
ఇసటట ననస:77-10-534
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:77-10-534
వయససస:38
లస: పప

95-200/884

భరస : పపరష చసదడ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:19
లస: ససస స

95-200/1179
9513 SQX2391324
పపరర: ఆర ఎన వనసకట సరయ యశశసత
వనమభరర
తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:77-10-532
వయససస:18
లస: పప

9519 SQX0302000
పపరర: పడసరద కడనరర�

95-200/881

9502 AP151000633444
పపరర: మహలకకమక షరరబమ�

95-200/893 9516 SQX1716919
95-200/894
9515 SQX1463272
పపరర: వనసకట ససబబబరతనస గమడడవరడ
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
గమడడవరడ
భరస : వనసకట పరసడడరసగ వఠల గమడడవరడ
తసడడ:డ వనసకట పరసడడ రసగ వనవటల గమడడవరడ
ఇసటట ననస:77-10-533
ఇసటట ననస:77-10-533
వయససస:63
లస: ససస స
వయససస:33
లస: పప
95-200/896

95-200/1173

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:55
లస: ససస స

9504 AP151000633035
పపరర: బబల ససరరష బబబమ పపవరశడ

9510 SQX0900506
పపరర: వనసకట నరజ వనమభరర

95-200/877

భరస : పపరష చసడడ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-10-532
వయససస:46
లస: ససస స
95-200/891

9496 SQX2156180
పపరర: భబనసమత వలర సపటర

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ కకపపవరపప
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కసషష మభరరస ఆలలటట
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషష మభరరస ఆలలటట
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:19
లస: పప
9512 SQX0900514
పపరర: శకనవరసరరవప వనమభరర

95-200/880

భరస : బబలససరరష
ఇసటట ననస:77-10-531
వయససస:42
లస: ససస స

9503 SQX1085548
పపరర: పపరషచసదడరరవప పపవరడ

9493 SQX0301820
పపరర: వనసకట పవన కలమమర ఆకలల

తసడడ:డ మధససదదన రరవప
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలర సపటర
ఇసటట ననస:77-10-529
వయససస:18
లస: ససస స

9500 SQX1175158
పపరర: రరజరశశరర ఆలలటట

9506 SQX1615949
పపరర: ససబబబ రరవప షరరబ

95-200/876

95-200/897

9517 SQX0300772
పపరర: ననగలకడక కడనరర�

95-200/895

95-200/898

భరస : నరరససహ రరవప పప తష
స రర
ఇసటట ననస:77-10-538
వయససస:51
లస: ససస స
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9521 SQX1416545
పపరర: ననగమణణ అలపరటట
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95-200/899

భరస : సరసబశవ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:77-10-538
వయససస:56
లస: ససస స
9524 SQX0209676
పపరర: పడసనన వరణణ నసజరటట

95-200/902

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:77-10-539
వయససస:52
లస: ససస స
9527 SQX0209643
పపరర: హరరహరరరవప నసజరటట

95-200/905

95-200/908

95-199/1120

95-200/912

95-200/915

95-200/918

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:77-10-544
వయససస:58
లస: పప

9531 SQX1550285
పపరర: యమససన షపక

9534 SQX2562676
పపరర: ససరరష దతవత

9537 SQX1050236
పపరర: కలససమమసబ అననన

9540 SQX1262500
పపరర: రజన గజవలర

9543 SQX1341627
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరర

95-200/921

9546 SQX0301952
పపరర: అనదరరధ కకట

95-200/909

9549 SQX0900555
పపరర: శరసత బ
భరస : శరబమలమల
ఇసటట ననస:77-10-545
వయససస:42
లస: ససస స

95-200/907

9532 SQX1715721
పపరర: జజన అహకద షపక

95-200/910

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:77-10-540
వయససస:50
లస: పప
95-199/1121

9535 SQX1050210
పపరర: యమమనన ననగజజఖత అననన

95-200/911

తసడడ:డ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-10-542
వయససస:25
లస: ససస స
95-200/913

9538 SQX1050194
పపరర: మహహశశర రరవప అననన

95-200/914

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:77-10-542
వయససస:67
లస: పప
95-200/916

9541 SQX1716067
పపరర: పరరశత బబ లశశటట

95-200/917

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-10-543
వయససస:45
లస: ససస స
95-200/919

9544 SQX1530188
పపరర: సతఖననరరయణ బబ లర శశటట

95-200/920

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప బబ లర శశటట
ఇసటట ననస:77-10-543
వయససస:52
లస: పప
95-200/922

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:77-10-544
వయససస:55
లస: ససస స
95-200/924

9529 SQX1532176
పపరర: మహబభబ షపక
భరస : జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:77-10-540
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:77-10-543
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వజయ ససపత కకట
ఇసటట ననస:77-10-544
వయససస:29
లస: ససస స
9548 SQX0087445
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకట

95-200/906

భరస : సతఖననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:77-10-543
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:77-10-543
వయససస:44
లస: పప
9545 SQX1480250
పపరర: కకట గరత

9528 SQX1262492
పపరర: ఆశర షపక

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:77-10-539
వయససస:50
లస: పప

భరస : మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-10-542
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:77-10-543
వయససస:30
లస: ససస స
9542 SQX1262518
పపరర: సతఖననరరయణ గజవలర

95-200/904

తసడడ:డ అసకరరవప దతవత
ఇసటట ననస:77-10-541
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశరరరవప అననన
ఇసటట ననస:77-10-542
వయససస:31
లస: ససస స
9539 SQX1716091
పపరర: లకడక బసడనరర

9526 SQX0151654
పపరర: పరరర సరరధద నసజరటట

95-200/903

తసడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:77-10-540
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ANKARAO దతవత
ఇసటట ననస:77-10-541
వయససస:22
లస: పప
9536 SQX1718592
పపరర: దదప ననగ మలలర శశరర అననన

9525 SQX0209817
పపరర: భమవననశశరర దతవ బలలససపరటట

తసడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:77-10-540
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇసటట ననస:77-10-540
వయససస:21
లస: పప
9533 SQX2562650
పపరర: MANIKANTA దతవత

95-200/901

తసడడ:డ చననవనసకట ససబబ రరవప పప తష
స రర
ఇసటట ననస:77-10-538
వయససస:55
లస: పప

9523 SQX1073667
పపరర: కర వ ఎన యస లకడక
పసడయమసక బలకససపరటట
తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-539
వయససస:27
లస: ససస స

95-200/900

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-539
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మభజరటట
ఇసటట ననస:77-10-539
వయససస:52
లస: పప
9530 SQX1718873
పపరర: షషకకర షపక

9522 SQX0900027
పపరర: నరసససహ రరవప పప తష
స రర

9547 SQX0087387
పపరర: వజయ ససపత కకట

95-200/923

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-10-544
వయససస:35
లస: పప
95-200/925

9550 SQX1166603
పపరర: అనత

95-200/926

భరస : దతసరరరస
ఇసటట ననస:77-10-545
వయససస:43
లస: ససస స
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9551 SQX0900548
పపరర: మహహసదడ కలమమర బబడమమన

95-200/927

తసడడ:డ శరబమలమల
ఇసటట ననస:77-10-545
వయససస:28
లస: పప
9554 SQX0900571
పపరర: శరబమలమల

95-200/930

95-200/932

95-200/936

95-200/1181

భరస : మకసజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:63
లస: ససస స
9569 SQX1550301
పపరర: మకసజ పపరగహహత
తసడడ:డ ఒహబజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:67
లస: పప
9572 SQX2165025
పపరర: మకనరమ పపరగహహత
తసడడ:డ ఓహబజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:56
లస: పప
9575 SQX2367183
పపరర: శకనవరస గరడడస

భరస : రమమష పససటస శశటట
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:31
లస: ససస స

95-200/937

9564 SQX1341676
పపరర: పడవణ గసగరశశటట

9567 SQX1264746
పపరర: సతఖననరరయణ గసగరశశటట

9570 SQX1969633
పపరర: ససగమణ సససకర

9573 SQX2306439
పపరర: జగదదశశరర గజవనలమ

95-200/1186

9576 SQX2360824
పపరర: రమమష పససటస శశటట

95-200/938

9579 SQX2156198
పపరర: గరత దతవ పపరగహహత
భరస : మకసజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:29
లస: ససస స

9562 SQX2040665
పపరర: భమవననశశరర తషలబసదసల

95-200/1096

9565 SQX0706267
పపరర: వనసకట రమణ సససకర

95-200/939

భరస : వనసకట రగశయఖ
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:39
లస: ససస స
95-200/941

9568 SQX0087411
పపరర: వనసకట రగశయఖ సససకర

95-200/942

తసడడ:డ పసదర మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:43
లస: పప
95-200/944

95-200/1184

9571 SQX2383230
పపరర: బల వనసకట నరసససహ రరవప
యడ
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ యడ
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:57
లస: పప

95-200/1182

9574 SQX2306538
పపరర: పడసరద గజవనలమ

95-200/1185

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గజవనలమ
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:52
లస: పప
95-200/1187

తసడడ:డ వనసకటరమణ పససటస శశటట
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:33
లస: పప
95-200/1189

95-200/935

భరస : బడహకనసదస
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడసరద గజవనలమ
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకనసదస గడడ స
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:36
లస: పప
9578 SQX2361699
పపరర: కరశవ లకడక పససటస శశటట

9561 SQX1717438
పపరర: అపరప రరవప ఎకరషల

తసడడ:డ వనసకట రగశయఖ సససకర
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:20
లస: ససస స
95-200/1183

95-200/931

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:42
లస: పప
95-200/943

9556 SQX0923318
పపరర: తతలబసదస ససజజతన

95-200/934 9559 SQX0923284
9558 SQX0923300
పపరర: తషళరబసదసల నరసససహ రరవప
పపరర: తషళరబసదసల బడహకనసదస

భరస : సతఖననరరయణ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:32
లస: ససస స
95-200/940

95-200/929

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ ఎకరషల
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససవదయఖ ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:46
లస: పప
9566 SQX1550251
పపరర: శశరస దతవ పపరగహహత

95-200/1180

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదమ
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:54
లస: పప
9563 SQX2269504
పపరర: ససబబరరవప ఉటటకకరర

9555 SQX2359594
పపరర: వనసకట సరయ వలలటట

9553 SQX1166595
పపరర: దతసరస

తసడడ:డ ససననబ ఓబబజ
ఇసటట ననస:77-10-545
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బసవ రరజ వలలటట
ఇసటట ననస:77-10-545
వయససస:20
లస: పప

భరస : అపరప రరవప యకషల
ఇసటట ననస:77-10-546
వయససస:67
లస: ససస స
9560 SQX0923292
పపరర: తషళరబసదసల ససబబబ రరవప

95-200/928

తసడడ:డ గరరరడ రర ఓభబజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:77-10-545
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప జ
ఇసటట ననస:77-10-545
వయససస:47
లస: పప
9557 SQX1717560
పపరర: సరసబబడజఖస యకషల

9552 SQX1581090
పపరర: గరరరడ రర లమల పపరగహహత

9577 SQX2370500
పపరర: సదరఖ కలమమరర గడచస

95-200/1188

భరస : శకనవరస గడచస
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:32
లస: ససస స
95-200/1190

9580 SQX2306918
పపరర: పడతనప గజవనలమ

95-200/1191

తసడడ:డ పడసరద గజవనలమ
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:28
లస: పప
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95-200/1192

తసడడ:డ పడసరద గజవనలమ
ఇసటట ననస:77-10-547
వయససస:27
లస: పప

9582 SQX2410603
పపరర: జయలకడక చలర పలర

భరస : ఆచనరర చలర పలర
ఇసటట ననస:77-10-548
వయససస:48
లస: ససస స

9584 SQX1615923
పపరర: ననరరయణ రరడడడ యకషసటట

95-200/946

తసడడ:డ మలమరరరడడడ యకషసటట
ఇసటట ననస:77-10-548
వయససస:32
లస: పప

9585 SQX1050251
పపరర: లకడక శశశత పరరమ

95-200/949

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:77-10-550
వయససస:26
లస: పప

9588 SQX1576083
పపరర: వనణమ గగపరల పలర పష తష

తసడడ:డ venu gopal PAIIAPOTHU
ఇసటట ననస:77-10-550
వయససస:51
లస: పప
95-200/953

95-200/956

95-200/959

95-200/960

తసడడ:డ సష.ఇబబడహహమ ఇమమమమహహమ
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:57
లస: పప

9600 NDX3013133
పపరర: ససభబన షపక

9603 MLJ2012854
పపరర: జహహర బబగస షపక

95-200/963

9606 SQX2040731
పపరర: తనశర అహమకద షపక

95-200/954

9609 SQX0301366
పపరర: షబనన షపక
భరస : ఫసరగజ
ఇసటట ననస:77-10-554
వయససస:35
లస: ససస స

9589 MLJ3422821
పపరర: శకనవరసరరవప పరరమ

95-200/951

9592 SQX1715754
పపరర: సననఖసమక కకపపపరరవపరర

95-200/952

9595 MLJ2013134
పపరర: అననపపరష కకపపపరరవపరర

95-200/955

భరస : కసషష
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:55
లస: ససస స
95-200/957

9598 MLJ2013076
పపరర: సతఖననరరయణ కకపపపరరవపరర

95-200/958

తసడడ:డ కసషష
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:43
లస: పప
94-200/1393

9601 NDX3013141
పపరర: యశకన షపక

94-200/1394

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:51
లస: ససస స
95-200/961

9604 MLJ2012813
పపరర: షసషషననసర షపక

95-200/962

భరస : అజజఅహమకద
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:65
లస: ససస స
95-200/1097

తసడడ:డ జమర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:20
లస: పప
95-203/1315

95-200/948

భరస : లకకయఖ కకపపరవరరర
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జహహర అహకద
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ అహమకద
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:41
లస: పప
9608 SQX2500734
పపరర: ససబబన షపక

95-200/1194

తసడడ:డ ఇబడమమ షపక
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:57
లస: పప

భరస : అననసర బబష
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:32
లస: ససస స
9605 SQX0923326
పపరర: జహహర అహకద షసవక

9597 SQX1717222
పపరర: లకకయఖ కకపపపరరవపరర

9586 MLJ3422839
పపరర: రరజరశశరర పరరమ

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:77-10-550
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కసషష కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గమరరననథస
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:46
లస: పప
9602 SQX0301176
పపరర: అఫరసన షపక

95-200/950

భరస : శవయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:24
లస: పప
9599 SQX0210005
పపరర: శవయఖ కకపపరరవపరర

9594 SQX1538422
పపరర: ఈశశరర కకపపపరరవపరర

95-200/945

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-10-550
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : murali krishna pallapothu
ఇసటట ననస:77-10-550
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-10-552
వయససస:37
లస: ససస స
9596 SQX1576133
పపరర: పడసరద కకపపపరరవపరర

95-200/947

తసడడ:డ మమరళ కసషష పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-10-550
వయససస:25
లస: పప

95-200/1193 9591 SQX2474534
9590 SQX2478998
పపరర: murali krishna pallapothu
పపరర: ననగమణణ pallapothu

9583 SQX1615931
పపరర: లకడక యకషసటట

భరస : మలమరరరడడడ యకషసటట
ఇసటట ననస:77-10-548
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-10-550
వయససస:28
లస: ససస స

9587 SQX0995753
పపరర: అభనయ పరరమ

9593 MLJ2010460
పపరర: అనదరరధ కకపపపరరవపరర

95-132/978

9607 SQX2500007
పపరర: ససబబన షపక

95-203/1310

తలర : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:77-10-553
వయససస:57
లస: పప
95-200/964

9610 AP151000633377
పపరర: మమలన షపక

95-200/965

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:77-10-554
వయససస:54
లస: ససస స
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9611 AP151000633053
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-200/966

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:77-10-554
వయససస:41
లస: పప
9614 SQX1615915
పపరర: పరరశన షపక

95-200/968

95-200/971

95-200/974

95-200/1196

95-200/978

95-200/981

9624 SQX2310282
పపరర: నదర షపక

9627 SQX0301234
పపరర: ససజజత మమడడశశటట

9630 SQX0923334
పపరర: మమడడశశటట శకనవరస రరవప

95-200/984

9633 SQX0764720
పపరర: వనసకటరతన గగపవరపప

95-200/987

9636 SQX0764753
పపరర: ససదరయఖ గగపవరపప
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-10-561
వయససస:43
లస: పప

9638 AP151000630130
పపరర: లకడకపరరశత కకమభక రర

9639 AP151000627035
పపరర: ససధదరచసదడగమపస కకమభక రర

95-199/312

తసడడ:డ రరమయఖ కకమభక రర
ఇసటట ననస:77-11-562
వయససస:70
లస: పప

95-200/970

9619 MLJ2014801
పపరర: యమకకబ సయఖద

95-200/973

9622 SQX0923342
పపరర: అబమరల షష యబ

95-200/976

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:77-10-557
వయససస:25
లస: పప
95-199/1084

9625 MLJ2013209
పపరర: రమమదతవ నదకలల

95-200/977

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-10-559
వయససస:67
లస: ససస స
95-200/979

9628 AP151000633592
పపరర: రరజకలమమరర దనరర

95-200/980

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:77-10-560
వయససస:53
లస: ససస స
95-200/982

9631 SQX1718048
పపరర: అపరప రరవప దనరర

95-200/983

తసడడ:డ కరమ రరజ దనరర
ఇసటట ననస:77-10-560
వయససస:55
లస: పప
95-200/985

భరస : బబల నరసససహహలల
ఇసటట ననస:77-10-561
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల నరసససహ రరవప లలట గగపవరపప
ఇసటట ననస:77-10-561
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససధదర బబదనడ గమపస కకమభక రర
ఇసటట ననస:77-11-562
వయససస:62
లస: ససస స

95-200/975

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-10-560
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససదరయఖ
ఇసటట ననస:77-10-561
వయససస:38
లస: ససస స
9635 SQX0764456
పపరర: ససరరష కలమమర గగపవరపప

9621 SQX1339762
పపరర: తససర స షపక

9616 SQX0900100
పపరర: షసమసజన సయఖద

తసడడ:డ రహహమమననబషర
ఇసటట ననస:77-10-556
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-10-560
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప దనరర
ఇసటట ననస:77-10-560
వయససస:36
లస: పప
9632 SQX0764704
పపరర: ఇసదదరరదతవ గగపవరపప

95-200/972

భరస : ననగమర మర షపక
ఇసటట ననస:77-10-558
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-10-559
వయససస:69
లస: పప
9629 MLJ2010957
పపరర: చసదడ శశఖర దనరర

9618 SQX0900092
పపరర: ఖమదదర బబష సయఖద

95-200/1195

తలర : రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:77-10-556
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : ఖమర జహ షపక
ఇసటట ననస:77-10-557
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజక షపక
ఇసటట ననస:77-10-557
వయససస:20
లస: పప
9626 MLJ2019297
పపరర: ఆసజననయమలల నదకలల

95-200/969

తలర : రహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:77-10-556
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యమఖసబ
ఇసటట ననస:77-10-556
వయససస:47
లస: పప
9623 SQX2219616
పపరర: సప హహయల షపక

9615 SQX1615964
పపరర: జజన బబష షపక

9613 SQX2303410
పపరర: వనసకటరరజ ససధదర దచబబడడ

తసడడ:డ లకకణ రరవప దచబబడడ
ఇసటట ననస:77-10-554/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగభర బబష షపక
ఇసటట ననస:77-10-555
వయససస:28
లస: పప

భరస : రహహమమన
ఇసటట ననస:77-10-556
వయససస:47
లస: ససస స
9620 SQX0087395
పపరర: రహహమమన సయఖద

95-200/967

తసడడ:డ ఖసదద
ర స
ఇసటట ననస:77-10-554
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగభర బబషర షపక
ఇసటట ననస:77-10-555
వయససస:45
లస: ససస స
9617 MLJ2014793
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

9612 AP151000633122
పపరర: మసరసన షపక

9634 SQX1783539
పపరర: వరలకడక గడరస

95-200/986

భరస : బడహకనసదస గడరస
ఇసటట ననస:77-10-561
వయససస:65
లస: ససస స
95-200/988

9637 SQX2124915
పపరర: శకనవరస రరవప తతనసగమసటర

95-200/1197

తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-10-561
వయససస:34
లస: పప
95-199/313

9640 SQX1879204
పపరర: అమరరశశరర పష టటట

95-196/635

తసడడ:డ ససత రరమమసజననయలల పష టటట
ఇసటట ననస:77-11-563
వయససస:38
లస: ససస స
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95-196/636

భరస : ససత రరమమసజననయలల పష టటట
ఇసటట ననస:77-11-563
వయససస:67
లస: ససస స
9644 MLJ2011195
పపరర: వశశశశశర రరవప తవడడశశటట

9642 SQX1879212
పపరర: పడకరష పష టటట

95-196/637

తసడడ:డ ససత రరమమసజననయలల పష టటట
ఇసటట ననస:77-11-563
వయససస:39
లస: పప
95-199/315

9643 MLJ3420593
పపరర: వరలకకషక తవడడశశటట

95-199/314

భరస : వశశశశశర రరవప తవడడశశటట
ఇసటట ననస:77-11-563
వయససస:42
లస: ససస స

9645 SQX2097228
పపరర: పడసనన ననల

95-6/1010

9646 SQX0062299
పపరర: హరరత తతనసగమసటర

95-199/316

తసడడ:డ ససతనరరమమసజననయమలల తవడడశశటట
ఇసటట ననస:77-11-563
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ననల
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:20
లస: ససస స

9647 MLJ2019685
పపరర: ఏన.వ.యస. కకరణకయ
మలర శశరర తతనసగమసటర
భరస : రవకలమమర తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:41
లస: ససస స

95-199/317

9648 AP151000630312
పపరర: అనసత పదనకవత తషనసగమసటర

9650 AP151000627298
పపరర: రరమకసషష తషనసగమసటర

95-199/320

9651 AP151000627297
పపరర: పపరరషనసద రవకలమమర
తషనసగమసటర
తసడడ:డ ఆనసదరరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:47
లస: పప

95-199/321

95-199/1088
9652 SQX2322543
పపరర: దసరడ ననగ సరయ వనసకట శకజజ
తతనసగమసటర
తసడడ:డ రవ కలమమర తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:18
లస: ససస స

95-196/638

9654 AP151000630141
పపరర: శకలకడక అనన

95-199/322

9655 SQX1820554
పపరర: కసషష చచవతనఖ అననన

తసడడ:డ రరమయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:77-11-565
వయససస:35
లస: పప
9656 AP151000627011
పపరర: చచసచయఖ అనన

95-199/324

95-199/327

95-199/330

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:24
లస: ససస స

9658 SQX1576067
పపరర: వనసకట వజయ కనక లకడక
శకరరస
భరస : వనసకట ససబబబరరవప శకరరస
ఇసటట ననస:77-11-568
వయససస:50
లస: ససస స

95-199/326

95-199/328

9661 SQX1576026
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప శకరరస

95-199/329

తసడడ:డ హనదమసతషరరవ శకరరస
ఇసటట ననస:77-11-568
వయససస:55
లస: పప
95-180/834

తసడడ:డ కనకయఖ ననమ
ఇసటట ననస:77-11-570
వయససస:37
లస: పప
95-199/331

తసడడ:డ వనసకటలకకకజరరవప కథరర
ఇసటట ననస:77-11-570
వయససస:38
లస: ససస స
9668 SQX1352871
పపరర: యమమన సససదరఖ రరవపపడడ

9663 SQX2475168
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప ననమ

95-199/334

9666 SQX1114842
పపరర: గగరర శసకర బసడడచగదచ

95-199/323

95-199/325

తసడడ:డ పపలమరరరవప దతవత
ఇసటట ననస:77-11-568
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలర ననటయఖ దతవత
ఇసటట ననస:77-11-568
వయససస:57
లస: పప
9665 MLJ0980516
పపరర: రరజరశశరర కఠరరర

9660 SQX0331694
పపరర: ససమన కలమమర దతవత

95-199/319

తసడడ:డ చసచయఖ అననన
ఇసటట ననస:77-11-566
వయససస:21
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ గగడవరరస
ఇసటట ననస:77-11-567
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప దతవత
ఇసటట ననస:77-11-568
వయససస:52
లస: ససస స
9662 AP151000627149
పపరర: పపలమరరరవప దతవత

9657 SQX1509480
పపరర: లకడక రరణణ గగడవరరస

9649 AP151000627296
పపరర: శకనవరసస తషనసగమసటర
తసడడ:డ ఆనసదరరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:42
లస: పప

భరస : చచసచయఖ అనన
ఇసటట ననస:77-11-566
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగ భబసషర అనన
ఇసటట ననస:77-11-566
వయససస:64
లస: పప
9659 AP151000630171
పపరర: ససజజత దతవత

95-199/318

భరస : ఆనసదరరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:43
లస: పప
9653 SQX1879246
పపరర: ససరరష ఆకలల

భరస : శకనవరస రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-11-564
వయససస:34
లస: ససస స

9664 SQX2468379
పపరర: లకడక ననమ

95-180/835

తలర : ఉమ మహహశశర రరవప ననమ
ఇసటట ననస:77-11-570
వయససస:33
లస: ససస స
95-199/332

9667 SQX1445353
పపరర: లకడక మమనస ససకర

95-199/333

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బసడడచగదచ
ఇసటట ననస:77-11-570
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:23
లస: ససస స

9669 SQX1489211
పపరర: లకడకతతజశశ ససకర

9670 SQX1445338
పపరర: వనసకట పదనకవత ససకర

95-199/335

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:25
లస: ససస స

95-199/336

భరస : వనసకట శవ సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: వరసవ రరవపపడడ
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95-199/337

భరస : పపరష చసదడరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:43
లస: ససస స
9674 AP151000630216
పపరర: వరలకడక రరవపపడడ

9672 AP151000630217
పపరర: ససత తరరవరరల

95-199/338

భరస : ససబడహకణఖస తరరవరరల
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:46
లస: ససస స
95-199/340

9675 SQX1719715
పపరర: యశవసత రవపపడడ

9676 SQX1178905
పపరర: తడవకకమ ననగ కకశశర బబబమ
గకసథద
తసడడ:డ రరకకసగధ రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:40
లస: పప

95-199/342

95-199/345

తసడడ:డ వనసకటననగరశశరరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:50
లస: పప

9679 SQX1472299
పపరర: వనసకట శవ సతఖననరరయణ
ససకర
తసడడ:డ ససబబబరరవప ససకర
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:51
లస: పప

9681 AP151000627015
పపరర: ససబడహకణఖస తరరవధసల

9682 SQX1615998
పపరర: శక లకడక అసకకశశటట

95-199/348

95-199/341

తసడడ:డ పపరష చ. నద రరవప రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:22
లస: పప

9677 AP151000627026
పపరర: గగపసచసద తరరవధసల

9678 MLJ3418126
పపరర: పపరషచసదనడరరవప రరవపపడడ

తసడడ:డ ససబడహకణఖస తరరవధసల
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:46
లస: పప
9680 SQX1404854
పపరర: ననగరశశర రరవప పలర పష తష

95-199/346

తసడడ:డ రరధ కసషష మభరరస పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:62
లస: పప
9683 AP151000630307
పపరర: జజఖత మమరరమలర

95-199/347

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప అసకకశశటట
ఇసటట ననస:77-11-572
వయససస:45
లస: ససస స

95-199/349

95-199/350
9684 SQX1645928
పపరర: వజయ దసరడ శకనవరస కలమమర
మరరమలర
తసడడ:డ జననరర న రరవప మరరమలర
ఇసటట ననస:77-11-572
వయససస:47
లస: పప

95-199/351
9685 SQX1616004
పపరర: వనసకట ఉమమమహహశశర రరవప
అసకకశశటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప అసకకశశటట
ఇసటట ననస:77-11-572
వయససస:48
లస: పప

95-199/352

95-199/1089
9687 SQX2439545
పపరర: వజయ దసరడ శకనవరస కలమమర
మరరమళర
తసడడ:డ జననరర న రరవప మరరమళర
ఇసటట ననస:77-11-572
వయససస:47
లస: పప

9688 SQX2445492
పపరర: రరడడక దతవ మరరమళర

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమరరమలర
ఇసటట ననస:77-11-572
వయససస:67
లస: పప

6469 SQX0407536
పపరర: పప టటట ఫణణ చరరత

95-199/344

తసడడ:డ వనసకటసరశమ తరరవధసల
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:67
లస: పప

భరస : జననరరనరరవప మమరరమలర
ఇసటట ననస:77-11-572
వయససస:63
లస: ససస స
9686 AP151000627299
పపరర: జనరర నరరవప మమరరమలర

95-199/339

భరస : ననగరశశర రరవప పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగరశశరరరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:77-11-571
వయససస:82
లస: ససస స
95-199/343

9673 SQX1061241
పపరర: ససజజత పలర పష తష

95-199/1090

భరస : వజయ దసరడ శకనవరస కలమమర మరరమళర
ఇసటట ననస:77-11-572
వయససస:42
లస: ససస స
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95-202/373

భరస : లలమ మననజ కలమమర
ఇసటట ననస:76-5-191
వయససస:39
లస: ససస స
6472 AP151000267581
పపరర: లలమ మననజ కలమమర పప టటట

95-202/376

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కకరపరటట
ఇసటట ననస:76-5-194
వయససస:40
లస: పప

6473 SQX2530640
పపరర: అసజన కలమమర బచసచ

95-202/378

6476 MLJ2017499
పపరర: శవ కలమమర గసటబ

95-201/1080

6479 SQX0180851
పపరర: శకనవరసరరవప పదకననభమన
తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-5-194
వయససస:48
లస: పప

95-202/375

6474 SQX1744424
పపరర: పడసనన లకడక కకననరటట

95-202/377

భరస : హరరశ కకననరటట
ఇసటట ననస:76-5-192
వయససస:39
లస: ససస స
95-202/379

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:76-5-193
వయససస:60
లస: పప
95-202/380

6471 SQX1049007
పపరర: సరసశత కకరపరటట

భరస : ససబడహకణఖస కకరపరటట
ఇసటట ననస:76-5-191
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:76-5-191/1
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:76-5-192
వయససస:58
లస: ససస స
6478 SQX1048967
పపరర: సతనఖనసదస కకరపరటట

95-202/374

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-5-191
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:76-5-191
వయససస:45
లస: పప
6475 AP151000273048
పపరర: రరజఖలకడక పపవరశడ

6470 SQX0180877
పపరర: రరజఖలకడక పదకననభమన

6477 SQX2050755
పపరర: సతఖవత బబ బబ

95-202/802

భరస : సససదర రరడడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:76-5-193
వయససస:51
లస: ససస స
95-202/381

6480 SQX1571463
పపరర: శకనవరస రరవప యసడడపగ
డ డ

95-202/382

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:76-5-195
వయససస:50
లస: పప
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95-201/474

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:76-5-197
వయససస:42
లస: ససస స
6484 SQX2105898
పపరర: అసజల తనడడబబ యన

95-200/1080

95-201/479

95-201/482

95-201/485

95-201/488

95-201/491

95-201/494

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:32
లస: పప

6497 MLJ3755626
పపరర: భమవననశశరర రరచమలలర

6500 SQX1145037
పపరర: పడమల గరరక

6503 MLJ3753902
పపరర: శరరద తషలమబసదసల

95-201/497

95-201/500

6506 SQX0224824
పపరర: రరమ కలమమర భభమమ

6489 AP151000642176
పపరర: సససదరమక తనడడబబ యన

95-201/481

6492 AP151000639253
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
తనడడబబ యన
తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:47
లస: పప

95-201/484

95-201/486

6495 SQX1550202
పపరర: ననగ జజఖత శనగపలర

95-201/487

భరస : వనసకట ససవర కరమమశశర రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:44
లస: ససస స
95-201/489

6498 MLJ2010858
పపరర: లకడక నరసమక బబ డడడ

95-201/490

భరస : గణపత
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:50
లస: ససస స
95-201/492

6501 AP151000642576
పపరర: పడమల మమజరటట

95-201/493

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:58
లస: ససస స
95-201/495

భరస : రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గణపత
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:30
లస: పప
6508 SQX0224774
పపరర: సరయ పడసరద జ

6494 MLJ3755634
పపరర: లకడక శరణస రరచమలలర

95-201/478

95-201/483

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరరసశశటట
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:59
లస: ససస స
6505 SQX0224741
పపరర: రరజ శశఖర బబ డనడ

6491 SQX1646082
పపరర: తనడడబబ యనన భబరగవ

6486 MLJ3753894
పపరర: ననగమణణ తనడడబబ యన

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:52
లస: ససస స
6502 SQX1335737
పపరర: మహలకడక కరరసశశటట

95-201/480

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:44
లస: ససస స
6499 MLJ2010254
పపరర: బ.యన . వజయ లకడక

6488 SQX1049775
పపరర: లకడక రరజఖస నకషల

95-201/476

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలజ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:49
లస: పప
6496 MLJ3753910
పపరర: శవనగపరరశత ఏలకరర

95-201/477

భరస : శకనవరస రరవప నకషల
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:84
లస: ససస స
6493 AP151000639385
పపరర: బబలమజ తనడడబబ యన

6485 MLJ3434859
పపరర: భబరడ వ తనడడబబ యన

6483 SQX0449470
పపరర: కకశశర కలమమర జరవన

తసడడ:డ బబబమ లమల జరవన
ఇసటట ననస:76-5-197
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరసదడమమ�
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:42
లస: ససస స
6490 AP151000642177
పపరర: భబరత తనడడబబ యన�

95-201/475

తసడడ:డ కకషష ర కలమమర
ఇసటట ననస:76-5-197
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:76-5-198
వయససస:22
లస: ససస స
6487 AP151000642178
పపరర: వరమక తనడడబబ యన�

6482 SQX0224675
పపరర: ఆనసదకలమమర జరవన

6504 MLJ3755618
పపరర: కమల సరగజన కకలర పర

95-201/496

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:65
లస: ససస స
95-201/498

6507 SQX0224840
పపరర: లకకణ కలమమర భభమమ

95-201/499

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:30
లస: పప

95-201/501
6509 SQX1374263
పపరర: వనసకట వర రరమమసజననయమలల
కరరసశశటట
తలర : మహలకడక కరరసశశటట
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:34
లస: పప

6510 MLJ2010676
పపరర: భవరనశశఖర తషలమబసదసల

95-201/502

తలర : శరరద
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:40
లస: పప
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95-201/503
6511 SQX1550228
పపరర: వనసకట ససవర కరమమశశర రరవప
శనగపలర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:53
లస: పప

6514 SQX0224857
పపరర: రరమమరరవప రరచమలలర

6515 SQX1145029
పపరర: కకటటశశర రరవప గరరక

95-201/506

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:59
లస: పప
6517 SQX0224816
పపరర: పపరషచసదడ రరవప కకలర పర

95-201/509

95-202/384

95-202/965

తసడడ:డ రరమ రరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:71
లస: ససస స
6526 AP151000642159
పపరర: మసరసన బ షపక

95-201/511

95-201/514

95-201/1052

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:76-5-203
వయససస:19
లస: పప

6524 SQX2295293
పపరర: శసకర కకనగళళ

95-202/966

6533 MLJ2015246
పపరర: వనసకరయమక జజజరర

95-201/1053

6536 SQX2194413
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరరపలర

6539 SQX2209898
పపరర: సరయపవన కలమమర ఆరరపలర
తసడడ:డ శకనవరసర రరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:76-5-203
వయససస:19
లస: పప

6519 SQX1744515
పపరర: రరవత సససకల

95-202/383

95-202/386
6522 SQX1744408
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప సససకల

6525 AP151000642114
పపరర: మరరబ షపక

95-201/510

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:76-5-201
వయససస:45
లస: ససస స
95-201/512

6528 SQX0889030
పపరర: హహససవసన వల షపక

95-201/513

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:76-5-201
వయససస:26
లస: పప
95-201/515

6531 SQX1004894
పపరర: బబజ షపక

95-201/516

తసడడ:డ మరర వల
ఇసటట ననస:76-5-202
వయససస:26
లస: పప
95-201/517

6534 SQX1049809
పపరర: ససరజ కలమమర జజజరర

95-201/518

తసడడ:డ వటలరరవప జజజరర
ఇసటట ననస:76-5-203
వయససస:33
లస: పప
95-202/967

తసడడ:డ జమలయఖ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:76-5-203
వయససస:47
లస: పప
95-202/969

95-201/508

తసడడ:డ బసవపపనయ సససకల
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:52
లస: పప

భరస : వఠలమడవప
ఇసటట ననస:76-5-203
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ జమలయఖ ఆరరపలర
ఇసటట ననస:76-5-203
వయససస:47
లస: పప
6538 SQX2194397
పపరర: సరయ పవన కలమమర ఆరరపలర

95-202/385

6530 AP151000642547
పపరర: కరరమభన షపక

6516 MLJ2011443
పపరర: వనసటటశశరరరవప భభమమ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సససకల
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:76-5-202
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదసలల దసదచకలల
ఇసటట ననస:76-5-202
వయససస:21
లస: ససస స
6535 SQX2193605
పపరర: శకనవరస రరవప ఆరరపలర

95-201/1051

6521 SQX1744531
పపరర: సరళ మమరరత మహలకడక
సససకల
భరస : నరసససహ రరవప సససకల
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:45
లస: ససస స

6527 AP151000642031
పపరర: కరశసబ షపక

95-201/505

తసడడ:డ పసదననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:66
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:76-5-201
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:76-5-201
వయససస:29
లస: పప
6532 SQX2193241
పపరర: శశకదన మర దసదచకలల

95-201/507

తసడడ:డ రమమరరవప కకనగళళ
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:47
లస: పప

భరస : గననన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-201
వయససస:62
లస: ససస స
6529 SQX0668897
పపరర: ననగభర మరరవల షపక

6518 SQX2296614
పపరర: రరమ దతవ కకనగళళ

6513 MLJ2010833
పపరర: గణపత బబ డడడ

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శసకర కకనగళళ
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:21
లస: ససస స
6523 SQX2296135
పపరర: వమల కలమమరర కకనగళళ

95-201/504

తసడడ:డ రరమ మభరరస
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-5-199
వయససస:69
లస: పప
6520 SQX1744804
పపరర: ననగ హహమ హరరరత ఏలకరర

6512 SQX0449496
పపరర: శశషగరరర రరవప ఏలకరర

6537 SQX2193613
పపరర: మలర శశరర ఆరరలపసర

95-202/968

భరస : శకనవరస రరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:76-5-203
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/970

6540 SQX1889377
పపరర: వజయ లకడక కసచరర

95-201/519

భరస : మననహర కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-204
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: మననహర కసచరర
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95-201/520

తసడడ:డ వరద రరజ కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-204
వయససస:47
లస: పప
6544 SQX2170603
పపరర: ససబబరకణఖస కనమరరర పపడడ

95-202/971

95-201/523

భరస : వనసకట ససబడహకణఖస ననమమల
ఇసటట ననస:76-5-207
వయససస:35
లస: ససస స

6548 SQX2042596
పపరర: కసభసపరటట సరయ కకరణ

6551 SQX1382704
పపరర: పసచచమక వపడత

95-201/527 6554 SQX1382654
6553 SQX1622720
పపరర: లలకరష పడణణత రరఘవనసదడ ననమమల
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస ననమమల

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస ననమమల
ఇసటట ననస:76-5-207
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:76-5-207
వయససస:54
లస: పప

6556 SQX1509571
పపరర: శకదతవ చసదదలల

6557 SQX0889048
పపరర: అరరణ కలమమరర దతసస

తసడడ:డ ససరరష బబబమ చసదదలల
ఇసటట ననస:76-5-209
వయససస:27
లస: ససస స
6559 SQX2189413
పపరర: ఫణణ రరజరశ చసదదలల
తసడడ:డ ససరరశ బబబమ
ఇసటట ననస:76-5-209
వయససస:23
లస: పప
6562 MLJ3755741
పపరర: రతననకలమమరర మమనమసతడ

6560 SQX2189470
పపరర: ససరరశ బబబమ చసదదలల

95-201/533

6563 MLJ2016616
పపరర: ననరరయణమక మమనమసదదరర

95-201/525

95-201/536

6568 MLJ3755782
పపరర: ననగరశశరర� మదదర�

95-202/389

6566 MLJ2020063
పపరర: బబలకసషష మమనమసతడ
తసడడ:డ వజడస
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:66
లస: పప

6552 SQX1948397
పపరర: ననగ రవ కసషష ననమమల

95-201/528

95-201/526

6555 MLJ3755766
పపరర: శకలకడక� నశరసకరరరవప�

95-202/388

భరస : రరజరష�
ఇసటట ననస:76-5-208
వయససస:35
లస: ససస స
95-201/530

6558 SQX0889063
పపరర: సరయ లలత దతసద

95-201/531

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:76-5-209
వయససస:26
లస: పప
95-202/973

6561 MLJ3755733
పపరర: వరలకడక మమనమసతడ

95-201/532

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:30
లస: ససస స
95-201/534

6564 SQX0290734
పపరర: పడభబకర మమణణమసతడ

95-201/535

తసడడ:డ బబలకసషష
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:31
లస: పప
95-201/537

6567 SQX0224931
పపరర: రరసబబబమ మమనమసతడ

95-201/538

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:74
లస: పప

95-202/390 6570 SQX1841725
6569 SQX0224964
పపరర: రరజరష కలమమర నశససకరరరవప�
పపరర: షపక గగస

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:76-5-211
వయససస:37
లస: పప

95-182/728

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస ననమమల
ఇసటట ననస:76-5-207
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబలకసషష
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:53
లస: ససస స

6565 SQX0224949
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
మమణణమసతడ
తసడడ:డ బబలకసషష
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:33
లస: పప

6549 SQX2523249
పపరర: నసదదపరటట హనసమమన
తలర : నసదదపరటట శఖమల
ఇసటట ననస:76-5-207
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: ససజజత
ఇసటట ననస:76-5-209
వయససస:58
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:76-5-210
వయససస:59
లస: ససస స

95-201/887

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:76-5-209
వయససస:56
లస: ససస స
95-201/1054

95-201/522

భరస : ఆదదననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:76-5-205
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పసదర ససబబబరరవప పపడత
ఇసటట ననస:76-5-207
వయససస:83
లస: ససస స

95-201/529

95-202/387

95-202/972 6546 MLJ3753993
6545 SQX2170587
పపరర: ననగ రరజ కలమమరర కనమరర పపడడ
పపరర: వజయలకడక యమమన

తలర : కసభసపరటట కలమమరర
ఇసటట ననస:76-05-205
వయససస:19
లస: పప
95-201/524

6543 MLJ3755774
పపరర: రమమజ బ షపక

తసడడ:డ ఖమజజవల
ఇసటట ననస:76-5-204
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:76-5-204
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:76-5-205
వయససస:80
లస: ససస స
6550 SQX1325985
పపరర: ససధ రరణణ ననమమల

95-201/521

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:76-5-204
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కనమరరర
ఇసటట ననస:76-5-204
వయససస:67
లస: పప
6547 MLJ3754009
పపరర: కరశమక యమమన

6542 AP151000639231
పపరర: మహనరరవప కసచరర

95-202/391

తసడడ:డ షపక మహబమససభబన
ఇసటట ననస:76-5-212
వయససస:23
లస: పప
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95-202/392

తసడడ:డ ఆహమకద
ఇసటట ననస:76-5-212
వయససస:74
లస: పప
6574 SQX2043289
పపరర: సససదరర బబ లశశటట

95-202/804

95-202/974

95-202/977

95-202/396

95-202/399

95-202/402

95-202/405

తసడడ:డ పసదఖమశసషర�
ఇసటట ననస:76-5-217
వయససస:40
లస: పప

6584 MLJ3428620
పపరర: మననజ కలమమర మదసర

6587 MLJ2014298
పపరర: అమరరన షపక

6590 SQX0225029
పపరర: బబషర ససవయఖద�

6593 MLJ3434727
పపరర: కరరమభనన షపక

95-202/408

6596 AP151000642059
పపరర: పరరశత కకపపపల�

95-202/397

6599 MLJ3428109
పపరర: రరజశశఖర కకపపపల� �
తసడడ:డ జజసఫ� �
ఇసటట ననస:76-5-217
వయససస:48
లస: పప

6579 SQX2207207
పపరర: మణణకసఠ బబ లశశటట

95-202/976

6582 AP151000639105
పపరర: మననహర మదసర

95-202/395

6585 AP151000639288
పపరర: వనసకటటశశరరర మదసర

95-202/398

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-214
వయససస:71
లస: పప
95-202/400

6588 MLJ3755873
పపరర: రమజజ షపక

95-202/401

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-5-215
వయససస:43
లస: ససస స
95-202/403

6591 AP151000639025
పపరర: బషసర షపక�

95-202/404

తసడడ:డ కరశసషర షపక�
ఇసటట ననస:76-5-215
వయససస:44
లస: పప
95-202/406

6594 SQX1744655
పపరర: హరరకకషష కకపపపల

95-202/407

తసడడ:డ రరజశశఖర కకపపపల
ఇసటట ననస:76-5-216
వయససస:23
లస: పప
95-202/409

భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:76-5-217
వయససస:42
లస: ససస స
95-202/411

95-202/806

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-5-214
వయససస:45
లస: పప

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-5-216
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటటసరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-216
వయససస:50
లస: పప
6598 SQX0271726
పపరర: బబజ� షపక�

95-202/394

తసడడ:డ కరరమభలమర�
ఇసటట ననస:76-5-215
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజశశఖర కకపపపల
ఇసటట ననస:76-5-216
వయససస:21
లస: ససస స
6595 AP151000639107
పపరర: కరరమమలమర షపక

6581 SQX1388231
పపరర: కళళవత మమవశల

6576 SQX2050722
పపరర: సప హహయల అహమద షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:28
లస: పప

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:76-5-215
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-5-215
వయససస:50
లస: ససస స
6592 SQX1744648
పపరర: కకపపపల ఊరరకళ కకపపపల

95-202/975

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-5-214
వయససస:47
లస: పప

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:76-5-215
వయససస:33
లస: ససస స
6589 MLJ2014462
పపరర: నజర సయఖద

6578 SQX2393304
పపరర: సససదరర బబ లశశటట

95-202/803

తసడడ:డ సలస అహమద షపక
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమమసజననయమలల మమవశల
ఇసటట ననస:76-5-214
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమవశల
ఇసటట ననస:76-5-214
వయససస:47
లస: పప
6586 MLJ3755865
పపరర: సమమనన� షపక�

95-202/805

భరస : శకనవరసరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:27
లస: పప
6583 SQX1389296
పపరర: రరమమసజననయమలల మమవశల

6575 SQX2078731
పపరర: సలస అహమద షపక

6573 SQX2043297
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లశశటట

తసడడ:డ ససబబరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప బర సపత
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:59
లస: పప
6580 SQX2207199
పపరర: మహహష బబబమ బబ లశశటట

95-202/393

భరస : సలసఅహమకద�
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:76-5-213
వయససస:54
లస: ససస స
6577 SQX2296077
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లశశటట

6572 MLJ3753985
పపరర: రరహననబబగస� షపక�

6597 MLJ3755824
పపరర: జజన బ షపక

95-202/410

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:76-5-217
వయససస:56
లస: ససస స
95-202/412

6600 SQX0271593
పపరర: మహబభబ ఖమన పఠరన

95-202/413

తసడడ:డ లమల ఖమన
ఇసటట ననస:76-5-217
వయససస:51
లస: పప
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95-202/807

తసడడ:డ కరరమమలర సయయద
ఇసటట ననస:76-5-217
వయససస:33
లస: పప
6604 SQX1744622
పపరర: బబబమ షపక

95-202/416

95-202/419

95-202/422

95-201/539

95-201/542

95-202/424

95-202/427

తసడడ:డ రరమ కకకడషష బబ బబ
ఇసటట ననస:76-5-221
వయససస:24
లస: పప

6614 SQX1646066
పపరర: ఖమదర బ షపక

6617 SQX1646074
పపరర: బబబమ షపక

6620 SQX1744333
పపరర: కరరమమన షపక

6623 SQX1744747
పపరర: అమర షపక

95-202/430

6626 AP151000639019
పపరర: శకరరమమలల గమదతరటట

95-201/540

6629 SQX2285187
పపరర: రరధదక యడర
భరస : చనర శ
స కర యడర
ఇసటట ననస:76-5-222
వయససస:29
లస: ససస స

6609 SQX1744440
పపరర: మహబభబ షపక

95-202/421

6612 SQX2103539
పపరర: జన బబష షపక

95-5/932

6615 SQX1646033
పపరర: షపకర అమర షపక

95-201/541

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:34
లస: పప
95-201/543

6618 SQX1744358
పపరర: నజజక షపక

95-202/423

భరస : అబమరల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:25
లస: ససస స
95-202/425

6621 AP151000642227
పపరర: సరవతడ గమదతరటట

95-202/426

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:62
లస: ససస స
95-202/428

6624 AP151000639214
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమదతరటట

95-202/429

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:47
లస: పప
95-202/431

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:70
లస: పప
95-202/432

95-202/418

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:48
లస: పప
6628 SQX1390210
పపరర: వనసకట వసశ కకకడషష బబ బబ

95-202/978

భరస : చనన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర సయఖద
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:25
లస: పప
6625 SQX1744697
పపరర: బబబమ షపక

6611 SQX2328037
పపరర: ననగరరజ కకపపపల

6606 MLJ3755790
పపరర: మలర కర షపక

భరస : అబమరల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చనస ససదన షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:44
లస: ససస స
6622 SQX1744457
పపరర: సయఖద షఫస సయఖద

95-202/420

భరస : ఖమససస saheb షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:42
లస: పప
6619 SQX1744754
పపరర: అబద షపక

6608 MLJ3755816
పపరర: నదర జహన� షపక�

95-202/415

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:43
లస: ససస స
6616 SQX1646058
పపరర: జజన భబషర షపక

95-202/417

భరస : గగస బబషర�
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:68
లస: ససస స
6613 SQX1646041
పపరర: అబదన షపక

6605 SQX1525569
పపరర: రరజశస షపక

6603 SQX1744788
పపరర: చనసదదన షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జబఉలమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:37
లస: ససస స
6610 SQX1744465
పపరర: గగస బబషర షపక

95-202/414

భరస : అమర�
ఇసటట ననస:76-5-218
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:76-5-219
వయససస:23
లస: ససస స
6607 SQX1744846
పపరర: రమజ షపక

6602 MLJ3755832
పపరర: షకకరర� షపక�

6627 SQX2255669
పపరర: ససభబన షపక

95-202/979

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-5-220
వయససస:38
లస: పప
95-201/1055

6630 SQX0294488
పపరర: మమననన షపక

95-202/433

తసడడ:డ మమబమససబబన షపక
ఇసటట ననస:76-5-222
వయససస:36
లస: పప
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6631 SQX2102747
పపరర: రరహహల గరసధద గమడతడటట

95-202/808

తసడడ:డ రసబబబమ గమడతడ టట
ఇసటట ననస:76-5-222
వయససస:20
లస: పప
6634 AP151000639078
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమదతరటట

95-202/435

95-202/438

95-202/981

95-183/915

95-202/445

95-202/982

95-202/446

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:76-5-226
వయససస:27
లస: పప

6644 MLJ3434719
పపరర: మమసతనజ షపక షపక

6647 SQX2102812
పపరర: హహసరసనన బ షపక

6650 SQX2309458
పపరర: ఆరరఫర షపక

6653 AP151000642081
పపరర: ససతనరరవమక తషమకల

95-202/449

6656 SQX0582973
పపరర: పరసడడరసగరరవప కకసడవటట�

95-202/443

6659 SQX1439372
పపరర: చసదడకళ చనన
భరస : వనసకట ననగ ససరరష చనన
ఇసటట ననస:76-5-227
వయససస:28
లస: ససస స

6639 AP151000639262
పపరర: రరమకసషష చచననసశశటట

95-202/440

6642 MLJ2013779
పపరర: బమడత షపక

95-202/442

6645 MLJ2015105
పపరర: కరరమభన షపక

95-202/444

భరస : మమబమససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:48
లస: ససస స
95-202/809

6648 SQX2027910
పపరర: బబషర షపక

95-202/810

తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:20
లస: పప
95-202/983

6651 SQX2285104
పపరర: ఉష బబయ

95-202/984

తసడడ:డ ననగమల సససగ
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:32
లస: ససస స
95-202/447

6654 AP151000639106
పపరర: ననగరశశరరరవప తషమమకల

95-202/448

తసడడ:డ గరలయఖ తషమమకల
ఇసటట ననస:76-5-225
వయససస:78
లస: పప
95-202/450

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:76-5-226
వయససస:43
లస: పప
95-202/986

95-202/437

తసడడ:డ ఇబడహహమ షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-225
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:76-5-226
వయససస:40
లస: ససస స
6658 SQX2179562
పపరర: సరయ కలమమర దనచతపలర

95-202/441

భరస : మహబమ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తషమమకల
ఇసటట ననస:76-5-225
వయససస:35
లస: ససస స
6655 MLJ3756087
పపరర: ననగ మలలర శశరర� కకసడవటట�

6641 SQX1580878
పపరర: జజహహదన షపక

6636 SQX1744812
పపరర: అలలకఖ చచననసశశటట

తసడడ:డ అయఖనన
ఇసటట ననస:76-5-224
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర సససగ
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:58
లస: పప
6652 MLJ3755964
పపరర: ధన లకడక తషమకల

95-202/439

భరస : మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:60
లస: పప
6649 SQX2289601
పపరర: ననగమల సససగ

6638 AP151000642136
పపరర: కకటటశశరమక చచననసశశటట

95-202/434

తసడడ:డ రరమకసషష చచననసశశటట
ఇసటట ననస:76-5-224
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బమడత షపక
ఇసటట ననస:76-5-224/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగమల సససగ
ఇసటట ననస:76-5-224/3
వయససస:48
లస: ససస స
6646 SQX1882794
పపరర: మమసస ఫర షపక

95-202/436

భరస : అయఖనన
ఇసటట ననస:76-5-224
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కసషష చచననసశశటట
ఇసటట ననస:76-5-224
వయససస:18
లస: ససస స
6643 SQX2283208
పపరర: లకడక బబయ

6635 AP151000639093
పపరర: రరమమరరవప గమదతరటట

6633 MLJ2014611
పపరర: తనహహరరన షపక

భరస : నననన షపక
ఇసటట ననస:76-5-223
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ గమదతరటట
ఇసటట ననస:76-5-223
వయససస:75
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:76-5-224
వయససస:37
లస: ససస స
6640 SQX2386969
పపరర: గరకషక అహలఖ చచననసశశటట

95-202/980

తసడడ:డ గగపరల యడర
ఇసటట ననస:76-5-222
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప గమదతరటట
ఇసటట ననస:76-5-223
వయససస:42
లస: పప
6637 MLJ3435286
పపరర: శవదసరడ చచననసశశటట

6632 SQX2228278
పపరర: చసదడ శశఖర యడర

6657 SQX2179547
పపరర: ససగమణ దనచతపలర

95-202/985

భరస : రరమకకటటశశర రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:76-5-226
వయససస:49
లస: ససస స
95-202/451

6660 MLJ3755915
పపరర: పదనకవత గమదతరటట

95-202/452

భరస : వనసకటటశశర రరవప గమదతరటట
ఇసటట ననస:76-5-227
వయససస:36
లస: ససస స
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6661 MLJ3435864
పపరర: ససజజత చనన
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95-202/453

భరస : ససబడహకణఖస చనన
ఇసటట ననస:76-5-227
వయససస:55
లస: ససస స
6664 MLJ3429875
పపరర: ససబడమణఖస� చనన�

95-202/456

తసడడ:డ చన కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:76-5-227
వయససస:63
లస: పప
6667 SQX1489120
పపరర: అనల బబబమ కటకస

95-201/544

95-202/459

95-202/462

95-202/463

95-202/466

95-202/469

తసడడ:డ నదర సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-235
వయససస:28
లస: పప

95-202/460

6674 SQX2392041
పపరర: ససజవ రరవప కటకస

6677 SQX1744796
పపరర: ససబబ రరవప మమజరటట

6680 AP151000639144
పపరర: నదరరసరహహబ షపక

6683 SQX1774306
పపరర: నవరజదదరన మహమకద

95-1/893

6686 SQX1842616
పపరర: కకరణ కలమమర మమమళరపలర

95-202/987

6689 SQX2525772
పపరర: జయ లకడక పసరరమళర
తసడడ:డ రరమ కసషష పసరరమళర
ఇసటట ననస:76-5-236
వయససస:21
లస: ససస స

6669 SQX2042117
పపరర: అలలఖఖ కకతస

95-201/905

95-202/461
6672 SQX0785972
పపరర: చనణణకఖ ననగ వర ససధనరర ననమమల

6675 SQX2404291
పపరర: అనల బబబమ కటకస

95-202/988

తసడడ:డ ససజవ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:29
లస: పప
95-202/464

6678 MLJ3756053
పపరర: ససనత� కసదకటర �

95-202/465

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:76-5-232
వయససస:35
లస: ససస స
95-202/467

6681 AP151000639086
పపరర: ఉసరకన మహమకద

95-202/468

తసడడ:డ నదరరసరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-233
వయససస:85
లస: పప
95-202/470

6684 AP151000639271
పపరర: సమఉలమర మహమకద

95-202/471

తసడడ:డ ఉసరకన
ఇసటట ననస:76-5-234
వయససస:47
లస: పప
95-1/894

తసడడ:డ శసకర రరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:76-5-234/1
వయససస:40
లస: పప
95-202/473

95-202/458

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఫస హహలర మహమకద
ఇసటట ననస:76-5-234
వయససస:23
లస: పప

భరస : శసకర రరవప మమమళరపలర
ఇసటట ననస:76-5-234/1
వయససస:63
లస: ససస స
6688 SQX0225177
పపరర: ఖమజజ మహహదర దన షపక

6671 SQX1049049
పపరర: తతజ ననగ శక హరర ననమమల

95-202/455

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరకన
ఇసటట ననస:76-5-233
వయససస:55
లస: పప

భరస : నదరరసరహహబమ
ఇసటట ననస:76-5-234
వయససస:42
లస: ససస స
6685 SQX1842624
పపరర: వనసకట లకడక మమమళరపలర

95-201/545

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మమజరటట
ఇసటట ననస:76-5-231
వయససస:66
లస: పప

భరస : సమఉలమరమహమకద
ఇసటట ననస:76-5-233
వయససస:37
లస: ససస స
6682 AP151000642192
పపరర: రహహమమననసర షపక

6668 SQX1335695
పపరర: ససజవ రరవప కటకస

6663 MLJ2017556
పపరర: వనసకటననగససరరష� చనన�

భరస : అనసతబబలకకటయఖ చనన
ఇసటట ననస:76-5-228
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కటకస
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-5-231
వయససస:55
లస: ససస స
6679 MLJ2011757
పపరర: ఆబదనబబగస మహమకద

6666 MLJ2015097
పపరర: ననగమణణ చనన

95-202/457

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చన రరమయఖ
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:55
లస: పప
6676 MLJ3754041
పపరర: కసషషకలమమరర మమజరటట

6665 MLJ2015089
పపరర: అనసతబబలకకటయఖ చనన

తసడడ:డ అసజజనఇలల కటకస
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:45
లస: ససస స
6673 SQX0786020
పపరర: ననమమల వనసకటటశశర రరవప

తసడడ:డ ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:76-5-227
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటయఖ చనన
ఇసటట ననస:76-5-227
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససజవ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:76-5-230
వయససస:29
లస: పప
6670 SQX1049064
పపరర: హహమబసదస ననమమల

95-202/454
6662 SQX0975177
పపరర: ననగ వనసకట
ససతనరరమసజననయమలల మజరటట
తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:76-5-227
వయససస:27
లస: పప

6687 MLJ3756061
పపరర: ఆయయషర మహకద

95-202/472

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-5-235
వయససస:36
లస: ససస స
95-201/1074

6690 SQX0294280
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ననరరళళ

95-202/474

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:76-5-236
వయససస:60
లస: పప
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6691 SQX1828599
పపరర: ఉషరరరణణ వనమమల
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95-179/26

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:76-5-237
వయససస:21
లస: ససస స
6694 MLJ3756111
పపరర: సరవతడ పపరరమమళళ

95-202/475

95-202/478

95-202/481

95-202/484

95-202/487

95-202/490

95-202/493

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:46
లస: పప

6704 SQX0793158
పపరర: అబమరల ఇసరసక షపక

6707 MLJ3756236
పపరర: ఖతజజ బ షపక

6710 MLJ2016772
పపరర: బబలకసషష తతరరరకకసడ

6713 SQX1743616
పపరర: సమమన షపక

95-201/548

6716 SQX1743632
పపరర: హససనన షపక

95-202/485

6719 SQX2042125
పపరర: అబమరల హఫసజ షపక
తసడడ:డ అబమరల సలమస షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:19
లస: పప

6699 SQX0793133
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-202/480

6702 SQX0792135
పపరర: శసషరద షపక

95-202/483

6705 MLJ3756160
పపరర: శవపరరశత తతరరరకకసడ

95-202/486

భరస : బబలకసషష
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:31
లస: ససస స
95-202/488

6708 MLJ3756228
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-202/489

భరస : జనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:87
లస: ససస స
95-202/491

6711 SQX0225391
పపరర: మసరసన షపక

95-202/492

తసడడ:డ జనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:70
లస: పప
95-201/546

6714 SQX1743657
పపరర: ఫహహమద షపక

95-201/547

భరస : ఇశరక అబమరల
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:32
లస: ససస స
95-201/549

భరస : రసదల షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:39
లస: ససస స
95-201/551

95-202/477

భరస : అయయషరవల షపక
ఇసటట ననస:76-5-240/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జవహర అల మహమకద
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:33
లస: ససస స
6718 SQX1743665
పపరర: రసదల షపక

95-202/482

తసడడ:డ పసచనచహరర
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:71
లస: పప
6715 SQX1948405
పపరర: రజయమ మహమకద

6701 MLJ3756285
పపరర: అమనన షపక

6696 MLJ3434552
పపరర: సశరష లత� మదసర�

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:76-5-240
వయససస:37
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచనచ హరర
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:38
లస: పప
6712 SQX0225284
పపరర: పసచనచ హరర తతరరరకకసడ

95-202/479

తసడడ:డ అబమరల సలమస షపక
ఇసటట ననస:76-5-240/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసచనచహరర
ఇసటట ననస:76-5-241
వయససస:60
లస: ససస స
6709 MLJ2016202
పపరర: కకటటకకషష ర తతరరరకకసడ

6698 MLJ2015899
పపరర: షరరఫ అబమరల షపక

95-179/28

భరస : మననజషమమర� �
ఇసటట ననస:76-5-239
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:76-5-240/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబమరల రజజక జరబబగస
ఇసటట ననస:76-5-240/1
వయససస:62
లస: ససస స
6706 MLJ2015766
పపరర: వరలకడక తతరరరకకసడ

95-202/476

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:76-5-240
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అమన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-240
వయససస:70
లస: పప
6703 MLJ3754074
పపరర: ఆససఫ జరబబగస

6695 AP151000642108
పపరర: పడమల మదసర�

6693 SQX1828631
పపరర: సరసబ శవ రరవప వనమమల

తసడడ:డ అపరపరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:76-5-237
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:76-5-238
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అబమరల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:76-5-240
వయససస:33
లస: ససస స
6700 MLJ2016392
పపరర: రజజక అబమరల

95-179/27

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-5-237
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకసషష
ఇసటట ననస:76-5-237
వయససస:53
లస: ససస స
6697 MLJ3756178
పపరర: అజజ షపక

6692 SQX1121508
పపరర: సతఖవత వనమమల

6717 SQX1948371
పపరర: జవహర అల మహమకద

95-201/550

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:44
లస: పప
95-201/906

6720 SQX2364545
పపరర: హహమమర షపక

95-201/1056

తసడడ:డ రసదల షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:18
లస: ససస స
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6721 SQX1821370
పపరర: షబన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-202/494

భరస : షహహద షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:27
లస: ససస స
6724 SQX1821388
పపరర: కరరమమన షపక

95-202/497

95-202/500

95-202/503

95-202/505

95-202/508

భరస : బబజబబబమ�
ఇసటట ననస:76-5-250
వయససస:39
లస: ససస స

6731 AP151000639199
పపరర: మహకద షపక

6734 MLJ3756251
పపరర: నలమ వనణణ సష మశశటట

6737 MLJ3756269
పపరర: అరరణన కకటబ

95-200/1081

6743 SQX0888172
పపరర: పపషప పసడయపసడ పదదకన బచసచ

6729 AP151000639066
పపరర: అబమరల సలమమ షపక

95-202/506

6732 SQX2330827
పపరర: హహమమర షపక

95-202/989

6735 SQX0271825
పపరర: ఖమజజరరవప సష మశశటట

95-202/507

తసడడ:డ ఖజజనన
ఇసటట ననస:76-5-244
వయససస:58
లస: పప
95-202/509

6738 SQX0225409
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

95-202/510

తసడడ:డ జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:76-5-247
వయససస:42
లస: పప
95-202/812

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:76-5-249
వయససస:50
లస: పప
95-202/513

6744 MLJ3756335
పపరర: లకడక అనసమమలశశటట

95-202/514

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:65
లస: ససస స
95-202/516

తసడడ:డ అబబబద హహససపన
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సయద అబద హహసపన
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:19
లస: ససస స

95-202/502

తసడడ:డ రసదల షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట బదరర పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:32
లస: ససస స

95-202/518 6749 SQX2110765
6748 SQX0225425
పపరర: పరమమశశరరరవప అనసమమలశశటట
పపరర: సయద తబసససస కగసప ర

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:69
లస: పప

95-202/499

95-202/511 6741 SQX2050649
6740 SQX1576273
పపరర: వరససదతవ వనయ కలమమర కకట
పపరర: వనసకట శవ నగరజ కకట

95-202/515 6746 SQX0792689
6745 MLJ3756343
పపరర: వనసకరయమమక� అనసమమల శశటట �
పపరర: జకకర హహసపసన సయఖద

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:86
లస: ససస స

95-202/504

తసడడ:డ వనసకట ససవర ననగరరజ కకట
ఇసటట ననస:76-5-249
వయససస:23
లస: పప
95-202/512

6726 SQX1821396
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ మహకద
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-5-247
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ నగరజ కకట
ఇసటట ననస:76-5-249
వయససస:43
లస: ససస స
6742 MLJ3756277
పపరర: శరసత� తతట�

95-202/501

తసడడ:డ కరజజరరవప సష మశశటట
ఇసటట ననస:76-5-244
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరజనన సష మశశటట
ఇసటట ననస:76-5-244
వయససస:62
లస: పప
6739 SQX2041150
పపరర: రమదతవ కకట

6728 SQX0271536
పపరర: అబమరల కలమస షపక�

95-202/496

భరస : మభస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప సష మశశటట
ఇసటట ననస:76-5-244
వయససస:25
లస: ససస స
6736 SQX1744382
పపరర: రరజజ రరవప సష మశశటట

95-202/498

తసడడ:డ మహమకద�
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మభస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:51
లస: పప
6733 SQX1744564
పపరర: లకడక దసరడ సష మశశటట

6725 MLJ3434974
పపరర: మసరసనబ షపక

6723 MLJ3754082
పపరర: మమనన షపక

భరస : అబమరల సలమస షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మభసరసరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:30
లస: పప
6730 SQX1821248
పపరర: అమర షపక

95-202/495

భరస : కలమస�
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-242
వయససస:47
లస: ససస స
6727 SQX1821230
పపరర: షహహద షపక

6722 MLJ3756202
పపరర: అబదన� షపక�

95-202/517
6747 SQX0888164
పపరర: వనసకట బదరర పపలమరరరవప బచసచ

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:36
లస: పప
95-202/813

6750 SQX2110500
పపరర: సయమద తహససన కగసరర

95-202/814

తసడడ:డ సయద అబద హహసపన
ఇసటట ననస:76-5-251
వయససస:19
లస: ససస స
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పపరర: ఫహహమదన షపక
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95-200/1082

భరస : అబమరల ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:32
లస: ససస స
6754 SQX0602755
పపరర: హహమ బసదస పపరర

95-202/520

95-202/523

95-202/524

95-202/525

95-202/817

6761 SQX2209591
పపరర: ఇనయతషలర ఖమన

6764 SQX1191089
పపరర: సఫసయ ఖమన

6767 SQX2078772
పపరర: జఫరర సదదఖ షపక

95-205/600

6770 SQX2077253
పపరర: జజవద షపక

భరస : పరసదమమసశర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-5-255
వయససస:53
లస: ససస స

6773 SQX1004837
పపరర: వనసకట ననరరయణ మభరరస
నసబభరర
తసడడ:డ బసవ పపననయఖ
ఇసటట ననస:76-5-255
వయససస:57
లస: పప

95-202/819 6776 SQX1581033
6775 SQX2043479
పపరర: ననగ వనసకట అజయ నసబభరర
పపరర: బబల మమనక పలలచరర

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ మభరరస నసబభరర
ఇసటట ననస:76-5-255
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చనన లకడక పత పలలచరర
ఇసటట ననస:76-5-256
వయససస:23
లస: ససస స

6778 MLJ3756483
పపరర: లకడక సరమమమ జఖస� తతసడచపప�

6779 SQX1922764
పపరర: చచవనన లకడక పత పష లలచరర

భరస : రరస మహన రరవప�
ఇసటట ననస:76-5-256
వయససస:66
లస: ససస స

95-202/990

95-202/533

తసడడ:డ కసషష మభరరస పష లలచరర
ఇసటట ననస:76-5-256
వయససస:52
లస: పప

95-202/522

6759 SQX2103000
పపరర: భబరత మభలలలటట

95-202/816

6762 SQX2241289
పపరర: సరన ఫసరర గస షపక

95-179/1081

భరస : ఖమజ
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:29
లస: ససస స
95-202/526

6765 SQX1389346
పపరర: జహహద హహసపసన సయఖద

95-202/527

తసడడ:డ ఆబద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:24
లస: పప
95-202/818

6768 SQX2169050
పపరర: తతహహద షపక

95-202/991

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:19
లస: పప
95-206/730

తసడడ:డ గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:22
లస: పప
95-202/529

6756 SQX0601112
పపరర: సతఖవత పపరర

భరస : శవ కలమమర మభలలలటట
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:43
లస: పప
6772 SQX1447979
పపరర: ససత కలమమరర గమసటటరర

95-202/815

తసడడ:డ ఇనయతషలర ఖమన
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:38
లస: ససస స
6769 SQX2103364
పపరర: గగస బబష షపక

6758 SQX2043941
పపరర: గగరర పపజ

95-202/519

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:76-5-253
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఇనయతషలర ఖమన
ఇసటట ననస:76-5-254
వయససస:24
లస: ససస స
6766 SQX2043859
పపరర: సజధ షపక

95-202/521

భరస : శవ సతఖ ననరరయణ పపజ
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల వరహహద
ఇసటట ననస:76-5-253
వయససస:47
లస: పప
6763 SQX1389536
పపరర: సబహ ఖమన

6755 MLJ3756467
పపరర: మమనరరజహ సయఖద

6753 SQX0975185
పపరర: ననగ లకడక పసరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆబద హహసపసన
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:53
లస: పప
6760 SQX0945980
పపరర: అబద హహసససన సయఖద

95-201/1083

భరస : శవ సతఖ ననరరయణ పపజ
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరర
ఇసటట ననస:76-5-252
వయససస:28
లస: ససస స
6757 SQX0509331
పపరర: శకనవరసరరవప పపరర

6752 SQX2539658
పపరర: గగరర పపజ

6771 SQX1004845
పపరర: జజఖత రరజఖలకడక నసబభరర

95-202/528

భరస : ననరరయణ మభరరస
ఇసటట ననస:76-5-255
వయససస:45
లస: ససస స
95-202/530

95-202/531
6774 SQX1576299
పపరర: వనసకట పరసధనమమసశరర రరవప
గమసటటరర
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-5-255
వయససస:63
లస: పప

95-201/552

6777 SQX1922749
పపరర: ధన లకడక పపలలచరర

95-202/532

భరస : చచవనన లకడక పత పపలలచరర
ఇసటట ననస:76-5-256
వయససస:44
లస: ససస స
95-202/534

6780 SQX2389260
పపరర: కసషష తతజ పరలకచరర

95-202/992

తసడడ:డ చన
ఇసటట ననస:76-5-256
వయససస:24
లస: పప
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95-202/535

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:76-5-257
వయససస:59
లస: పప
6784 MLJ3754124
పపరర: లలత మసగమళళరర

95-202/538

95-202/541

95-202/544

95-202/547

6802 SQX2509057
పపరర: లకడక కరసత పలర పష తష

95-183/477

95-202/549

భరస : వజయకలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:76-6
వయససస:53
లస: ససస స

95-202/545

6794 SQX2232403
పపరర: ఫకకర మహహదదరన షపక

6797 MLJ3224938
పపరర: నససమమ షపక � �

95-201/1071

95-202/993

95-183/478

6792 AP151000639118
పపరర: మకలడస� పఠరన�

6795 SQX2218329
పపరర: రహమతషననసర షపక

6806 SQX1743301
పపరర: రరశక షపక

6809 SQX0424648
పపరర: వనసకట హరరష ఘసటసరల
తసడడ:డ వజయకలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:76-6
వయససస:33
లస: పప

95-202/546

95-202/994

95-202/548
6798 SQX0220046
పపరర: వనసకట ససబబబరతనస� మలశశటట �

95-202/550 6801 SQX2457349
6800 MLJ2014868
పపరర: ససతనమహలకడక� తతనసగమసటర �
పపరర: శవ రరమకసషష పలర పష తష

6803 MLJ3428752
పపరర: రరమమ మసగమళళరర

95-202/543

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:76-5-262
వయససస:65
లస: ససస స
95-179/1082

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:76-5-264
వయససస:62
లస: పప
95-202/551

6804 AP151000639191
పపరర: హరరబబబమ మసగమళళరర

95-202/552

తసడడ:డ లకడకపత
ఇసటట ననస:76-5-264
వయససస:45
లస: పప
95-201/553

తసడడ:డ రహహస లలట షపక
ఇసటట ననస:76-5-360
వయససస:26
లస: ససస స
95-199/80

6789 AP151000639094
పపరర: బబలమజ మసగమళళరర

భరస : ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:76-5-261
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకపత
ఇసటట ననస:76-5-264
వయససస:38
లస: పప
95-202/995

95-202/540

తసడడ:డ ససవదన�
ఇసటట ననస:76-5-259
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:76-5-263
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:76-5-264
వయససస:62
లస: పప
6808 MLJ3420429
పపరర: పదనకవత దతవ ఘసటసరల

6791 SQX0225516
పపరర: ఆదదననరరయణ పసరరమమళ

6786 MLJ3756491
పపరర: పదనకవత తవరశ

తసడడ:డ లకడకపత మసగమళళరర
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషననసర � ,�
ఇసటట ననస:76-5-262
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకసషష
ఇసటట ననస:76-5-264
వయససస:27
లస: పప
6805 SQX2450252
పపరర: శవ రరమకసషష పలర పష తష

95-202/542

తసడడ:డ ససరజదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-5-260
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస�
ఇసటట ననస:76-5-262
వయససస:30
లస: ససస స
6799 SQX0469700
పపరర: రరఘవనసదడ హహమసత కలమమర
మలశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-5-262
వయససస:35
లస: పప

6788 SQX1389585
పపరర: పడశరసత కలమమర తవశ

95-202/537

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల� పసరరమమళ
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-5-259
వయససస:90
లస: పప
6796 SQX0537886
పపరర: సబరర షపక�

95-202/539

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తవశ
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జగనననథస తవశ
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:51
లస: పప
6793 AP151000639070
పపరర: ససవదనపఠరన

6785 MLJ3756509
పపరర: హహమమమలన� పసరరమమళర�

6783 MLJ3756525
పపరర: జయ రరణణ మసగమళళరర

భరస : రరమమ మసగమళళరర
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ� పసరరమమళ
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లకడకపత మసగమళళరర
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:68
లస: ససస స
6790 SQX0225482
పపరర: శకనవరస రరవప తవరశ

95-202/536

భరస : హరరబబబమ మసగమళళరర
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబలజ మసగమళళరర
ఇసటట ననస:76-5-258
వయససస:37
లస: ససస స
6787 AP151000642443
పపరర: లకడక మసగమళళరర

6782 MLJ3756517
పపరర: రరజఖలకడక మసగమళళరర

6807 SQX1657626
పపరర: నజర షపక

95-224/1115

తసడడ:డ గరరరబన షపక
ఇసటట ననస:76-5-816
వయససస:38
లస: పప
95-199/81

6810 SQX0682450
పపరర: వనసకటససధదర ఘసటసరల

95-199/82

తసడడ:డ వజయకలమమర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:76-6
వయససస:35
లస: పప
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6811 AP151000627161
పపరర: వజయకలమమర ఘసటసరల

95-199/83

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:76-6
వయససస:56
లస: పప
6814 AP151000675116
పపరర: పరఖరరజజన

తలర : అననపపరష రమమససటట
ఇసటట ననస:76-6-210
వయససస:29
లస: పప
95-182/273

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:76-6-230
వయససస:49
లస: ససస స
6817 AP151000675020
పపరర: మధనర బ

95-182/276

95-182/279

95-182/282

95-182/285

95-182/288

6832 SQX0558833
పపరర: పపవరశడ చసదడశశఖరరరవప

95-182/291

95-182/280

6824 MLJ1832617
పపరర: శరతషషమమర లకలమరపప

6827 SQX1553040
పపరర: హరరక వననకకట

6830 AP151000672153
పపరర: రవకలమమర పరదసరరస

6833 AP151000672151
పపరర: కసషషమభరరస పరదసరరస

95-182/283

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-6-270
వయససస:58
లస: ససస స

6836 SQX0289207
పపరర: లలమననగలకడక పరదరరస

95-182/286

6839 SQX1586074
పపరర: మణణకసఠ మతష
స పలర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మతష
స పలర
ఇసటట ననస:76-6-272
వయససస:24
లస: పప

95-182/281

6825 AP151000672121
పపరర: శసకరరరవప లకలమమరపప

95-182/284

6828 SQX0423046
పపరర: సరసశత పపవరశడ

95-182/287

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:76-6-269/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-182/289

6831 SQX0647354
పపరర: శకనవరస పరదసరరస

95-182/290

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-269/1
వయససస:53
లస: పప
95-182/292

6834 MLJ3223666
పపరర: పదక .జ

95-182/293

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-6-270
వయససస:36
లస: ససస స
95-182/295

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-6-271
వయససస:44
లస: ససస స
95-182/296

6822 SQX0517003
పపరర: బసడనరర శశషగరరర రరవప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-6-268
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-269/1
వయససస:70
లస: పప
95-182/294

95-182/278
6819 SQX0964890
పపరర: వ ఎన సతఖ రరజరరవప తనటటకకసడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-6-267
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-6-269/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-269/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : నవన చసదడ మహన
ఇసటట ననస:76-6-272
వయససస:32
లస: ససస స

6821 SQX0095943
పపరర: రఘమబబబమ బసడనరర

95-182/275

తసడడ:డ హరరననధ బబబమ
ఇసటట ననస:76-6-264
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:76-6-269/1
వయససస:23
లస: ససస స

6829 SQX0558627
పపరర: పపవరశడ వనసకట ససరరసదడ
కలమమర
తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:76-6-269/1
వయససస:35
లస: పప

6838 SQX0092296
పపరర: పదనకవత నసబభరర

95-182/277

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:76-6-268
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:76-6-269
వయససస:45
లస: ససస స

6835 AP151000675235
పపరర: రరధనదతవ

6818 MLJ3217940
పపరర: బమడతసరహహబ యస.కర

6816 AP151000672032
పపరర: బమజర యస కర
తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:76-6-230
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:76-6-267
వయససస:39
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:76-6-268
వయససస:63
లస: ససస స
6826 AP151000675438
పపరర: రతనససధ పరదరరస

95-182/274

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:76-6-230/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:76-6-267
వయససస:57
లస: ససస స
6823 AP151000675234
పపరర: ననగలకడక

6815 SQX0880096
పపరర: ననగభర మర షపక

95-182/272

తసడడ:డ పరఖరర జజన
ఇసటట ననస:76-6-230
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : పరఖరరజజన
ఇసటట ననస:76-6-230
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఖమళళషర
ఇసటట ననస:76-6-230/1
వయససస:70
లస: ససస స
6820 SQX0432377
పపరర: శరరద దతవ బసడనరర

95-183/479 6813 SQX1052174
6812 SQX1484666
పపరర: అదద శశషష ననయమడడ రరమశశటట
పపరర: ననగభర బ షపక

6837 SQX2476067
పపరర: అనత అలవల

95-183/916

భరస : అకకష రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:76-6-271
వయససస:29
లస: ససస స
95-182/297

6840 SQX0446369
పపరర: ససబడహకణఖస

95-182/298

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-272
వయససస:30
లస: పప
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95-182/299 6842 SQX1809128
6841 SQX0095885
పపరర: నవన చసదడ మహన నసబభరర
పపరర: రరహన మహమకద

తసడడ:డ జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:76-6-272
వయససస:41
లస: పప
6844 SQX1442680
పపరర: భవరన బతష
స ల

భరస : ససవదసదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-274
వయససస:53
లస: ససస స
95-182/302

తసడడ:డ ససవర బతష
స ల
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:23
లస: ససస స
6847 SQX1442656
పపరర: యయసమక వనమమల

95-182/305

95-182/308

95-182/311

తసడడ:డ చచసచయఖ పష తపరలలపప
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:32
లస: పప
6859 SQX0431940
పపరర: వజయ చటటట పష డ లక
భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:76-6-278
వయససస:41
లస: ససస స
6862 SQX0539668
పపరర: గగకవరపప యగర శవ భబసషర

95-182/316

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:37
లస: పప

95-182/312

6857 SQX2303766
పపరర: శక లత కకటపరటట

6860 SQX0432971
పపరర: పపరషచసదడ రరవప చటటటపష డ లల

6863 MLJ1832294
పపరర: వనసకటకలమమర గగకవరపప

95-182/319

6866 SQX0537746
పపరర: నరకలమదతవ చచసతనచచరర

95-182/689

6869 SQX0539643
పపరర: మనన కలమమర బబతసచచరర
తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:38
లస: పప

95-182/310

6855 SQX2332633
పపరర: బమజర బసడనరర

95-182/687

95-202/996
6858 SQX2267219
పపరర: వనసకట సదరఖ రమమశ బబబమ కరజ

తసడడ:డ శరఖస సససదర కరజ
ఇసటట ననస:76-6-277
వయససస:21
లస: పప
95-182/314

6861 AP151000675046
పపరర: అననపపరరష దతవ గగకవరపప

95-182/315

భరస : వనసకట కలమమర
ఇసటట ననస:76-6-281
వయససస:48
లస: ససస స
95-182/317

6864 SQX0637868
పపరర: బబతససచరర పరవన

95-182/318

భరస : మనన కలమమర
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:28
లస: ససస స
95-182/320

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:59
లస: ససస స
95-182/322

6852 SQX1090737
పపరర: సలస మహమకద

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బసడనరర
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శక కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-6-281
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:57
లస: ససస స
6868 SQX0698597
పపరర: ససరరష కలమమర బచసచ

6854 MLJ1832641
పపరర: ససవదసదదరన మహమకద

95-182/307

తసడడ:డ ససవదసదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:76-6-278
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కలమమర
ఇసటట ననస:76-6-281
వయససస:30
లస: పప
6865 SQX0712778
పపరర: ఆదదలకడక బచసచ

95-182/309

భరస : మననహర కకటపరటట
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:30
లస: ససస స
95-182/313

95-182/304

భరస : జఫపఫఫదర దన మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వహహదసదదరన
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:60
లస: పప
95-182/688

6846 SQX1442698
పపరర: లకడక బతష
స ల

95-182/306 6849 SQX1537580
6848 SQX1537606
పపరర: ఆయష ససలమసనన మహమకద
పపరర: జమర ససలమసనన మహమకద

6851 SQX1537572
పపరర: వససమ మహమకద

95-182/301

తసడడ:డ ససవర బతష
స ల
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదసదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వహహదసదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:52
లస: పప
6856 SQX2327369
పపరర: నగరజ పష తపరలలపప

95-182/303

భరస : ససరరజదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వహహదసదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:79
లస: ససస స
6853 SQX1537598
పపరర: జఫపఫఫదర దన మహమకద

6845 SQX1537564
పపరర: ససమయ ననషసన షపక

6843 AP151000672165
పపరర: ససరరజదదరన మహమకద

తసడడ:డ వహహరరదదరన
ఇసటట ననస:76-6-274
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జఫపఫఫదర దన షపక
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:76-6-275
వయససస:26
లస: ససస స
6850 SQX1537614
పపరర: షరరఫననస మహమకద

95-182/300

6867 SQX0880211
పపరర: అసడ ర అల షపక

95-182/321

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:27
లస: పప
95-182/323

6870 SQX0698555
పపరర: రరమమరరవప బచసచ

95-182/324

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:62
లస: పప
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95-182/325

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:76-6-282
వయససస:74
లస: పప
6874 SQX0964924
పపరర: ఝమనస గగపవరపప

95-182/329

95-182/332

95-182/330

6878 SQX0289181
పపరర: వనసకటరరవమక మమడస

95-182/336

6881 SQX1051838
పపరర: శకనవరస రరవప చసతపష డ లల

95-182/333

6884 SQX0289629
పపరర: ననగరరజ పరరర పరలర

6876 SQX0289173
పపరర: పపరష కలమమరర పరరర పలర

6879 SQX0558460
పపరర: పరరర పలర పడకరష

95-182/337

95-182/340

6885 SQX0433144
పపరర: వసగరటట రగజజరతనస

95-182/342
6886 SQX0433714
పపరర: వనసకట శవ ననగ ససతనరరసగమపరస
వసగరటట
తసడడ:డ వనసకట ననగ సరసబమభరరస వసగరటట
ఇసటట ననస:76-6-286
వయససస:31
లస: పప

6887 SQX0433557
పపరర: వనసకట సరశమ వసగరటట
తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:76-6-286
వయససస:82
లస: పప

6889 MLJ3223658
పపరర: లకడక పదనకవత కరకలమమనస

95-182/346 6891 SQX0569764
6890 MLJ3223849
పపరర: లకడకరరజరరజరశశరర కరకలమమనస
పపరర: శవ కలమమర యకషల

6892 SQX0433540
పపరర: ససవదన రరవప యకషల
తసడడ:డ గమరరననథస
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:36
లస: పప

6893 MLJ3216603
పపరర: అనసతవనసకటససబబబరరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:55
లస: పప

95-182/351 6896 SQX0541771
6895 MLJ3216751
పపరర: శవఅనసతరరమయఖ కరకలమమన
పపరర: సరసబశవ రరవప వరససకరర

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:64
లస: పప
6898 SQX0431312
పపరర: లకడక వరణణశక
భరస : బబల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-6-289
వయససస:51
లస: ససస స

95-182/343

6899 SQX0289157
పపరర: కకటటశశరమక కకపపపల
భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:76-6-290
వయససస:61
లస: ససస స

6888 SQX0580654
పపరర: అసజల యకషల

95-182/344

భరస : ససవదన రరవప
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:30
లస: ససస స
95-182/347

తసడడ:డ గమరరననథస
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:32
లస: పప
95-182/349

6894 SQX0433706
పపరర: గమరరననథస యకషల

95-182/350

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:59
లస: పప
95-182/352

తసడడ:డ రరజ వరససకరర
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:66
లస: పప
95-182/354

95-182/341

భరస : వనసకట సరసబమభరరస
ఇసటట ననస:76-6-286
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవఅనసతరరమయఖ
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:60
లస: ససస స
95-182/348

95-182/338

తసడడ:డ రరమననధస
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వపపరయఖ
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:76-6-288
వయససస:56
లస: ససస స

95-182/334

6882 SQX0288613
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమడస

తసడడ:డ రరదడయఖ
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:58
లస: పప

95-182/345

95-182/331

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ధరరకసజ రరవప
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:47
లస: పప
95-182/339

95-182/328

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమననధస
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననన రరవప
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:38
లస: పప
6883 SQX0641167
పపరర: రరమయఖ కర

6875 SQX0289199
పపరర: లకకషక కలమమరర

6873 SQX1045435
పపరర: గగరర చటటటపష డ లల

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:61
లస: ససస స
6880 SQX0964916
పపరర: శకనవరస రరవప గగపవరపప

95-182/326

తసడడ:డ వనసకట ననగసరసబ మభరరస
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-6-283
వయససస:36
లస: ససస స
6877 SQX0640995
పపరర: లకడక కకకషసడర

6872 SQX0432567
పపరర: వనసకట ననగవలర వసగరటట

6897 SQX0101683
పపరర: ససనతన దతవ పష లశశటట

95-182/353

భరస : అనల కలమమర పష లశశటట
ఇసటట ననస:76-6-289
వయససస:41
లస: ససస స
95-182/355

6900 SQX0103895
పపరర: వనసకట కకటట అనల కలమమర
పష లశశటట
తసడడ:డ కసషష మభరరస పష లశశటట
ఇసటట ననస:76-6-290
వయససస:43
లస: పప

95-182/356
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95-182/357

భరస : సరయ కకషష ర కకపపపల
ఇసటట ననస:76-6-291
వయససస:33
లస: ససస స
6904 SQX2078715
పపరర: నససడదదరన షపక

95-202/820

95-183/482

95-183/485

95-183/488

95-182/361

95-182/364

95-182/367

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:76-6-303
వయససస:75
లస: పప

6914 SQX0389841
పపరర: మమహరరననసర

6917 SQX0880112
పపరర: ఖమజజ మహహదర దన షపక

6920 SQX0289603
పపరర: ఆరరఫ షపక

6923 SQX2124287
పపరర: రరహమన షపక

95-183/490

6926 MLJ3218294
పపరర: యమససన ఖమన�

95-182/359

6929 SQX0557629
పపరర: ఆయయషర ఖమతతన
తసడడ:డ అసకతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:33
లస: ససస స

6909 SQX0516971
పపరర: నకకషశశటట వనసకటశవరరస�

95-183/484

6912 SQX0713529
పపరర: ఆరరఫర ఖమతతన

95-183/487

6915 SQX0389908
పపరర: గగససయమ ససలమసనన

95-182/360

తసడడ:డ మహకద జబబర
ఇసటట ననస:76-6-296
వయససస:67
లస: ససస స
95-182/362

6918 SQX0389833
పపరర: నజయమ షపక

95-182/363

భరస : ఆససఫ
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:29
లస: ససస స
95-182/365

6921 SQX0350777
పపరర: షపక మసరసన

95-182/366

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:35
లస: పప
95-182/690

6924 AP151000675444
పపరర: గపపరరననసర

95-183/489

భరస : యమససన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:63
లస: ససస స
95-183/491

తసడడ:డ మహబభబబబ న�
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:77
లస: పప
95-183/493

95-183/481

భరస : మహబభబ ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-294
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ యమససన ఖమన�
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:37
లస: పప
6928 AP151000672201
పపరర: రరధనకసషషమభరరస బబలరసకకసడ

95-183/486

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహకద
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:35
లస: పప
6925 SQX0433607
పపరర: ససహహల ఖమన�

6911 SQX1052034
పపరర: మరర బ పఠరన

6906 SQX0519520
పపరర: నకకషశశటట శకదతవ�

తసడడ:డ రఘమరరమ మభరరస�
ఇసటట ననస:76-6-293
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:76-6-297
వయససస:75
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:76-6-298
వయససస:39
లస: ససస స
6922 SQX0095869
పపరర: ఆససఫ షపక

95-183/483

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:76-6-296
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబరర
ఇసటట ననస:76-6-296
వయససస:50
లస: పప
6919 SQX0389767
పపరర: సలమక షపక

6908 SQX0516955
పపరర: నకకషశశటట ససరరష కలమమర�

95-182/607

భరస : శవరరస�
ఇసటట ననస:76-6-293
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:76-6-294
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-294
వయససస:43
లస: పప
6916 AP151000672415
పపరర: రరయమజ మహకద

95-183/480

తసడడ:డ రఘమరరమ మభరరస�
ఇసటట ననస:76-6-293
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:76-6-293
వయససస:71
లస: పప
6913 SQX0698845
పపరర: మహబభబ ఖమన పఠరన

6905 SQX1143379
పపరర: రరణమక దతవ నకకషశశటట

6903 SQX2110104
పపరర: షమర షపక

భరస : నజరరదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-6-292
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:76-6-293
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రఘమరరమ మభరరస�
ఇసటట ననస:76-6-293
వయససస:64
లస: ససస స
6910 SQX0516922
పపరర: నకకషశశటట రఘమరరమ మభరరస�

95-182/358

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:76-6-291
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:76-6-292
వయససస:42
లస: పప
6907 SQX0519603
పపరర: నకకషశశటట చననమక�

6902 AP151000672044
పపరర: సరయ కకషష ర కకపపపల

6927 AP151000675243
పపరర: సరవతడ బబలరసకకసడ

95-183/492

భరస : రరధనకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-6-303
వయససస:60
లస: ససస స
95-183/494

6930 SQX0092395
పపరర: ఆససయమ ససలమసన

95-183/495

భరస : నయళమ ఉర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:53
లస: ససస స
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95-183/496

భరస : అసకతషలమర ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:53
లస: ససస స
6934 SQX0558395
పపరర: అమర ఖమన�

95-183/499

తసడడ:డ అసకతషలమర ఖమన�
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:32
లస: పప
6937 SQX1587627
పపరర: మమససఫర పస

95-182/368

భరస : కకఫరయతషలర ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:27
లస: ససస స
6940 SQX0350868
పపరర: కకఫరయతషలర ఖమన

95-182/371

95-183/502

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:76-6-307
వయససస:57
లస: ససస స
6949 SQX0997726
పపరర: అబమరల ఖమదర జలమన షపక
తసడడ:డ హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-6-307
వయససస:54
లస: పప
6952 MLJ3216637
పపరర: రరధనకకకషష కససకలరరస

95-182/381

తసడడ:డ మగబబల
ఇసటట ననస:76-6-309
వయససస:37
లస: పప

6936 AP151000672366
పపరర: అసకతషలమరఖమన

6938 SQX1526484
పపరర: రరఫసయమ బతతల

95-182/369

6941 SQX0350843
పపరర: హహదయతషలమర ఖమన

6944 AP151000672083
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అసగరరరకలల�

6947 MLJ3216124
పపరర: యమససన షపక

6950 SQX1090638
పపరర: దదపసస కససకలరరస

6953 SQX1508680
పపరర: అసకత షపక

95-182/384

6956 AP151000675431
పపరర: షకకలమబబగస షపక

6959 MLJ3217023
పపరర: మగమబల షపక
తసడడ:డ ఈసదఫరసరహహబ
ఇసటట ననస:76-6-309
వయససస:67
లస: పప

6939 SQX0712695
పపరర: దదలర మద బబగమ

95-182/370

భరస : ఎనయతషలలర ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:69
లస: ససస స
95-182/372

6942 SQX0698589
పపరర: ఎనయతషలర ఖమన

95-182/373

తసడడ:డ ససలలమన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:65
లస: పప
95-183/503

6945 SQX0712711
పపరర: నజలమ బబగస షపక

95-182/374

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:76-6-307
వయససస:31
లస: ససస స
95-182/376

6948 MLJ3216116
పపరర: అలమరబకడ షపక

95-182/377

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:76-6-307
వయససస:40
లస: పప
95-182/379

6951 SQX1090653
పపరర: మహన వసశ కరససకలరరస

95-182/380

తసడడ:డ కర రరధ కసషష
ఇసటట ననస:76-6-308
వయససస:25
లస: పప
95-182/382

6954 SQX1442664
పపరర: నరకల పష తపరలలపప

95-182/383

భరస : ననగ రరజ పష తపరలలపప
ఇసటట ననస:76-6-309
వయససస:27
లస: ససస స
95-182/385

భరస : మగమబల
ఇసటట ననస:76-6-309
వయససస:53
లస: ససస స
95-182/387

95-183/501

తసడడ:డ ససలలమమననబ న
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మగభబల షపక
ఇసటట ననస:76-6-309
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:76-6-309
వయససస:39
లస: ససస స
6958 MLJ3216108
పపరర: అసరడరర అల

95-183/500

తసడడ:డ రరధ కసషష
ఇసటట ననస:76-6-308
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకశశకలశరక
ఇసటట ననస:76-6-308
వయససస:57
లస: పప
6955 SQX1553065
పపరర: రహమత షపక

6935 SQX0095893
పపరర: నయళమ ఉర రహమమన
ఖమన
తసడడ:డ ససలలమమన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:76-6-307
వయససస:36
లస: పప
95-182/378

95-183/498

తసడడ:డ నయళమ ఉర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:70
లస: పప
95-182/375

6933 SQX1051846
పపరర: ససలలమమన ఖమన

తసడడ:డ నయళమ ఉర రహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-305
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఎనయతషలలర ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:65
లస: ససస స
6946 AP151000675436
పపరర: నజరరరబబగస షపక

95-183/497

భరస : హహదయతషలమర ఖమన బతతల
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎనయతషలర ఖమన
ఇసటట ననస:76-6-306
వయససస:37
లస: పప
6943 AP151000675031
పపరర: ఉమమమహహశశరర అసగరరరకలల�

6932 SQX1306423
పపరర: వరససస ఖమన

6957 AP151000675252
పపరర: బషసరరననసర మహకద

95-182/386

భరస : ఆల మహకద
ఇసటట ననస:76-6-309
వయససస:65
లస: ససస స
95-182/388

6960 SQX0558569
పపరర: లసగమలలర శకనవరసరరవప

95-182/391

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-310
వయససస:65
లస: పప
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6961 SQX0432468
పపరర: ననగరరణణబబయ బబ సదదల

95-182/392

భరస : సదరఖ నరరససగ సససగ
ఇసటట ననస:76-6-311
వయససస:46
లస: ససస స
6964 AP151000672136
పపరర: పపరనసససగమ బబ సదదల

95-182/395

95-182/397

తసడడ:డ తరరపరలల అడడససమలర
ఇసటట ననస:76-6-314
వయససస:55
లస: పప
6973 SQX0289256
పపరర: పరరశన ససలమసన

95-182/402

95-182/405

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:85
లస: పప
6982 SQX2426518
పపరర: ససభబన సయద

95-183/918

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:66
లస: ససస స

6971 AP151000672419
పపరర: కలమమరసరశమ పపలపరటట

95-182/401

95-182/410

95-182/403

95-182/406

6980 SQX2444362
పపరర: రహహమమన సయద

6989 SQX0641225
పపరర: ససబడమణఖస యకషల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:45
లస: పప

95-182/399

6972 SQX2044618
పపరర: మమనక అడడససమలర

95-205/601

6975 SQX1203934
పపరర: మహబమనన సయఖద

95-182/404

6978 SQX0964973
పపరర: సయఖద యమససన

95-182/407

తసడడ:డ సయఖద అనశర హహససవసన
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:51
లస: పప
95-182/691

6981 SQX2429694
పపరర: రరకరసనన సయద

95-183/917

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:20
లస: ససస స
95-181/1284

6984 SQX0575704
పపరర: శరరష యమకషల

95-182/409

భరస : ససబడమకణఖస
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:37
లస: ససస స
95-182/411

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:45
లస: ససస స
95-182/413

6969 SQX0433235
పపరర: ససశల పపలపరటట

తసడడ:డ అనశర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:52
లస: ససస స

6977 AP151000672113
పపరర: మసరసన సయఖద

6986 SQX0575647
పపరర: మమలత యమకల

95-183/504

తసడడ:డ ససబబబరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:76-6-314
వయససస:23
లస: ససస స

6974 SQX0289249
పపరర: అమన

6983 SQX2504538
పపరర: రహహమమన సయద

6966 SQX1552992
పపరర: ఇసదదరర బబయ బబ సదదల

భరస : కలమమరసరశమ
ఇసటట ననస:76-6-314
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ యశన సయద
ఇసటట ననస:76-6-315 padarthi vari
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:42
లస: ససస స
6988 SQX0600742
పపరర: ససశల యమకషల

95-182/398

తసడడ:డ యశన సయద
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:18
లస: పప
6985 SQX0575753
పపరర: జయ యమకషల

6968 SQX1052471
పపరర: శశ దతవ అడడససమలర

తసడడ:డ అనశరరశసపసన
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:48
లస: పప
95-182/408

95-182/394

తసడడ:డ బమధనరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:76-6-311
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : యమససన ,
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అనశర హహససవన సయఖద
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:72
లస: ససస స
6979 SQX0289736
పపరర: అనశర హహససవసన సయఖద

95-182/396

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:76-6-314
వయససస:80
లస: పప

భరస : మసరసన ,
ఇసటట ననస:76-6-315
వయససస:39
లస: ససస స
6976 SQX1839604
పపరర: రగషణ బ సయఖద

6965 AP151000672315
పపరర: బమధనరరససససగమ బబ సదదల

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:76-6-314
వయససస:48
లస: ససస స
95-182/400

6963 AP151000672084
పపరర: నరసససగమభన సససగమ బబ సదదల

తసడడ:డ బమధనరరససససగమ
ఇసటట ననస:76-6-311
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకకణసససగమ
ఇసటట ననస:76-6-311
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:76-6-314
వయససస:25
లస: ససస స
6970 SQX1089078
పపరర: ససబబరరవప అడడససమలర

95-182/393

భరస : బసదనరరయసససగ
ఇసటట ననస:76-6-311
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బమధనరరససససగమ
ఇసటట ననస:76-6-311
వయససస:53
లస: పప
6967 SQX1052489
పపరర: హరరక అడడససమలర

6962 AP151000675200
పపరర: దసరరడబబయ

6987 SQX0092254
పపరర: పదక లత పపలపరటట వనసకట

95-182/412

భరస : కకశశర కలమమర
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:45
లస: ససస స
95-182/414

6990 SQX0569822
పపరర: యకషల శకనవరస రరవప

95-182/415

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:47
లస: పప
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6991 SQX0095745
పపరర: కకశశర కలమమర పపలపరటట

95-182/416

తసడడ:డ బబలకసషషరరవప
ఇసటట ననస:76-6-316
వయససస:51
లస: పప
6994 SQX0390070
పపరర: అరరణకలమమరర గరజల�

95-183/505

95-182/419

95-182/421

95-182/424

95-182/427

95-182/430

95-182/692

తసడడ:డ నససరరదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:25
లస: ససస స

7004 AP151000675236
పపరర: లకడకదతవమక శవరలశశటట

7007 AP151000672234
పపరర: వనసకయఖ శవరలలశశటట

7010 SQX0640987
పపరర: లల ఆర

7013 MLJ1832740
పపరర: అరరణకలమమరర .పరరరపలర

95-182/693

7016 SQX2285401
పపరర: ననగ శరరష గకసదద

95-182/425

7019 SQX0640953
పపరర: సరస జ షపక
భరస : బమడత సరహహబ
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:35
లస: ససస స

6999 SQX2020097
పపరర: వనసకట రరవమక గమసడన

95-182/608

7002 SQX0613141
పపరర: భబగఖలకడక మదరల

95-182/423

7005 SQX0612705
పపరర: నరసససహ రరవప మదనరల

95-182/426

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-6-325
వయససస:43
లస: పప
95-182/428

7008 SQX0647339
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అర

95-182/429

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:76-6-326
వయససస:51
లస: పప
95-182/431

7011 SQX0445379
పపరర: బబ యనపలర భబరత లకడక

95-182/432

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-6-327
వయససస:71
లస: ససస స
95-182/433

7014 SQX0448498
పపరర: రవబబబమ బబ యనపలర

95-182/434

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-6-328
వయససస:45
లస: పప
95-183/919

భరస : పడబబకర రరవప గకసదద
ఇసటట ననస:76-6-330
వయససస:41
లస: ససస స
95-182/435

95-183/507

భరస : నరరససహ రరవప
ఇసటట ననస:76-6-325
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:76-6-328
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ననగభల మర షపక
ఇసటట ననస:76-6-330
వయససస:22
లస: ససస స
7018 SQX1096826
పపరర: నజకవస సహర షపక

95-182/422

భరస : వనసకటటశశరరరవప ,
ఇసటట ననస:76-6-327
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబమ బబ యనపలర
ఇసటట ననస:76-6-327
వయససస:18
లస: ససస స
7015 SQX2225431
పపరర: హససన షపక

7001 AP151000672235
పపరర: రసగరరరవప ససవరలమశశటట

6996 SQX0350876
పపరర: గరజల రమమశ�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:76-6-321
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:76-6-325
వయససస:74
లస: పప

భరస : రవ బబబమ
ఇసటట ననస:76-6-327
వయససస:42
లస: ససస స
7012 SQX2127744
పపరర: పసడయసకర దదర బబ యనపలర

95-182/420

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:76-6-325
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:76-6-325
వయససస:45
లస: పప
7009 SQX0451328
పపరర: శక దతవ బబ యనపలర

6998 AP151000672237
పపరర: శకనవరసరరవప గమసడ

95-182/418

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:76-6-318
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ససవరలమశశటట
ఇసటట ననస:76-6-324
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:76-6-325
వయససస:60
లస: ససస స
7006 AP151000672042
పపరర: ససరరష శవలలశశటట

95-183/506

తసడడ:డ వనసకరటరరవమక
ఇసటట ననస:76-6-321
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ,
ఇసటట ననస:76-6-324
వయససస:37
లస: ససస స
7003 AP151000675237
పపరర: వరమక శవరల

6995 SQX0390104
పపరర: పరరశత గరజల�

6993 SQX0289637
పపరర: మలలర శశర బసడనరర

తసడడ:డ రరమకకటట
ఇసటట ననస:76-6-318
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:76-6-318
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-6-321
వయససస:44
లస: ససస స
7000 MLJ1832401
పపరర: అచసఖత లకడక శవరలమససటట

95-182/417

భరస : మలలర శశర ,
ఇసటట ననస:76-6-318
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ�
ఇసటట ననస:76-6-318
వయససస:39
లస: ససస స
6997 MLJ1832930
పపరర: శరరద గమసడన

6992 SQX0289223
పపరర: మలలర శశరర బసడనరర

7017 SQX2285419
పపరర: లకడక యమమన గకసథద

95-183/920

తసడడ:డ పడబబకర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:76-6-330/A
వయససస:18
లస: ససస స
95-182/436

7020 MLJ3223245
పపరర: రజయమ షపక

95-182/437

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:44
లస: ససస స
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7021 AP151000675019
పపరర: కరరమమన షపక

95-182/438

భరస : నససరరదరన
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:49
లస: ససస స
7024 SQX0350801
పపరర: షపక హసనషమల

95-182/441

95-182/444

95-182/446

95-183/921

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-6-417
వయససస:58
లస: పప
7036 SQX1814417
పపరర: వనసకట రవతతజ చలమర

95-201/554

95-201/557

95-201/560

తసడడ:డ వజయబబబమ
ఇసటట ననస:76-7-342
వయససస:29
లస: పప

95-182/447

7029 SQX1789577
పపరర: ససపపరష స అతష
స లకరర

తసడడ:డ సష మమమయమ అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:76-6-386
వయససస:62
లస: పప

7034 SQX1065714
పపరర: హససనన షపక

7035 SQX0062323
పపరర: రరషరక షపక

7037 MLJ3754272
పపరర: కలమఖణణ� పసరరమమళళ�

7040 MLJ3753597
పపరర: హహహమవత� అననస�

7043 SQX0144097
పపరర: అపపలమచనరర మమకరషమల

95-182/443

95-182/445

95-182/448
7032 SQX1789445
పపరర: శవ కరమమశశరరరవప అతష
స లకరర

తసడడ:డ శవ కరమమశశరరరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:76-6-386
వయససస:43
లస: పప
95-214/1102

95-199/84

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:76-7-333
వయససస:31
లస: ససస స
95-201/555

7038 MLJ3754231
పపరర: శవ కలమమరర� మమకరషమల�

95-201/556

భరస : అపపలమ చనరర�
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:47
లస: ససస స
95-201/558

7041 AP151000642452
పపరర: జయలకడక పసరరమళళ�

95-201/559

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:80
లస: ససస స
95-201/561

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:53
లస: పప

7044 SQX1382365
పపరర: మసరసన రరవప పసరరమమళర

95-201/562

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:65
లస: పప

95-201/563

95-201/564 7047 SQX1144997
7046 SQX1144989
పపరర: రతన కలమమరర మసగళళపపరస
పపరర: వనసకట శవ కలమమర
మసగళళపపరస
భరస : వజయ బబబమ
తసడడ:డ వజయ బబబమ
ఇసటట ననస:76-7-342
ఇసటట ననస:76-7-342
వయససస:50
లస: ససస స
వయససస:24
లస: పప

95-201/565

95-201/566

7049 SQX1145003
పపరర: బబల కకకషష వరడపలర

95-182/694

తసడడ:డ వజయ బబబమ
ఇసటట ననస:76-7-342
వయససస:28
లస: ససస స
7048 SQX0221820
పపరర: అవననష మసగళళపపరపప

7031 SQX1789510
పపరర: సష మ శశఖర అతష
స లకరర

7026 AP151000672188
పపరర: నసదరఉదదరన యస కర

భరస : సష మ శశఖర అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:76-6-386
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:44
లస: పప
7045 SQX1144971
పపరర: నరకదన దతవ మసగళళపపరస

95-183/508

భరస : కకరణ కలమమర�
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:76-7-339
వయససస:61
లస: ససస స
7042 SQX1382381
పపరర: కకరణ కలమమర పసరరమమళళ

7028 SQX1051820
పపరర: సపశతనసజల బతస ననన

95-182/440

తసడడ:డ కరళళషర
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:52
లస: పప

భరస : మహమదనబబబబ
ఇసటట ననస:76-6-546
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప చలమర
ఇసటట ననస:76-7-335
వయససస:23
లస: పప
7039 AP151000642451
పపరర: శరసతకలమమరర పసరరమళళ�

95-182/442

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-6-350
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ కరమమశశరరరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:76-6-386
వయససస:59
లస: ససస స
7033 SQX2347599
పపరర: ననసర షపక

7025 AP151000672312
పపరర: రఫస షపక

7023 SQX1537648
పపరర: అఖల సష హహహల షపక

తసడడ:డ నససరరదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కలలషర షపక
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:76-6-332
వయససస:20
లస: పప
7030 SQX1789551
పపరర: రతన కలమమరర అతష
స లకరర

95-182/439

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:76-6-331
వయససస:30
లస: పప
7027 SQX1967447
పపరర: నజబమర రహమన షపక

7022 AP151000675117
పపరర: నదరర హన షపక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-7-342
వయససస:51
లస: పప

95-201/567

7050 SQX2276103
పపరర: రరణమక ఏమ
భరస : శకనవరస రరవప ఏమ
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:26
లస: ససస స
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95-201/568

తసడడ:డ శకనవరస పష కరల
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:22
లస: ససస స
7054 SQX1382456
పపరర: హరరక సడవసత గమసడన

95-201/571

95-201/574

95-201/577

7063 AP151000642154
పపరర: లకడక నరసమక పసడడగమరరళర

95-201/580

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-344
వయససస:62
లస: ససస స
95-201/582

95-201/575

7061 SQX1783489
పపరర: శకనవరస పష కల

95-201/585

7072 SQX1840214
పపరర: లకడక మదదర

95-201/588

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:49
లస: పప

95-201/576

తసడడ:డ వనసకయఖ పష కల
ఇసటట ననస:76-7-343 SANGADIGUNTA
వయససస:47
లస: పప
7064 SQX2452654
పపరర: సరయ కలమమర మడడ శశటట

7065 MLJ3754645
పపరర: వజయ లకడక� పసడడగమరరళర�

95-201/581

95-182/695

7067 AP151000642153
పపరర: వనసకట రమణన పసడడగమరరళళ�

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:76-7-345
వయససస:35
లస: ససస స
95-201/583

7068 AP151000639157
పపరర: పపరష నసద వనసకటబడవప �
పసడడగమరరళ��
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:76-7-345
వయససస:65
లస: పప

95-201/584

7070 MLJ3434131
పపరర: రమమదతవ కకళళ

95-201/586

7071 AP151000642438
పపరర: లకడక ననగ జజఖత కకళళ

95-201/587

7073 AP151000642437
పపరర: శవ ననగరసదడమక కకళళ

భరస : K P V A S G P R గమపరస
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:44
లస: ససస స
95-201/589

7076 AP151000639035
పపరర: వనసకటటశశరరర కకళళ

7079 AP151000639227
పపరర: శకనవరస రరవప మతషకకరర
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:76-7-347
వయససస:35
లస: పప

7074 AP151000639357
పపరర: మమధవరరవప కకళళ

95-201/590

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకళళ
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:41
లస: పప
95-201/592

తసడడ:డ ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:79
లస: పప
95-201/593

7059 MLJ2019347
పపరర: ఆర.ఎల.వ.రవకలమమర గమసడన

95-201/579

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:71
లస: ససస స
95-201/591

95-201/573

7062 AP151000642155
పపరర: వనసకట వజయకలమమరర
పసడడగమరరళళ
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-344
వయససస:52
లస: ససస స

95-201/578

భరస : మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మదదర
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:52
లస: ససస స

7056 AP151000642187
పపరర: ననగలకడక గమసడన

తసడడ:డ ఆర.ఎల.వ.ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:37
లస: పప

భరస : పపరరషనసద వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:76-7-345
వయససస:62
లస: ససస స

7069 MLJ3428026
పపరర: గర నన నసదన శకనవరసరరవప�
పసడడగమరరళ��
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:76-7-345
వయససస:70
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-347
వయససస:65
లస: ససస స

7058 MLJ2019008
పపరర: రరమ లకకణరరవప గమసడన

95-201/570

భరస : ఆర. ఏల. వనసకట ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : శకనవరస రరవప మదదశశటట
ఇసటట ననస:76-7-345
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:76-7-345
వయససస:47
లస: ససస స

7078 AP151000642411
పపరర: శవపరరశత మతకకరర

95-201/572

తసడడ:డ ఆర.ఎల.వ.ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:37
లస: పప

7060 AP151000639173
పపరర: రరమలకకణవనసకట
ననగరశశరరరవప గమసడన
తసడడ:డ పసదరవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:60
లస: పప

7075 AP151000639386
పపరర: కరశవరరవప కకళళ

7055 SQX1783471
పపరర: ననగమణణ పష కల

7053 SQX1382431
పపరర: రమఖ కసషష గమసడన

భరస : రరమ లకకణ వనసకట రవ కలమమర గమసడన
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పష కల
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పష కరల
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:24
లస: పప

7066 MLJ3754595
పపరర: అననపపరష� తనడతపలర �

95-201/569

భరస : పపరష చసదడరరవప తమకన
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ లకకణ రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:76-7-343
వయససస:32
లస: ససస స
7057 SQX1783380
పపరర: అఖల పష కరల

7052 SQX1448167
పపరర: ననగ పడభ తమకన

7077 SQX2042547
పపరర: పప నననడ లలకరశ

95-201/907

తలర : పప నననడ లకడక ఇసదదరర ఇసదదరర
ఇసటట ననస:76-7-346
వయససస:19
లస: పప
95-201/594

7080 MLJ3428893
పపరర: శసకరరరవప మతషకకరర

95-201/595

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-347
వయససస:37
లస: పప
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95-201/596 7082 MLJ3435757
7081 SQX1374214
పపరర: డడ ఎల హహచ శశకలజ కకలర పరకలల
పపరర: ససత కకలపరకలల

భరస : లకడక కరసత కకలర పరకలల
ఇసటట ననస:76-7-348
వయససస:28
లస: ససస స
7084 SQX1068155
పపరర: షపక హహనన

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-348
వయససస:53
లస: ససస స
95-201/599

తసడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:26
లస: ససస స
7087 AP151000642009
పపరర: అమరరననసర షపక

95-201/602

95-201/605

95-201/608

95-201/612

95-201/615

95-201/618

తసడడ:డ బమచచ బబబమ
ఇసటట ననస:76-7-352
వయససస:49
లస: పప

7094 AP151000642317
పపరర: మసరసనబ షపక�

7097 AP151000639010
పపరర: గఫపర షపక

7100 SQX1025866
పపరర: సరయననథ కకసడవటట

7103 SQX0219055
పపరర: కకటటశశరర� సససహదద�డ

95-201/621

95-201/624

7106 SQX1459016
పపరర: బమచచబబబమ సససహదదడ

7089 MLJ3753316
పపరర: బబబభజ షపక

95-201/604

7092 AP151000639345
పపరర: మహమకద షపక

95-201/610

7095 MLJ3434271
పపరర: జహరభ షపక�

95-201/607

95-201/611

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:76-7-350
వయససస:72
లస: ససస స
95-201/613

7098 AP151000639063
పపరర: నహహమమదదరన షపక

95-201/614

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:76-7-350
వయససస:52
లస: పప
95-201/616

7101 AP151000639136
పపరర: శకరరమమభరరస కకసడపరటటరర

95-201/617

తసడడ:డ శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-351
వయససస:57
లస: పప
95-201/619

7104 MLJ3753621
పపరర: జయలకడక సససహదద�డ

95-201/620

భరస : రరమబడహకస�
ఇసటట ననస:76-7-352
వయససస:41
లస: ససస స
95-201/622

7107 SQX0222091
పపరర: ఆచనరర సససహదదడ

తసడడ:డ ససవర రరమ బడహమస సససహదదడ
ఇసటట ననస:76-7-352
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చనరర
ఇసటట ననస:76-7-352
వయససస:38
లస: పప

7109 SQX2555951
పపరర: నఫససర షపక

7110 SQX0792838
పపరర: ససభబన షపక

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:76-7-353
వయససస:48
లస: ససస స

95-201/601

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఆచనరర�
ఇసటట ననస:76-7-352
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బమచచ బబబమ�
ఇసటట ననస:76-7-352
వయససస:69
లస: ససస స
7108 SQX0222067
పపరర: రరమ బడహకస సససహదదడ

95-201/606

తసడడ:డ బడహకనసదస కకసడవటట
ఇసటట ననస:76-7-351
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:76-7-352
వయససస:31
లస: ససస స
7105 SQX0219105
పపరర: పరరశత� సససహదద�డ

7091 SQX0221952
పపరర: కరరమమలమర షపక

7086 MLJ3434222
పపరర: హహసపసనబ షపక

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నజర
ఇసటట ననస:76-7-350
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస�
ఇసటట ననస:76-7-351
వయససస:33
లస: ససస స
7102 SQX0272856
పపరర: లకడక బబరలవ� పససడడపరటట�

95-201/603

భరస : నహహమమదదరన�
ఇసటట ననస:76-7-350
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:76-7-350
వయససస:77
లస: ససస స
7099 SQX0235994
పపరర: వజయ రరజరశశరర� కకసడవటట�

7088 MLJ3753324
పపరర: నస రర ఇసరకయల షపక

95-201/598

భరస : షపక బబబబ
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననయమకదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-7-350
వయససస:23
లస: ససస స
7096 AP151000642316
పపరర: ఖమసససభ షపక�

95-201/600

తసడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:56
లస: పప
7093 SQX1743236
పపరర: మససన షసవక

7085 MLJ3754322
పపరర: అజయమ ససలమసన షపక

7083 SQX0290338
పపరర: లకడక కరసత కకలర పరకల

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:76-7-348
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర వల
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-7-349
వయససస:52
లస: ససస స
7090 MLJ3428299
పపరర: ఖమదర వల షపక

95-201/597

95-201/625

95-201/623

95-201/626

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:76-7-353
వయససస:27
లస: పప
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95-201/627

తసడడ:డ గగసప మహహదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-7-353
వయససస:56
లస: పప
7114 MLJ3428141
పపరర: ఫకకర అహకద� షపక�

95-201/630

95-201/632

95-201/635

95-201/1057

95-201/1060

95-201/639

95-201/641

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:32
లస: ససస స
7135 MLJ3435187
పపరర: నదరరననసర

95-201/644

7124 SQX2130714
పపరర: కలలశర షపక

7127 SQX2308641
పపరర: Nasruddin Shaik

7130 SQX1743038
పపరర: షబన షపక

95-201/1061

7119 SQX1294974
పపరర: ఫరరనన షపక

95-201/1058

95-201/1059

భరస : యకలబ షపక
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:32
లస: ససస స
95-182/697

7128 AP151000642453
పపరర: ఖమజజబ

95-201/638

భరస : హజ
ఇసటట ననస:76-7-357
వయససస:41
లస: ససస స
95-201/673

7131 MLJ3754363
పపరర: మలర కర షపక

7133 MLJ3754355
పపరర: రరషరక షపక

7134 SQX0219170
పపరర: రజయమ� షపక�

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:30
లస: ససస స

95-201/637

7125 SQX2194686
పపరర: షకకర షపక

తసడడ:డ మహహదర దన
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:29
లస: ససస స

7139 SQX2243855
పపరర: వలయమ బ షపక

95-201/634

7122 SQX0294447
పపరర: ఖమదర భబషర షపక

తసడడ:డ హజ షపక
ఇసటట ననస:76-7-357,GOLUSULA BAVI ST
వయససస:22
లస: ససస స

7136 MLJ3428208
పపరర: మహబభబ బబషర షపక

95-201/631

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:49
లస: పప

95-201/642

95-201/640

95-201/643

భరస : షపకకబబఅహమకద�
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:45
లస: ససస స
95-201/645

తసడడ:డ మహహదదరన
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:36
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:37
లస: పప

95-201/636

భరస : దతలమ షపక
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దతలమ
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:50
లస: ససస స
7138 SQX2270163
పపరర: ఖజ షపక

7121 AP151000639204
పపరర: బబషర షపక�

7116 SQX1550186
పపరర: రరకరసనన షపక

తసడడ:డ ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:76-7-357
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మమదనర షపక
ఇసటట ననస:76-7-357
వయససస:51
లస: పప
7132 MLJ3754348
పపరర: కలషసద� షపక�

95-201/633

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:18
లస: పప
7129 MLJ3428596
పపరర: హజ షపక

7118 MLJ3754330
పపరర: మమనన షపక

95-201/629

భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహమ షపక�
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:45
లస: పప

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:35
లస: ససస స
7126 SQX2225738
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-182/696

భరస : ఖమదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహమ� �
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:42
లస: పప
7123 SQX2189611
పపరర: నదర షపక

7115 SQX2163848
పపరర: షకకర షపక

7113 SQX0222158
పపరర: పసర అహకద షపక

తసడడ:డ మహహదదరన
ఇసటట ననస:76-7-354
వయససస:31
లస: పప

భరస : యమకలబ
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భబషర షపక� �
ఇసటట ననస:76-7-356
వయససస:35
లస: ససస స
7120 MLJ3429461
పపరర: యమఖసబ � షపక�

95-201/628

భరస : మహహదర దన�
ఇసటట ననస:76-7-354
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదరన� �
ఇసటట ననస:76-7-354
వయససస:37
లస: పప
7117 MLJ2017085
పపరర: మహరరననసర� షపక�

7112 AP151000642321
పపరర: కరరరననసర షపక�

7137 MLJ3428786
పపరర: దతలమ షపక

95-201/646

తసడడ:డ మహహదదరన
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:41
లస: పప
95-201/1062

7140 SQX2243889
పపరర: మలర క షపక

95-201/1063

భరస : జజన
ఇసటట ననస:76-7-358
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: మహబభబ బ షపక
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95-201/674

7142 SQX1840255
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-201/675

7143 SQX0793109
పపరర: రరజజ అహకద షపక

95-201/676

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:76-7-358,GUNTA FACTORY S
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:76-7-358,GUNTA FACTORY S
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:76-7-358,GUNTA FACTORY S
వయససస:50
లస: పప

7144 SQX1783406
పపరర: అరరరయమ కగసర షపక

7145 SQX1737873
పపరర: షబనన షపక

7146 AP151000642324
పపరర: షసషరద షపక

95-201/647

తసడడ:డ అబమరల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:26
లస: ససస స
7147 SQX0792440
పపరర: రరయమజ షపక

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:29
లస: ససస స
95-201/650

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:27
లస: పప
7150 MLJ3429156
పపరర: మరవల షపక�

95-201/653

95-201/654

95-201/657

95-201/660

95-201/1064

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:54
లస: ససస స

95-201/655

7157 MLJ2011930
పపరర: జయతషన షపక

7160 SQX1032283
పపరర: ఫయమజ షపక

7163 SQX2102895
పపరర: రశక షపక

95-107/718

7166 SQX0888842
పపరర: వజయ పరవన వడర పపడడ

95-201/658

7169 AP151000642542
పపరర: భభలకడక మమలమరదద
భరస : కకటటలసగస
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:57
లస: ససస స

95-206/731

7155 SQX1623660
పపరర: పరరశన షపక

95-201/656

7158 SQX1623652
పపరర: అసర స షపక

95-201/659

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:27
లస: పప
95-201/661

7161 AP151000639124
పపరర: జరలల షపక

95-201/662

తసడడ:డ మధనర షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:48
లస: పప
95-202/822

7164 SQX2102416
పపరర: అయయషర షపక

95-199/997

భరస : మర షహహద షపక
ఇసటట ననస:76-7-361
వయససస:39
లస: ససస స
95-201/663

తసడడ:డ కరశరతనస
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:32
లస: ససస స
95-201/665

7152 SQX2077303
పపరర: రఫసయమ షపక

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస మలమరదద
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:20
లస: పప
7168 SQX0959379
పపరర: కరససరతనస వడర పపడడ

7154 MLJ2011922
పపరర: గగససయమ� షపక�

95-201/652

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: ఇజజజ షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:23
లస: పప
7165 SQX2164226
పపరర: దసరరడ పడసరద మలమరదద

95-202/821

భరస : జయతషనబపదర
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:28
లస: పప
7162 SQX2286409
పపరర: అఖల షపక

7151 SQX2078707
పపరర: షబన షపక

7149 MLJ3429644
పపరర: బబబమ షపక�
తసడడ:డ రసజజన�
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:55
లస: పప

భరస : రహహమ షపక� �
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మమదనర షపక
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:73
లస: ససస స
7159 SQX0792481
పపరర: ఇజజ షపక

95-201/651

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:76-7-360
వయససస:28
లస: ససస స
7156 SQX1623678
పపరర: జరవతషన బ షపక

7148 SQX1852532
పపరర: రహహస షపక

95-201/649

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఉసపసన�
ఇసటట ననస:76-7-359
వయససస:75
లస: పప
7153 SQX0792366
పపరర: రరబయమ బ షపక

95-201/648

7167 MLJ3434800
పపరర: జజనస మమలర దద

95-201/664

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:47
లస: ససస స
95-201/666

7170 SQX1032309
పపరర: పపరష వర వనసకట సతష
మలమరదద
తసడడ:డ కకటటలసగస మలమరదద
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:30
లస: పప

95-201/667
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పపరర: అనల కకలకలలకరర
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95-201/668

తసడడ:డ పకకరయఖ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:37
లస: పప
7174 SQX2355196
పపరర: బబబమ షపక

95-182/698

95-182/449

95-182/452

95-182/455

95-182/458

95-202/823

95-182/461

తసడడ:డ దరరయమ
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:36
లస: ససస స
7195 AP151000675161
పపరర: ఖమసససబ షపక

తసడడ:డ దరరయమసరహహబ
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:47
లస: పప

95-182/453

7184 SQX0698530
పపరర: మహమకద కలక నజర

7187 AP151000672177
పపరర: మహకద ఇబడహహస

7190 SQX2389054
పపరర: సమరర షపక

95-182/464

95-182/456

7179 MLJ3223161
పపరర: గగససయమ మహమకద షపక

7182 SQX0433094
పపరర: షపక మమసతనజ బబగమ

95-182/454

7185 AP151000672164
పపరర: మహకద గపపర

95-182/459

7188 SQX2042364
పపరర: రరహన షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:22
లస: ససస స

95-182/699

7191 SQX0432013
పపరర: నననన షసవక

95-182/460

తసడడ:డ దరరయ
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:31
లస: ససస స

7193 SQX0289009
పపరర: రమజజన షపక

7194 AP151000675391
పపరర: నజమమన షపక

7199 SQX0580555
పపరర: షపక తహహరరననసర
తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:76-7-369
వయససస:32
లస: ససస స

95-182/457

95-201/908

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:76-7-367 ETUKUR ROAD
వయససస:28
లస: ససస స

7196 SQX0288712
పపరర: హనఫ షపక

95-182/451

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:47
లస: పప

95-182/462

95-182/463

భరస : దరరయమ
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:69
లస: ససస స
95-182/465

తసడడ:డ అలమర బక
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:36
లస: పప
95-182/467

95-201/1065

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఘనససవదన
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గపపర
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:70
లస: ససస స
7198 AP151000672161
పపరర: ఘనససవదన

7181 AP151000675152
పపరర: హజజడబ షపక

7176 SQX2432755
పపరర: రమదతవ కజరమ

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకదనబ శస
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:72
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:28
లస: ససస స
7192 MLJ3223286
పపరర: ఫసరరజజన షపక

95-182/450

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:69
లస: పప
7189 SQX2102937
పపరర: సమరర షపక

7178 SQX0431916
పపరర: షపక షహననజ

95-201/670

భరస : శకనవరసరరవప కజరమ
ఇసటట ననస:76-7-364
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:70
లస: ససస స
7186 AP151000672058
పపరర: మహకద ఇసరకయల

95-182/724

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:44
లస: ససస స
7183 AP151000675155
పపరర: నదరరరహన షపక

7175 SQX2514925
పపరర: ఆససయమ షపక

7173 AP151000639018
పపరర: కకటటలసగస మలమరదద

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:65
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-7-364
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : హహసపసన బ షపక
ఇసటట ననస:76-7-367
వయససస:24
లస: ససస స
7180 AP151000675150
పపరర: రఫసససలమసనన షపక

95-201/669

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:76-7-362
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:76-7-364
వయససస:41
లస: పప
7177 SQX1359760
పపరర: రరహన షపక

7172 MLJ3429040
పపరర: వనసకటబడవప మలమరదద�

7197 SQX0288720
పపరర: షరరఫ షపక

95-182/466

తసడడ:డ అలమర బక
ఇసటట ననస:76-7-368
వయససస:41
లస: పప
95-182/468

7200 SQX1575226
పపరర: ససమయమ కగసర షపక

95-182/469

భరస : ససలమసన హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:76-7-369
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: హలమమబ షపక
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95-182/470

భరస : దరరయమహహసపసన
ఇసటట ననస:76-7-369
వయససస:70
లస: ససస స
7204 AP151000672220
పపరర: రషసద షపక

95-182/473

95-182/476

95-182/479

95-182/482

95-182/485

95-182/488

95-182/491

భరస : రశద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:67
లస: ససస స

7214 SQX0613158
పపరర: రహమత పఠరన

7217 AP151000675345
పపరర: షరరఫరబ పఠరన

7220 AP151000675260
పపరర: ఫరతమమబ పఠరన

7223 MLJ3217379
పపరర: రఫసఖమన పఠరన

95-182/494

7226 MLJ3216819
పపరర: హబబమలమరఖమన పఠరన

95-182/483

7229 SQX2146207
పపరర: మమసతనజ పఠరన
భరస : హబబమలమర ఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:46
లస: ససస స

7209 MLJ3223278
పపరర: వనసకటససతనరరవమక కకనశశటట

95-182/478

7212 AP151000675346
పపరర: ఆశర పఠరన

95-182/481

7215 MLJ3224532
పపరర: జజన బ పఠరన

95-182/484

భరస : బబషర ఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:38
లస: ససస స
95-182/486

7218 MLJ3225000
పపరర: హబదసన పఠరన

95-182/487

భరస : అనశరరబ న
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:50
లస: ససస స
95-182/489

7221 SQX0698712
పపరర: ససబబన ఖమన పఠరన

95-182/490

తసడడ:డ రషసద ఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:32
లస: పప
95-182/492

7224 AP151000672208
పపరర: భబషర పఠరన

95-182/493

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:55
లస: పప
95-182/495

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:61
లస: పప
95-182/700

95-182/475

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గగసస
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:56
లస: పప
7228 SQX2355931
పపరర: నదరజహన పఠరన

95-182/480

భరస : మమననర
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస ఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:35
లస: పప
7225 MLJ3217973
పపరర: మహబభబ ఖమన పఠరన

7211 SQX1170919
పపరర: హలమమ పఠరన

7206 AP151000675153
పపరర: మహహదదన బ

భరస : వరపడసరదనబబమ
ఇసటట ననస:76-7-371
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రషసరబరర
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:60
లస: ససస స
7222 SQX0432997
పపరర: హతషన రషసద

95-182/477

భరస : రఫస ఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహబభబబబ న
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:45
లస: ససస స
7219 AP151000675265
పపరర: నదరరరహ పఠరన

7208 SQX0289496
పపరర: ఖమససస మహమకద

95-182/472

భరస : మహకద ఖమససస
ఇసటట ననస:76-7-370
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:36
లస: ససస స
7216 MLJ3225018
పపరర: మలర కర ఎస కర ఎస కర ఖలలష

95-182/474

తసడడ:డ బమడత సరహహబ
ఇసటట ననస:76-7-370
వయససస:81
లస: పప

తలర : నదరరర న
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:27
లస: ససస స
7213 AP151000675348
పపరర: పరరశన పఠరన

7205 AP151000675154
పపరర: జహరరబ

7203 MLJ3216553
పపరర: ససలమసన హహసపసన షపక

తసడడ:డ దరరయమహహసపసన
ఇసటట ననస:76-7-369
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహకదనరన
ఇసటట ననస:76-7-370
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:76-7-370
వయససస:53
లస: పప
7210 SQX0880278
పపరర: గగససయ పటబన

95-182/471

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:76-7-369
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమహహసపసన
ఇసటట ననస:76-7-369
వయససస:65
లస: పప
7207 SQX0288746
పపరర: జజన మహమకద

7202 SQX1800101
పపరర: మసరసన షపక

7227 SQX0288704
పపరర: అనశర ఖమన పఠరన

95-182/496

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:62
లస: పప
95-182/701

7230 SQX2227643
పపరర: బబష పఠరన

95-182/702

తసడడ:డ రహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:41
లస: పప
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7231 SQX2370260
పపరర: బబజ ఖమన పఠరన
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95-182/703

తసడడ:డ రశద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:27
లస: పప
7234 AP151000672009
పపరర: బషసర ఖమన పఠరన

95-182/497

95-182/500

95-182/501

తసడడ:డ యమనసస
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:30
లస: ససస స
7243 AP151000675315
పపరర: హబబ షపక

95-182/504

95-182/507

95-182/510

95-182/513

భరస : చసదడమమళ
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:37
లస: ససస స

95-182/502

7250 AP151000672166
పపరర: షరరఫ షపక

7253 SQX0289462
పపరర: ఖలల షపక

95-182/516

7256 SQX2391423
పపరర: ఉమ మహహశశరర శరఖమభరర

95-182/505

7259 AP151000675390
పపరర: బబ దననసదలకడక దసరరబకలల
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:50
లస: ససస స

7239 SQX2284651
పపరర: శకదతవ చకష

95-182/706

7242 MLJ3224235
పపరర: ఫరతమమననసర షపక

95-182/503

7245 SQX0284778
పపరర: అబమరల అలస షపక

95-182/506

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:31
లస: పప
95-182/508

7248 MLJ3217304
పపరర: రహహస ఖమన పఠరన

95-182/509

తసడడ:డ గగసరబ న
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:37
లస: పప
95-182/511

7251 AP151000672193
పపరర: జలమన షపక

95-182/512

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:48
లస: పప
95-182/514

7254 SQX0289470
పపరర: యభనసస మహమకద

95-182/515

తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:63
లస: పప
95-210/541

భరస : మమరళ కకకషష శరఖమభరర
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:66
లస: ససస స
95-182/518

95-182/499

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:85
లస: పప
7258 MLJ3225570
పపరర: వనసకటరరజరశశరర దతవ వనవ

7241 SQX0433201
పపరర: షపక ఆరరఫపన

7247 SQX0288977
పపరర: యమససన మహమకద

7236 SQX0445403
పపరర: షపక హఫసజజ

తసడడ:డ వనసకట పపరష సతఖననరరయణ చకష
ఇసటట ననస:76-7-375
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చకరష
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:52
లస: పప
7255 AP151000672320
పపరర: కకటటశశరరరవప యలమసదల

95-182/705

తసడడ:డ యభనసస
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:41
లస: పప
7252 SQX1265611
పపరర: శకనవరస చకరష

7238 SQX2284800
పపరర: వనసకట పపరష సతఖననరరయణ
చకష
తసడడ:డ ఆసజననయమలల చకష
ఇసటట ననస:76-7-375
వయససస:50
లస: పప

7244 AP151000675209
పపరర: ననగరతనస మనమదల

95-182/729

భరస : షపక షరరఫ
ఇసటట ననస:76-7-375
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ యభనసస
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:31
లస: పప
7249 MLJ3218286
పపరర: జగదదషచసదడమమల వనవ

95-182/498

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇనదసస
ఇసటట ననస:76-7-376
వయససస:55
లస: ససస స
7246 SQX0288969
పపరర: ఆయభబ మహమకద

7235 SQX1953496
పపరర: ఫష జయమ
పరరశన షసవక

7233 SQX2523280
పపరర: మలర క షపక

భరస : కలలశర షపక
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన షసవక
ఇసటట ననస:76-7-375
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:76-7-375
వయససస:41
లస: ససస స
7240 SQX0432286
పపరర: మహమకద షపహహననజ

95-182/704

తసడడ:డ అనశర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-7-373
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రషసదసఖమన
ఇసటట ననస:76-7-374
వయససస:44
లస: పప
7237 SQX0433078
పపరర: షపక హససనన బబనస

7232 SQX2381622
పపరర: రరహమన ఖమన పఠరన

7257 SQX0432633
పపరర: దసరరబకలల మసగ ససనసద

95-182/517

భరస : శవ మహన
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:30
లస: ససస స
95-182/519

7260 SQX1537622
పపరర: పడసనన కలమమర దదరరరకలల

95-182/520

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల దదరరరకలల
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:25
లస: పప
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7261 SQX0880195
పపరర: శవరరమ దదపక పరదరరస
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95-182/521

తసడడ:డ వజయ గగపరల
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:27
లస: పప
7264 SQX2386282
పపరర: ధరణణ కకసడదరర

95-182/707

95-182/526

95-182/529

95-182/532

95-182/535

95-201/671

95-182/734

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:76-7-384
వయససస:86
లస: పప

7274 SQX0402867
పపరర: దసరడ పడశరసత దనచతపలర

7277 SQX0095984
పపరర: మమనశర పరరరఫ

7280 SQX0221804
పపరర: షహహద షపక

7283 SQX2526499
పపరర: అశశక లకకష

95-182/541

7286 SQX1480219
పపరర: శకకరసత కకట

95-182/533

7269 SQX0284927
పపరర: పపప ఢడశ కలమమర పరదరరర

95-182/528

7272 AP151000675210
పపరర: లలమవత పరదరరస

95-182/531

7275 SQX0096016
పపరర: ససధన చసదడశశఖర దనచతపలర

95-182/534

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-7-381
వయససస:50
లస: పప
95-182/538

7278 SQX0843748
పపరర: అనశర షరరఫ

95-182/539

తసడడ:డ మయదదరన
ఇసటట ననస:76-7-382
వయససస:60
లస: పప
95-201/672

7281 SQX2506368
పపరర: రవ బబబమ లకకష

95-182/721

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లకకష
ఇసటట ననస:76-7-382/1
వయససస:24
లస: పప
95-182/736

7284 AP151000675306
పపరర: ననహహదనబబనస

95-182/540

భరస : అనశరరరరల
ఇసటట ననస:76-7-383
వయససస:65
లస: ససస స
95-182/542

తసడడ:డ ససరరష కకట
ఇసటట ననస:76-7-384
వయససస:23
లస: పప
95-182/544

95-182/525

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-379
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లకకష
ఇసటట ననస:76-7-382/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరరష బబబమ
ఇసటట ననస:76-7-384
వయససస:43
లస: ససస స
7288 SQX0289447
పపరర: రసగరరరవప కకట

95-182/530

తసడడ:డ గణణ షహహద
ఇసటట ననస:76-7-382
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ లకకష
ఇసటట ననస:76-7-382/1
వయససస:55
లస: పప
7285 SQX0288985
పపరర: పపరరషమ కకట

7271 SQX0284877
పపరర: వజయ గగపరల పరదరరస

7266 SQX0613042
పపరర: ననగ రసజత పరదరరస

తసడడ:డ వజయ గగపరల పరదరరర
ఇసటట ననస:76-7-378
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:76-7-382
వయససస:42
లస: పప

భరస : షమర
ఇసటట ననస:76-7-382
వయససస:34
లస: ససస స
7282 SQX2524833
పపరర: వనననరటటశశరర
ర లకకష

95-182/527

భరస : ససధనచసదడశశఖర
ఇసటట ననస:76-7-381
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : హబబమలమర
ఇసటట ననస:76-7-382
వయససస:40
లస: ససస స
7279 MLJ3754215
పపరర: షరహహనన షపక

7268 AP151000675211
పపరర: రసగననయకమక పరదరరస

95-182/523

భరస : వనసకట హరరష కలమమర
ఇసటట ననస:76-7-378
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వఠల రరవప
ఇసటట ననస:76-7-378
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:76-7-379
వయససస:50
లస: పప
7276 SQX1052166
పపరర: నససన
డ ససలమసనన షపక

95-182/524

భరస : వఠల రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-7-378
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వఠల రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-7-378
వయససస:45
లస: పప
7273 MLJ3218229
పపరర: గగపరలకసషష పరదరరస

7265 SQX1451822
పపరర: జవన కనక లకడక పరదరరర

7263 SQX0288670
పపరర: ఏడడకకసడలల దసరరబకలల

తసడడ:డ వనసకటపత
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వజయ గగపరల పరదరరర
ఇసటట ననస:76-7-378
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయగగపరల
ఇసటట ననస:76-7-378
వయససస:48
లస: ససస స
7270 SQX0433748
పపరర: వనసకట హరరష కలమమర పరదరరస

95-182/522

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దదరరబకలళ
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప కకసడదరర
ఇసటట ననస:76-7-377
వయససస:18
లస: ససస స
7267 AP151000675212
పపరర: ధనలకడక పరదరరస

7262 SQX0288688
పపరర: దసరడ శకనవరస దదరరబకలళ

7287 SQX0289439
పపరర: ససరరష బబబమ కకట
తసడడ:డ రసగర రరవప
ఇసటట ననస:76-7-384
వయససస:55
లస: పప

95-182/545 7290 SQX0432807
7289 SQX1096768
పపరర: లకడక మమనరన కకటటల వడకరతల
పపరర: ఎస వ వనసకట రతనస

తసడడ:డ శవరరమన కలటటట మమనరన కకటటల వడకరత
ఇసటట ననస:76-7-387
వయససస:32
లస: ససస స

95-182/543

95-182/546

భరస : శవరరమ కలటటట
ఇసటట ననస:76-7-387
వయససస:54
లస: ససస స
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95-182/547
7291 SQX1090646
పపరర: మణణకసఠ మమసదసకకటటల
వరడకరదదల
తసడడ:డ శవరరమన కలటటట మమసదసకకటటల వరడకరదద
ఇసటట ననస:76-7-387
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శశఖరపసకరర
ఇసటట ననస:76-7-387
వయససస:62
లస: పప

7294 MLJ3210408
పపరర: రహహమమదదరన మహమకద

7295 SQX0073700
పపరర: రహహమమననసర షపక

95-190/942

తసడడ:డ ఖమమమ దదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-7-753
వయససస:48
లస: పప
95-41/809

తసడడ:డ బబబమ ఢడరనథద
ఇసటట ననస:76-8-46
వయససస:25
లస: ససస స
95-200/1084

95-190/943

7301 SQX2260784
పపరర: ననగరశశర రరవప కకసగటట

95-41/810

7306 SQX2553220
పపరర: మసగమక బబలరసకకసడ

95-200/1143

95-200/56

7307 MLJ3427044
పపరర: రరజఖలకడక బబలరసకకసడ

95-200/59

7312 AP151000636129
పపరర: వలయమబ మహమకద

95-200/62

7310 MLJ3426780
పపరర: మహమకద ఆయయషర

95-200/57

భరస : మహమకద రసదల
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:62
లస: ససస స

95-200/60

తసడడ:డ మహమకద రసదల
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:46
లస: పప

7316 SQX1581082
పపరర: ననగరశశర రరవప వరసకక

95-200/63

7319 SQX1852375
పపరర: వజయ కలమమర ఆర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఆర
ఇసటట ననస:76-8-400
వయససస:23
లస: పప

95-200/1144

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:76-8-395
వయససస:47
లస: పప
7305 SQX0301747
పపరర: సరయ ససజజత బబలరసకకసడ

95-200/55

7308 MLJ3426822
పపరర: కమలమకర బబలరసకకసడ

95-200/58

7311 SQX1716844
పపరర: ననగ మణణ వరసకక

95-200/61

7314 SQX0797076
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర వరసకక

95-200/64

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:39
లస: పప
95-200/167

తసడడ:డ కకటయఖ వరసకక
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:65
లస: పప
95-203/662

7302 SQX2243723
పపరర: ననగరశశర రరవప కకసగత

భరస : ననగరశశర రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:20
లస: పప
95-200/65

95-215/1670

తసడడ:డ వనవకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-8-398
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమకద అనశర బబషర
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:41
లస: ససస స
7313 SQX1716679
పపరర: షరరరఖ మహమకద

7299 SQX2254779
పపరర: దతకకసథ రరసదశ ననయక

భరస : శవకలమమర
ఇసటట ననస:76-8-398
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-8-398
వయససస:68
లస: ససస స

7309 MLJ3427036
పపరర: ననగవర వనవకట శవ కలమమర
బబలరవకకవడ
తసడడ:డ వనవకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-8-398
వయససస:37
లస: పప

7318 SQX1852987
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర వరసకక

95-200/54

భరస : కమలమకర
ఇసటట ననస:76-8-398
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-8-398
వయససస:68
లస: ససస స

7315 AP151000636098
పపరర: మహమకద అనశర బబషర

7304 SQX0301770
పపరర: సరశతరరఖ బబలరసకకసడ

95-41/808

తసడడ:డ డడ బబలల ననయక
ఇసటట ననస:76-8-46
వయససస:18
లస: పప

Deleted

95-200/1145

7296 SQX2258754
పపరర: దసరడ ఢడరనథద
తసడడ:డ బబబమ ఢడరనథద
ఇసటట ననస:76-8-46
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసగటట
ఇసటట ననస:76-8-395
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-8-395
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:38
లస: పప

7298 SQX2260164
పపరర: బడహకస ఢడరనథద

95-182/708
7293 SQX2386647
పపరర: నతఖ మభనరననషటటల వడకరదదల

భరస : మణణకరసటన
ఇసటట ననస:76-7-387
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ ఢడరనథద
ఇసటట ననస:76-8-46
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగ భభషణస గమమకడడ
ఇసటట ననస:76-8-395
వయససస:27
లస: ససస స
7303 SQX2243715
పపరర: ససజజత కకసగత

95-182/548

భరస : ఇససబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:76-7-754
వయససస:59
లస: ససస స

7297 SQX2258796
పపరర: వజయ ఢడరనథద

7300 SQX2041796
పపరర: భవన గమమకడడ

7292 SQX0104380
పపరర: శవరరమన కలటటట

7317 SQX1852862
పపరర: కలచతల కలమమరర వరసకక

95-203/661

భరస : వనసకట కకరణ కలమమర వరసకక
ఇసటట ననస:76-8-399
వయససస:32
లస: ససస స
95-200/67

7320 SQX1852409
పపరర: చసదడ శశఖర రసగననద

95-200/68

తసడడ:డ రసగననద ఎస
ఇసటట ననస:76-8-400
వయససస:67
లస: పప
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7321 AP151000636126
పపరర: వలయమబ సయఖదస

95-200/69

భరస : ననసర వల
ఇసటట ననస:76-8-401
వయససస:48
లస: ససస స
7324 SQX2231942
పపరర: మలర శశరర శకరరస

95-200/1146

95-201/678

95-200/73

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-402
వయససస:49
లస: ససస స
7333 AP151000636312
పపరర: రసగరరరవప జలలర డ

95-200/76

95-200/79

భరస : ఆసజననయమ పడసరద
ఇసటట ననస:76-8-403
వయససస:46
లస: ససస స
7339 MLJ3426665
పపరర: జయ� రరఖ�

95-200/82

95-200/1148

95-200/85

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-408
వయససస:45
లస: పప

7331 MLJ3426129
పపరర: భడమరరసబ జలలర డ

7332 MLJ3426111
పపరర: సరసబశవరరవప జలలర డ

95-200/74

95-200/77

7337 AP151000636089
పపరర: ఆసజననయమ పడసరద బబజవరడ

95-200/80

7343 SQX0900209
పపరర: శసకర రరవప తచలరబబటట

7346 SQX1716745
పపరర: కకటటశశర రరవప జలలర డ

7349 SQX1716786
పపరర: ససబబ రరవప రరదడబబ యన
తసడడ:డ రరమయఖ రరదడబబ యన
ఇసటట ననస:76-8-408
వయససస:78
లస: పప

95-200/72

95-200/75

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-402
వయససస:43
లస: పప

7334 SQX1400811
పపరర: ననగవనసకటససవలకడకమమఘన
బబజవరడ
తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద బబజవరడ
ఇసటట ననస:76-8-403
వయససస:24
లస: ససస స

7340 SQX0900175
పపరర: ననగ సరయ రరఖమ

95-201/677

7329 SQX0147918
పపరర: వజయ శరసత జలలర డ
భరస : సరవబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-8-402
వయససస:35
లస: ససస స

7335 SQX1050244
పపరర: భబరడ వ బబజవరడ

95-200/78

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:76-8-403
వయససస:27
లస: ససస స
7338 SQX1716711
పపరర: ససజనఖ రరఖ

95-200/81

తసడడ:డ మసరసన రరవప రరఖ
ఇసటట ననస:76-8-404
వయససస:22
లస: ససస స
95-200/83

7341 MLJ2010544
పపరర: మసరసన రరవప� రరఖ�

95-200/84

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:76-8-404
వయససస:57
లస: పప
95-200/46

7344 SQX0900191
పపరర: వజయ నరకలమ తచలరబబటట

95-200/675

భరస : శసకర రరవప తచలరబబటట
ఇసటట ననస:76-8-406
వయససస:48
లస: ససస స
95-200/86

భరస : లకడక ననరరయణ జలలర డ
ఇసటట ననస:76-8-408
వయససస:55
లస: ససస స
95-200/88

7326 SQX1743145
పపరర: భవరన మమతస

భరస : చదసబరస అగమరర
ఇసటట ననస:76-8-401, GUNTA FACTORY S
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ తచలరబబటట
ఇసటట ననస:76-8-406
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:76-8-408
వయససస:35
లస: ససస స
7348 AP151000636012
పపరర: బబజ జలలర డ

95-200/348

తసడడ:డ మసరసన రరవప రరఖమ
ఇసటట ననస:76-8-404
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస జలలర డ
ఇసటట ననస:76-8-405
వయససస:34
లస: పప
7345 SQX0302331
పపరర: అపరష జలడ

7328 SQX1840156
పపరర: రరకకకణణ అగమరర

95-200/71

తసడడ:డ సదరరఖ ననరరయణ మమతస
ఇసటట ననస:76-8-401
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-8-403
వయససస:48
లస: పప

భరస : మసరసననడవప� �
ఇసటట ననస:76-8-404
వయససస:49
లస: ససస స
7342 SQX2460376
పపరర: శకనస జలలర డ

95-200/1147

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-402
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-402
వయససస:52
లస: పప
7336 AP151000636123
పపరర: కకటటశశరమక బబజవరడ

7325 SQX2268670
పపరర: మణణదదప శకరరస

7323 AP151000636060
పపరర: ననసర వల సయఖదస

తసడడ:డ సయమఖదస హహసపసన
ఇసటట ననస:76-8-401
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:76-8-401
వయససస:18
లస: పప

భరస : సదరరఖ ననరరయణ మమతస
ఇసటట ననస:76-8-401
వయససస:50
లస: ససస స
7330 AP151000636102
పపరర: లకడక జలలర డ

95-200/70

తసడడ:డ ననసర వల
ఇసటట ననస:76-8-401
వయససస:35
లస: పప

భరస : పసచచయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:76-8-401
వయససస:43
లస: ససస స
7327 SQX1743160
పపరర: సససహచలస మమతస

7322 SQX0764555
పపరర: నజర సయఖద

7347 AP151000636051
పపరర: ననగరశశరమక జలలర డ�

95-200/87

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:76-8-408
వయససస:67
లస: ససస స
95-200/89

7350 SQX1214782
పపరర: సదరరఖ జజలఇడన

95-200/90

తసడడ:డ లకడక పతస జజలఇడన
ఇసటట ననస:76-8-409
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: సరశత ననయమడడ
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95-200/1085

భరస : వనసకట ససబబరరవప ననయమడడ
ఇసటట ననస:76-8-409
వయససస:24
లస: ససస స
95-200/93

భరస : లకడక కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-8-410
వయససస:63
లస: ససస స
95-200/96

తసడడ:డ కసషష మభరరస
ఇసటట ననస:76-8-410
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రమణ బబబమ జజలఇడన
ఇసటట ననస:76-8-414
వయససస:25
లస: ససస స
95-200/102

95-200/105

95-200/1149

95-200/110

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:37
లస: పప

95-200/100

7367 SQX1050293
పపరర: గగవసదమక జలర డ

7370 MLJ3426244
పపరర: ఖతజబ షపక

7373 SQX0582924
పపరర: షపక ఫయమజ

95-200/1086

7376 SQX2105609
పపరర: శకత సఖల

95-200/103

7379 SQX2411106
పపరర: రహహమ షపక
భరస : KHAJA షపక
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:25
లస: ససస స

7359 MLJ3426830
పపరర: ససబబబరరవప ననయమడడ

95-200/98

7362 SQX1050327
పపరర: గరరరష కలమమర జలలర డ

95-200/101

7365 SQX1464924
పపరర: సబడన షపక

95-200/104

తసడడ:డ షరహహన షర షపక
ఇసటట ననస:76-8-415
వయససస:25
లస: ససస స
95-200/106

7368 SQX1716810
పపరర: ఖమశజజ మహహదర దన చసస వ షపక

95-200/107

తసడడ:డ షహహనర న
ఇసటట ననస:76-8-415
వయససస:20
లస: పప
95-200/108

7371 MLJ3426251
పపరర: షమ షపక

95-200/109

భరస : మరర సరహబ
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:55
లస: ససస స
95-200/111

7374 MLJ3426269
పపరర: మరర సరహహబ షపక

95-200/112

తసడడ:డ జజమమల సరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:60
లస: పప
95-200/1087

తసడడ:డ శవ కలమమర సఖల
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:23
లస: ససస స
95-200/1151

95-200/95

తసడడ:డ రమణ బబబమ
ఇసటట ననస:76-8-414
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మరర షరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:58
లస: పప
7378 SQX2313161
పపరర: ఖజ షపక

7364 SQX1716893
పపరర: ఆఫసడన షపక

7356 SQX0872895
పపరర: గసగరధర రరవప కకరపరటట

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:76-8-411
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:29
లస: పప
7375 SQX2041762
పపరర: నశర షపక

95-200/97

భరస : పరనకరల రరవప
ఇసటట ననస:76-8-415
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : షహహద షపక
ఇసటట ననస:76-8-416
వయససస:36
లస: ససస స
7372 SQX0706143
పపరర: ఇసతయమజ షపక

7358 SQX1940345
పపరర: సరశత ననయమడడ

7361 AP151000636164
పపరర: వసససధర జలలర డ

95-200/92

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-8-410
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ షహహనర షపక
ఇసటట ననస:76-8-415
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గనషహహద షపక�
ఇసటట ననస:76-8-415
వయససస:43
లస: ససస స
7369 SQX2260404
పపరర: షరహహన షపక

95-200/94

భరస : రమణబబబమ
ఇసటట ననస:76-8-414
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ జలర డ
ఇసటట ననస:76-8-414
వయససస:46
లస: పప
7366 AP151000636108
పపరర: హససనన షపక�

7355 SQX0872879
పపరర: రరమ చసదడ రరవప కకరపరటట

భరస : వనసకట ససబబబరరవప ననయమడడ
ఇసటట ననస:76-8-411
వయససస:25
లస: ససస స
95-200/99

7353 SQX1214824
పపరర: రరమ లకడక కకరపరటట

భరస : రరమచసదడ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:76-8-410
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-8-410
వయససస:39
లస: పప

7357 SQX0872861
పపరర: లకడక కకటటశశర రరవప కకరపరటట

7363 SQX1341981
పపరర: రమణ బబబమ జలర డ

95-200/91

భరస : శకనవరస బ
ఇసటట ననస:76-8-410
వయససస:33
లస: ససస స

7354 SQX0872887
పపరర: లకడక తషలసమక కకరపరటట

7360 SQX1463306
పపరర: రమఖ శక జజలఇడన

7352 SQX0872903
పపరర: మమధసరర కకరపరటట

7377 SQX2227650
పపరర: అమన భ షపక

95-200/1150

భరస : నశర షపక
ఇసటట ననస:76-8-417
వయససస:53
లస: ససస స
95-200/1152

7380 SQX1783513
పపరర: సయళద బబగస షపక

95-200/113

భరస : ఇసతయమజ షపక
ఇసటట ననస:76-8-417/1
వయససస:23
లస: ససస స
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పపరర: రరజవన షపఖ
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95-200/114

భరస : హహసపసన షపఖ
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:32
లస: ససస స
7384 AP151000636233
పపరర: కరరమమ షపక

95-200/117

95-200/120

95-200/123

95-200/126

95-200/129

95-200/131

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:45
లస: పప

7394 SQX1716638
పపరర: ఛనన బబషర షపక

7397 SQX1717909
పపరర: ఇసరకయల షపక

7400 SQX1940501
పపరర: హరరష రరఖ

95-200/134

7403 SQX1717990
పపరర: దరరయమ బ షపక

95-200/127

7406 SQX1940451
పపరర: పవన కలమమర రరఖ

95-200/130

7409 SQX1783646
పపరర: అనదష కసచరర
తసడడ:డ వనసకటటశ కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:54
లస: ససస స
7389 SQX1645969
పపరర: ఖమసససబ షపఖ

95-200/122

7392 SQX0420133
పపరర: మరరషహహ షపక

95-200/125

7395 AP151000636244
పపరర: షహహన షర షపక

95-200/128

7398 SQX1941251
పపరర: శవ కలమమరర రరఖ

95-181/934

భరస : సరయబబబమ రరఖ
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:55
లస: ససస స
95-200/132

7401 AP151000636205
పపరర: పదనకవత కసచరర

95-200/133

భరస : రమణబబబమ
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:42
లస: ససస స
95-200/135

7404 SQX0900217
పపరర: శక కరసత కసచరర

95-200/136

తసడడ:డ రమణ కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:26
లస: పప
95-200/138

తసడడ:డ సరయబబబమ రరఖ
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:31
లస: పప
95-200/140

95-200/119

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:47
లస: ససస స
95-200/137

7386 MLJ3426921
పపరర: హనఫర శశక

తసడడ:డ కరధర భబషర
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పవన కలమమర రరఖ
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరసదడ బబబమ కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:28
లస: పప
7408 SQX0582957
పపరర: రమణబబబమ కసచరర

95-200/124

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:58
లస: పప

భరస : ననగరసదడకలమమర
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:42
లస: ససస స
7405 SQX1214949
పపరర: ససధనకర కసచరర

7391 SQX1717941
పపరర: అబమరల రహమమన షపక

95-200/116

భరస : బమడడ షపఖ
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమణ కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:26
లస: ససస స
7402 AP151000636165
పపరర: సశరరజఖలకడక కసచరర

95-200/121

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:56
లస: పప
7399 SQX1339747
పపరర: శరకవణణ కసచరర

7388 AP151000636235
పపరర: కరసససబ షపక
భరస : దరరయమ
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:36
లస: పప
7396 AP151000636230
పపరర: కరదర బబషర షపక

95-200/118

Deleted

తసడడ:డ కదదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:26
లస: పప
7393 MLJ3427028
పపరర: హహసపసన షపక

7385 SQX1783521
పపరర: అమనన బ షపక

7383 SQX1716612
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననసర షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కరదర బబషర
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:54
లస: ససస స
7390 SQX1020254
పపరర: ననయద రసదల షపక

95-200/115

భరస : మరర షహహద
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షహహన షర షపక
ఇసటట ననస:76-8-418
వయససస:44
లస: ససస స
7387 AP151000636237
పపరర: అషసరర పపన షపక

7382 SQX0420224
పపరర: షపక రజయమ

7407 MLJ2020196
పపరర: ననగరసదడకలమమర కసచరర

95-200/139

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:76-8-419
వయససస:44
లస: పప
95-200/141

7410 AP151000636263
పపరర: పదక కసచరర

95-200/142

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:44
లస: ససస స
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7411 AP151000636115
పపరర: హహహమవత కసచరర

95-200/143

భరస : రవ
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:44
లస: ససస స
7414 AP151000636162
పపరర: రవ కసచరర

95-200/146

95-200/1153

95-200/152

95-200/154

95-200/157

95-200/160

95-200/162

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:48
లస: ససస స

7424 MLJ3426624
పపరర: రఫస షపక

7427 AP151000636254
పపరర: మహబభబ మహమకదస

7430 AP151000636278
పపరర: దరరయమ సరహహబ మహమకదస

7433 SQX1718386
పపరర: పసదరమమకయ కనగరల

95-200/165

7436 SQX1718345
పపరర: రరసబబబమ కనగరల

95-200/155

7439 SQX2105914
పపరర: రరయమజ షపక
తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:26
లస: పప

7419 SQX1940311
పపరర: నససన
డ మహమకద

95-200/151

7422 SQX1978055
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-200/19

7425 MLJ3426475
పపరర: రరకసన పరరశన బబ బబ షపక

95-200/156

భరస : ఫజరరలర షపక
ఇసటట ననస:76-8-426
వయససస:35
లస: ససస స
95-200/158

7428 AP151000636313
పపరర: నజరరలమర మహమకద

95-200/159

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-426
వయససస:42
లస: పప
95-200/161

7431 SQX2052546
పపరర: బబబమ షపక

95-6/1002

తసడడ:డ అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:53
లస: పప
95-200/163

7434 MLJ2016558
పపరర: హబబమననసర షపక

95-200/164

భరస : పసరఅహకద
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:68
లస: ససస స
95-200/166

తసడడ:డ రరమకసషషయఖ కనననర
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:57
లస: పప
95-200/1088

95-200/1140

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:76-8-423
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరసబబబమ కనగరల
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:50
లస: పప
7438 SQX2041846
పపరర: మలర క షపక

95-200/153

తసడడ:డ కరససస సరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-426
వయససస:74
లస: పప

భరస : అబమరల హమద షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:41
లస: ససస స
7435 SQX1408443
పపరర: అబమరల హమద షపక

7421 MLJ3426426
పపరర: మసరసనబ� షపక�

7416 SQX2162840
పపరర: శకలకడక సరయ పరష

భరస : ససరరజ మహమకద
ఇసటట ననస:76-8-422
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దరరయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-426
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-426
వయససస:45
లస: పప
7432 SQX1408484
పపరర: హషక ససలస న

95-200/150

తసడడ:డ బమడతన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-423
వయససస:43
లస: పప

భరస : నజరరలమర
ఇసటట ననస:76-8-426
వయససస:35
లస: ససస స
7429 SQX1440221
పపరర: ఫజరరలర షపక

7418 SQX1530170
పపరర: సతష కలమమర కసచరర

95-200/145

తసడడ:డ వనసకట రరవప పరష
ఇసటట ననస:76-08-420
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగస మహహదదరన� �
ఇసటట ననస:76-8-422
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రపస
ఇసటట ననస:76-8-423
వయససస:35
లస: ససస స
7426 MLJ3426467
పపరర: ఆపసడన మహమకద

95-200/148

తసడడ:డ మననహర కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-421
వయససస:25
లస: పప

తలర : మసరసన బ� �
ఇసటట ననస:76-8-422
వయససస:33
లస: ససస స
7423 MLJ3426087
పపరర: ససజజన షపక

7415 AP151000636256
పపరర: వనసకటరరవప కసచరర

7413 SQX0764027
పపరర: వనసకటటష కసచరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:50
లస: పప
7420 MLJ3426434
పపరర: ససరరజ� షపక�

95-200/144

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:76-8-420
వయససస:46
లస: పప
7417 SQX2211944
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర

7412 SQX1645944
పపరర: కరకసత కసచరర

7437 MLJ2016541
పపరర: పసర అహకద షపక

95-200/168

తసడడ:డ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:69
లస: పప
95-200/1089

7440 SQX2041044
పపరర: రరహన షపక

95-200/1090

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:25
లస: ససస స
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95-200/1091

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:23
లస: ససస స
7444 SQX0137901
పపరర: మదనర బ షపక

95-200/170

95-200/173

95-200/176

95-200/179

95-200/182

95-200/185

95-200/189

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:54
లస: ససస స

7454 SQX1339689
పపరర: భబరడ వ కసచరర

7457 SQX1339705
పపరర: రమమష కసచరర

7460 SQX1718543
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

7463 SQX1342062
పపరర: ఝమనస రరణణ వరకర

95-200/192

7466 MLJ2542389
పపరర: సససహదదడ లకడక శరరష

95-200/180

7469 AP151000636116
పపరర: కరమమశశరమక వరకర
భరస : వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:54
లస: ససస స

7449 AP151000636154
పపరర: మమలనబ షపక

95-200/175

7452 AP151000636034
పపరర: బడతమయమ షపక

95-200/178

7455 SQX1718568
పపరర: ఖమజజ షపక

95-200/181

భరస : మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-8-431
వయససస:43
లస: ససస స
95-200/183

7458 SQX1718816
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-200/184

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-8-431
వయససస:27
లస: పప
95-200/186

7461 SQX1718501
పపరర: ససధ తతజశశన గరల

95-200/187

భరస : శవ శసకర రరవప గరల
ఇసటట ననస:76-8-432
వయససస:29
లస: ససస స
95-200/190

7464 SQX1538414
పపరర: రరజఖ లకడక వరకర

95-200/191

భరస : కకశశర వరకర
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:32
లస: ససస స
95-200/193

భరస : వరకర శకనవరసస
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:36
లస: ససస స
95-200/195

95-200/172

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:59
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర వరకర
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:32
లస: ససస స
7468 AP151000636119
పపరర: భబరత వరకర

95-200/177

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:76-8-431
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట రసగరరరవప వరకర
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:32
లస: ససస స
7465 SQX0765099
పపరర: పరరమళ దతవ గరల

7451 AP151000636015
పపరర: వనయమ
స లమషపక

7446 SQX0211094
పపరర: షపక హససనన

భరస : మమబమజజన
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-431
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఫతన షపక
ఇసటట ననస:76-8-431
వయససస:28
లస: పప
7462 SQX1073717
పపరర: ననగలకడక వరకర

95-200/174

తసడడ:డ రవ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:76-8-431
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఫరట షపక
ఇసటట ననస:76-8-431
వయససస:48
లస: ససస స
7459 SQX1718451
పపరర: షరహహద షపక

7448 AP151000636150
పపరర: హఫసజజ షపక

95-200/169

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబమజజన
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:72
లస: పప
7456 SQX1718410
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-200/171

భరస : బడతమయమ
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబమజజన
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:41
లస: పప
7453 AP151000636062
పపరర: మమబమ జజన షపక

7445 SQX0137992
పపరర: మహమకద రరయమజదదరన షపక

7443 SQX1717727
పపరర: ఆశఫర షపక

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:76-8-428
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమమమ దదరన
ఇసటట ననస:76-8-428
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనయతషలమర
ఇసటట ననస:76-8-429
వయససస:40
లస: ససస స
7450 AP151000636095
పపరర: హసపన షపక

95-200/1243

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:76-8-427
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖమమమ దదరన
ఇసటట ననస:76-8-428
వయససస:49
లస: ససస స
7447 SQX0211045
పపరర: షవసరద షపక

7442 SQX2497154
పపరర: బబబమ షపక

7467 MLJ3426392
పపరర: పడసనన లకడక గరల

95-200/194

భరస : రరజ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:42
లస: ససస స
95-200/196

7470 AP151000636118
పపరర: వరమక గరల

95-200/197

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:62
లస: ససస స
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7471 AP151000636103
పపరర: శశషరరతనస వరకర

95-200/198

భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:70
లస: ససస స
7474 MLJ2010924
పపరర: శకనవరసస వరకర

95-200/201

95-200/204

95-200/207

95-200/210

95-200/213

95-200/216

95-200/219

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:76-8-437
వయససస:32
లస: ససస స

7484 MLJ3426798
పపరర: గరలబ షపక

7487 AP151000636152
పపరర: పరతమభన షపక

7490 SQX1032960
పపరర: హససవసన షసక

7493 AP151000636185
పపరర: మసరసన బ షపక

95-200/222

7496 SQX1576117
పపరర: మసరసన షపక

95-200/211

7499 AP151000636187
పపరర: నజమభన షపక
భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:76-8-437
వయససస:57
లస: ససస స

7479 AP151000636175
పపరర: వనసకటరరవప వరకర

95-200/206

7482 SQX0764183
పపరర: ఖమససఫ షపక

95-200/209

7485 SQX1717784
పపరర: జజయమ అసజమ షపక

95-200/212

భరస : జజబల షపక
ఇసటట ననస:76-8-435
వయససస:26
లస: ససస స
95-200/214

7488 AP151000636156
పపరర: మసరసనబ షపక

95-200/215

భరస : జయలమబర న
ఇసటట ననస:76-8-435
వయససస:59
లస: ససస స
95-200/217

7491 AP151000636146
పపరర: సలమస షపక

95-200/218

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-8-435
వయససస:55
లస: పప
95-200/220

7494 SQX0211169
పపరర: బడత బ షపక

95-200/221

భరస : గపపర
ఇసటట ననస:76-8-436
వయససస:64
లస: ససస స
95-200/223

తసడడ:డ అబమరలమర షపక
ఇసటట ననస:76-8-436
వయససస:40
లస: పప
95-200/225

95-200/203

తసడడ:డ జలమన భబషర
ఇసటట ననస:76-8-434
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-8-436
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:76-8-436
వయససస:32
లస: పప
7498 SQX1342104
పపరర: గగసఖ షపక

95-200/208

తసడడ:డ జరవలమలన షపక
ఇసటట ననస:76-8-435
వయససస:43
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-8-436
వయససస:35
లస: ససస స
7495 SQX0300673
పపరర: రరహమన నదర బబషర

7481 AP151000636153
పపరర: బబజద బ షపక

7476 MLJ2013357
పపరర: వనసకరటరసగరరరవ వరకర

తసడడ:డ చసపసరయఖ
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:56
లస: పప

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:76-8-435
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమస
ఇసటట ననస:76-8-435
వయససస:41
లస: పప
7492 SQX1576182
పపరర: గగససయ షపక

95-200/205

తసడడ:డ బడతమయమ
ఇసటట ననస:76-8-434
వయససస:54
లస: పప

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:76-8-435
వయససస:31
లస: ససస స
7489 AP151000636137
పపరర: జబల షపక

7478 SQX1576166
పపరర: శకనవరస రరవప గరల

95-200/200

తసడడ:డ పపరష చవదడరరవప
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:35
లస: పప

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:76-8-434
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:76-8-434
వయససస:28
లస: పప
7486 SQX0900225
పపరర: మమహబభనస షపక

95-200/202

తసడడ:డ శవయఖ గరల
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:69
లస: పప
7483 SQX0764548
పపరర: అఫష డ జ షపక

7475 MLJ3426285
పపరర: శవశవకరరరవప గరల

7473 SQX0511717
పపరర: సరసశతమక కసచరర

భరస : కలమమర సరశమ
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయ
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప హహమబసధస
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:37
లస: పప
7480 AP151000636082
పపరర: శవయఖ గరల

95-200/199

భరస : చసపసరయఖ
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచవదడరరవప
ఇసటట ననస:76-8-433
వయససస:33
లస: పప
7477 MLJ2012490
పపరర: కకశశర వరకర

7472 AP151000636072
పపరర: వరలకడక వరక

7497 AP151000636016
పపరర: గపపర షపక

95-200/224

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:76-8-436
వయససస:42
లస: పప
95-200/226

7500 SQX1400829
పపరర: షకకర షపక

95-200/227

తసడడ:డ కరలషర షపక
ఇసటట ననస:76-8-437
వయససస:24
లస: పప
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95-200/228

తసడడ:డ కరలలష
ఇసటట ననస:76-8-437
వయససస:31
లస: పప
7504 SQX1464957
పపరర: సలమక షపక

95-200/231

95-200/234

95-200/238

95-200/241

95-200/244

95-200/247

95-200/1092

Deleted
95-200/1155

భరస : అలస షపక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:49
లస: ససస స
7528 SQX1718931
పపరర: పడమల కరసరన
భరస : వరభదడ రరవప కరసరన
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:39
లస: ససస స

95-200/239

7514 SQX1264753
పపరర: జజవద షపక

7517 AP151000636207
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పరసర

7520 MLJ3426814
పపరర: సలస షపక

7523 SQX2105930
పపరర: షకకన బ సయఖద

95-200/242

95-200/245

7529 SQX0211334
పపరర: జహహదన షపక
భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:61
లస: ససస స

95-200/236

7512 SQX1576109
పపరర: తషలసస రరమ వరసకక

95-200/240

7515 SQX0211268
పపరర: షపక జజబర

95-200/243

7518 SQX1576158
పపరర: ఏడడకకసడలల వరసకక

95-200/246

తసడడ:డ వనసకయఖ వరసకక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:53
లస: పప
95-200/248

7521 AP151000636265
పపరర: కకటటశశరరరవపప పరసర

95-200/249

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:59
లస: పప
95-200/1093

7524 SQX2313575
పపరర: అలస షపక

95-200/1154

తసడడ:డ అబమరల నబ షపక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:53
లస: పప
95-200/1156

తసడడ:డ మజత షపక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:21
లస: ససస స
95-200/251

7509 AP151000636197
పపరర: వనవయస షపక

తసడడ:డ అలస �
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:20
లస: ససస స
7526 SQX2245348
పపరర: ససదనన షపక

95-200/233

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల వరసకక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల నబ
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మజత షపక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:21
లస: ససస స
7525 SQX2313542
పపరర: వనవస షపక

7511 AP151000636158
పపరర: కలరరరద షపక

7506 MLJ2013472
పపరర: కనకదసరడ పరసర

భరస : అలస
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలనబ
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:54
లస: పప
7522 SQX2105955
పపరర: ససదనన షపక

95-200/235

తసడడ:డ అలమ షపక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:41
లస: పప
7519 AP151000636092
పపరర: అలస షపక

7508 AP151000636196
పపరర: తససర స షపక

95-200/230

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జమమల
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:31
లస: పప
7516 AP151000636079
పపరర: రరమమరరవప పరసర

95-200/232

భరస : సలస
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:54
లస: ససస స
7513 SQX1357087
పపరర: సరదదక షపక

7505 MLJ2013464
పపరర: గరయతడ పరసర

7503 MLJ3427002
పపరర: బషసర షపక

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:76-8-437
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల వరసకక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:46
లస: ససస స
7510 AP151000636121
పపరర: అననపపరష పరసర

95-200/229

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:76-8-437
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అలస షపక
ఇసటట ననస:76-8-438
వయససస:28
లస: ససస స
7507 SQX1576125
పపరర: పదనకవత వరసకక

7502 MLJ3426020
పపరర: షషకలర షపక

7527 SQX0764787
పపరర: షమన భబనస షపక

95-200/250

భరస : బజమల
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:34
లస: ససస స
95-200/252

7530 SQX0646877
పపరర: మమజ మల షపక

95-200/253

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:33
లస: పప
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7531 SQX0764803
పపరర: యమససన షపక
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95-200/254

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:33
లస: పప

95-200/255

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:34
లస: పప

7534 SQX1718840
పపరర: జబబబర షపక

95-200/257

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:73
లస: పప
7537 AP151000636282
పపరర: మహరరననసర షపక

7535 MLJ3426525
పపరర: రమజజ� సయఖద�

95-200/260

7538 MLJ3426541
పపరర: సమద షపక�

95-200/258

95-200/263

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-8-440
వయససస:47
లస: పప

7541 SQX2304400
పపరర: షరరఫ షపక

95-200/256

7536 MLJ3426517
పపరర: జబడయమ� షపక�

95-200/259

భరస : జలమన� �
ఇసటట ననస:76-8-440
వయససస:40
లస: ససస స
95-200/261

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:76-8-440
వయససస:41
లస: పప

7540 SQX1550269
పపరర: మజత షపక

7533 SQX1718477
పపరర: వరభదడ రరవప కరసరన

తసడడ:డ శవయఖ కరసరన
ఇసటట ననస:76-8-439
వయససస:44
లస: పప

భరస : రబబబన� �
ఇసటట ననస:76-8-440
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మజత షపక
ఇసటట ననస:76-8-440
వయససస:45
లస: ససస స

1075 SQX2194561
పపరర: కసషష పసడయ కకనశశటట

7532 SQX0764829
పపరర: రరయమజ షపక

7539 AP151000636275
పపరర: జలమన షపక�
తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:76-8-440
వయససస:46
లస: పప

95-200/1157

తసడడ:డ మజత షపక
ఇసటట ననస:76-8-440
వయససస:19
లస: పప

7542 SQX1841758
పపరర: గగరమక కకరపరటట

95-200/349

భరస : రరజశశఖర రరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:76-8-442, GUNTA FACTORIES
వయససస:22
లస: ససస స
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95-201/932

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:20-14-36
వయససస:19
లస: ససస స
1078 SQX2442713
పపరర: లకడక భబరడ వ దనచతపలర

95-201/935

95-201/937

95-201/939

తసడడ:డ చసదడశశఖర మదలపఅల
ఇసటట ననస:20-15-5
వయససస:36
లస: పప

1082 SQX2005239
పపరర: ననగ జజఖత కకసడపలర

1085 SQX2467181
పపరర: ససజజత బవరరడడడ

95-201/849

1088 SQX2339745
పపరర: నససన
డ షపక

95-201/846

1091 SQX2126399
పపరర: అబమరల రజజక షపక
తసడడ:డ అబమరల అమర షపక
ఇసటట ననస:20-15-5
వయససస:52
లస: పప

95-201/938
1080 SQX2393452
పపరర: శకవఖ శక మణణమమల జయవరపప

1083 SQX2011617
పపరర: వనసకటటష పప ననగసటట

95-201/848

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:20-14-40
వయససస:21
లస: పప
95-201/940

1086 SQX1852581
పపరర: ననగ రరజ ససకర

95-201/21

తసడడ:డ ననగభభషణస ససకర
ఇసటట ననస:20-14-48
వయససస:45
లస: పప
95-201/947

భరస : నదరరలమరహ షపక
ఇసటట ననస:20-15-2
వయససస:40
లస: ససస స
95-201/858

95-201/934

భరస : వనయ కలమమర మకస
ఇసటట ననస:20-14-38A, Mantri vari street
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప బవరరడడడ
ఇసటట ననస:20-14-41
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగబభషణస ససకర
ఇసటట ననస:20-14-48
వయససస:45
లస: పప
1090 SQX2042885
పపరర: మణణకసట మదలపఅల

95-201/936

భరస : శవ ననగ పడసరద కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-14-39
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ డ డ
ఇసటట ననస:20-14-40
వయససస:20
లస: పప
1087 SQX2007458
పపరర: ననగరరజ ససకర

1079 SQX2446243
పపరర: మనస దనచతపలర

1077 SQX2446458
పపరర: కకటటశశర రరవప దనచతపలర

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:20-14-36,
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:20-14-36,
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:20-14-38/B
వయససస:32
లస: ససస స
1084 SQX2349496
పపరర: వనసకటటష డ

95-201/933

భరస : మలర కరరరరన రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:20-14-36,
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:20-14-36,
వయససస:39
లస: ససస స
1081 SQX2280600
పపరర: జయలకడక వరమలలర

1076 SQX2443117
పపరర: ససభబషసణ దనచతపలర

95-200/262

1089 SQX2333318
పపరర: నదరరలర షపక

95-202/844

తసడడ:డ అబమరల అమర షపక
ఇసటట ననస:20-15-2
వయససస:41
లస: పప
95-201/949

1092 SQX2339810
పపరర: ఫరతమ బబగమమ షపక

95-201/951

తసడడ:డ అబమరల అమర షపక
ఇసటట ననస:20-15-6
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: నజలన షపక
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95-185/998

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:20-15-11
వయససస:24
లస: ససస స
1096 SQX1970342
పపరర: ఫయమజ షపక

95-201/22

95-115/513

1097 SQX1970946
పపరర: రఫస షపక

1100 SQX2033801
పపరర: అభషపక మమవశల

తసడడ:డ నరసససహరరవప చదచళర
ఇసటట ననస:20-15-32
వయససస:38
లస: పప
95-203/942

95-203/940

95-184/787

95-201/1082

95-203/943

1112 SQX2459659
పపరర: కరరమమ షపక

1115 SQX2418440
పపరర: రరమ లకడక పపలపరటట

95-201/1086

95-201/25

భరస : ససబడమణయమస పరరమ
ఇసటట ననస:20-16-5/2 SANGADI GUNTA
వయససస:36
లస: ససస స

1118 SQX2543254
పపరర: ససబడమమణఖస పరరమ

95-201/856

1101 SQX2418242
పపరర: షబబర షపక

95-201/948

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:20-15-31
వయససస:37
లస: పప
1104 SQX2314268
పపరర: షకకన బ సయఖద

95-201/950

1107 SQX2260248
పపరర: ననగరరజ బబజరసకక

95-204/737

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:20-15-90
వయససస:35
లస: పప
95-203/941

1110 NDX2832756
పపరర: ఏసస బబబమ చలర

94-234/1293

తసడడ:డ వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:20-15-230
వయససస:21
లస: పప
95-202/845

1113 SQX2524155
పపరర: వజయ ససజనఖ బరస

95-201/1073

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బరస
ఇసటట ననస:20-16-3
వయససస:19
లస: ససస స
95-181/1125

భరస : వనసకట ననరరయణ పపలపరటట
ఇసటట ననస:20-16-5/2
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:20-16-5/2
వయససస:42
లస: పప
1120 SQX1840172
పపరర: ననగ లకడక పరరమ

1109 SQX2475093
పపరర: బబజ పసచచయఖ ఉపపపటబలమ

1098 SQX2115632
పపరర: ననగ లకడక చకకరర

భరస : జబర యస కర
ఇసటట ననస:20-15-56/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:20-15-968-2-156/2
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బరస
ఇసటట ననస:20-16-3
వయససస:21
లస: ససస స
1117 SQX2542884
పపరర: ససబడమణఖస పరరమ

95-201/1077

తసడడ:డ కకసడలల ఉపపపటబలమ
ఇసటట ననస:20-15-190
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:20-15-968-2-156/2
వయససస:27
లస: పప
1114 SQX2535847
పపరర: వజయ వనత బరస

95-201/857

తసడడ:డ ననగరరజ బబజరసకక
ఇసటట ననస:20-15-90
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-15-153
వయససస:44
లస: పప
1111 SQX2470268
పపరర: కరరమమ షపక

1106 SQX2284198
పపరర: ననగరశశరరరవప బబజరసకక

95-201/855

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చకకరర
ఇసటట ననస:20-15-27
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససధకర పడసరద చదచళర
ఇసటట ననస:20-15-32
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నగరజ బబజరసకక
ఇసటట ననస:20-15-90
వయససస:32
లస: ససస స
1108 SQX2466563
పపరర: ససరరసదడ తరరమలశశటట

95-201/23

తసడడ:డ లకడక నరసససహ రరవప మమవశల
ఇసటట ననస:20-15-28
వయససస:21
లస: పప

95-201/1076 1103 SQX2529121
1102 SQX2529097
పపరర: వనసకట ససధకర పడసరద చదచళర
పపరర: ననగ రరణణ చదచళర

1095 SQX2042265
పపరర: ఫసజయమ షపక

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:20-15-14
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:20-15-27
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అజయ బబబమ తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:20-15-28
వయససస:22
లస: పప

1105 SQX2283984
పపరర: ససబబమక బబజరసకక

95-131/650

తసడడ:డ రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:20-15-12
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:20-15-27
వయససస:20
లస: పప
1099 SQX2065597
పపరర: రరజరశ కనన తలబతష
స ల

1094 SQX2467033
పపరర: అబమరల కరరమ షపక

1116 SQX2364388
పపరర: డ డ

95-201/961

తసడడ:డ డ డ
ఇసటట ననస:20-16-5/2
వయససస:61
లస: పప
95-201/1087

1119 SQX1840164
పపరర: ననగమలలర శశరర నసదనసపత

95-201/24

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:20-16-5/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : రఘమ నసదనసపత
ఇసటట ననస:20-16-5/2 SANGADI GUNTA
వయససస:36
లస: ససస స

95-201/26
1121 SQX1840180
పపరర: రఘమ నరసససహరరవప
నసదనసపత
తసడడ:డ ససబడమణయమస నసదనసపత
ఇసటట ననస:20-16-5/2 SANGADI GUNTA
వయససస:42
లస: పప

1122 SQX2287662
పపరర: గణణశ చలర సచచరర

95-201/917

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:20/16/6
వయససస:19
లస: పప
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1123 SQX2225522
పపరర: జకకర షపక
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95-201/952

భరస : కలల షపక
ఇసటట ననస:20-16-21/8
వయససస:29
లస: ససస స
95-201/955

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:20-16-24
వయససస:22
లస: పప
95-201/859

భరస : వనసకట ససరరశ యనమదల
ఇసటట ననస:20-16-26
వయససస:38
లస: ససస స
95-201/27

95-201/960

భరస : గగసప మహమకద
ఇసటట ననస:20-16-32
వయససస:48
లస: ససస స
95-201/1084

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:20-17-2
వయససస:21
లస: ససస స
1141 SQX1966480
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరరపలర

95-201/29

భసధసవప: మలర శశరర ఆరరపలర
ఇసటట ననస:20-17-15/A
వయససస:47
లస: పప
1144 SQX2259224
పపరర: షరహహర షపక

95-201/963

తసడడ:డ హహసపన మర
ఇసటట ననస:20-17-40/A
వయససస:26
లస: పప

95-201/958

1133 SQX1814607
పపరర: ననగమక మమమడడ

95-201/964

95-201/28

95-201/957

1131 SQX2193845
పపరర: దతవ కలమమర చతతర నవర

95-201/959

1134 SQX1994920
పపరర: హసదయ మలర కరరరరన బరస

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:20-16-30/1 MANTRI VARI ST
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బరస
ఇసటట ననస:20-16-31/a
వయససస:18
లస: పప

1136 SQX2190528
పపరర: ఉసరకన మహమకద

1137 NDX2679736
పపరర: శరరద కకకకషలగడడ

95-207/642

95-207/611

94-210/736

తసడడ:డ గగస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:20-16-32
వయససస:27
లస: పప

భరస : మదన గగపరల కకకకషలగడడ
ఇసటట ననస:20-16-108
వయససస:40
లస: ససస స

95-181/1356
1139 SQX2541142
పపరర: పవన వనసకట ననగ లకడక దదవఖ
శఖమకకలర
తసడడ:డ అనల కలమమర శఖమకకలర
ఇసటట ననస:20-17-4zenda chettu
వయససస:20
లస: ససస స

1140 SQX2540672
పపరర: అనల కలమమర శఖమకకలర

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ శఖమకకలర
ఇసటట ననస:20-17-4 ZENDA CHETTU
వయససస:46
లస: పప

1142 SQX1966506
పపరర: మలర శశరర ఆరరపలర

1143 SQX2270833
పపరర: వసససధర దతవ చలర

95-201/30

1145 SQX2106359
పపరర: సయద శశయబ అకస ర

1148 SQX2030377
పపరర: ఆఫసడన మహమకద

1151 SQX2231207
పపరర: శలక షపక
తసడడ:డ అబమరల సలమస షపక
ఇసటట ననస:20-17-45
వయససస:37
లస: ససస స

95-201/1085

95-201/962

భరస : వనసకట ససబబరరయ గమపస చలర
ఇసటట ననస:20-17-21 BABUJI ROAD
వయససస:52
లస: ససస స
95-200/1044

1146 SQX2522720
పపరర: యమన ఆదదననరరయణ రరడడడ

95-205/884

భరస : యమన వజయ లకడక
ఇసటట ననస:20-17-30
వయససస:49
లస: పప
95-201/860

భసధసవప: నవరజదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:20-17-40
వయససస:18
లస: ససస స
95-179/1191

1128 SQX2297364
పపరర: కరరమమలర షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చతతర నవర
ఇసటట ననస:20-16-29 rajula vari stre
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సయద అబద హహసపన
ఇసటట ననస:20-17-26/b
వయససస:19
లస: పప

తలర : ధన లకడక తషమకల
ఇసటట ననస:20-17-34
వయససస:18
లస: పప
1150 SQX2523967
పపరర: అహమకద అల మర

1130 SQX2345320
పపరర: వనసకటటశశరరర పపటట

95-201/954

తసడడ:డ రసదల షపక
ఇసటట ననస:20-16-25
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:20-17-15/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:20-17-26/1
వయససస:18
లస: పప
1147 SQX2195329
పపరర: పవన కలమఖణ తషమకల

95-201/956

తసడడ:డ రరమమభరరస పపటట
ఇసటట ననస:20-16-28
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:20-16-30/1
వయససస:56
లస: పప

1138 SQX2540623
పపరర: అసజల తనడడబబ యన

1127 SQX2194496
పపరర: సలమస షపక

1125 SQX2182855
పపరర: అహమద మమసస ఫరఫ షపక

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:20-16-24
వయససస:22
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:20-16-25
వయససస:31
లస: ససస స

1129 SQX2027191
పపరర: హనసమమయమక యనమదల

1135 SQX2190510
పపరర: శసషరద బబగమమ మహమకద

95-201/953

భరస : కలల షపక
ఇసటట ననస:20-16-21/B
వయససస:29
లస: ససస స

1126 SQX2195063
పపరర: అహమద మమసస ఫరఫ షపక

1132 SQX1852615
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమమడడ

1124 SQX2189553
పపరర: జకకర షపక

1149 SQX2117059
పపరర: అబమరల ఖమదర షపక

95-201/965

తసడడ:డ నదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-17-40
వయససస:25
లస: పప
95-201/966

1152 SQX2277127
పపరర: ఇరరఫన ఖమన

95-201/967

తసడడ:డ ఇనయతషలర ఖమన
ఇసటట ననస:20-17-56B
వయససస:24
లస: పప
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1153 SQX2532281
పపరర: కసషష తషలసస బచసచ
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95-13/1549

భరస : రరధ కసషష బచసచ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:47
లస: ససస స
1156 SQX2530087
పపరర: పపరసధర గమపస బచసచ

95-201/1079

95-201/969

95-212/37

భరస : కకటయఖ జకలషల
ఇసటట ననస:20-17-1661
వయససస:51
లస: ససస స

1160 NDX2987428
పపరర: రరమ కకటమక కసదసకకరర

95-212/40

94-234/1294

1168 SQX1772581
పపరర: మహబమ వల పఠరన
తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:20-17-1850
వయససస:47
లస: పప

1163 SQX1711464
పపరర: లకడక తరరపతమక గసడడకకట

95-212/38

95-212/46

భరస : ససబడహకణఖస అమర
ఇసటట ననస:20-17-1860
వయససస:29
లస: ససస స

1166 SQX1712280
పపరర: మమరస కలమమరర గరరర

95-212/41

1169 SQX1711548
పపరర: సరయ నకష

95-212/44

1172 SQX1711001
పపరర: పదక బతష
స ల

భరస : పపననయఖ కసషషస
ఇసటట ననస:20-18-22
వయససస:32
లస: ససస స

1175 NDX2603496
పపరర: మహహసదడ మమలమసన

95-212/47

1178 NDX3102894
పపరర: షమమ షపక

భసధసవప: పపననమక చవడడబబ యనన
ఇసటట ననస:20-18-24/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:20-18-27
వయససస:26
లస: ససస స

1180 NDX2677664
పపరర: సరబ షపక

1181 SQX2285559
పపరర: భబరత బసడడ

94-243/1047

1164 SQX1772573
పపరర: కరరమమలమర పఠరన

95-212/39

1167 SQX1840743
పపరర: కరరమభన షపక

95-212/42

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:20-17-1849
వయససస:42
లస: ససస స
1170 SQX1802875
పపరర: ఉపపతలర దసరడ

95-212/45

94-214/701
1173 NDX2696300
పపరర: ననగ మలర శశరర బబ మకననబబ యన

భరస : యమడ కకసడలల బబ మకననబబ యన
ఇసటట ననస:20-18-2/3
వయససస:45
లస: ససస స
94-241/1012

తలర : చగడతశశరర
ఇసటట ననస:20-18-24
వయససస:19
లస: పప
94-245/1131

94-213/1126

భరస : ననగరరజ ఉపపతలర
ఇసటట ననస:20-17-1859
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-17-1861
వయససస:22
లస: ససస స
94-245/1129

1161 NDX3223385
పపరర: గఫపర షపక

తసడడ:డ మహబమ వల పఠరన
ఇసటట ననస:20-17-1830
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప నకష
ఇసటట ననస:20-17-1857
వయససస:24
లస: పప

1171 SQX1710821
పపరర: మమధవ అమర

95-219/1110

Deleted

భరస : జరమస గరరర
ఇసటట ననస:20-17-1845
వయససస:36
లస: ససస స
95-212/43

1158 SQX2530053
పపరర: పపరకర ర గమపస బచసచ

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:20-17-101/A
వయససస:63
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:20-17-1830
వయససస:29
లస: పప

95-201/1078

తసడడ:డ ఏచ వ రమమరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:20-17-1830
వయససస:27
లస: ససస స

1165 SQX1712942
పపరర: రమణయఖ తరరమల కకసడ

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:20/18/64/A
వయససస:67
లస: పప

95-219/1109

భరస : మలర రరడడడ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:20-17-92
వయససస:52
లస: ససస స

1162 SQX1955715
పపరర: కకటమక జకలషల

1177 NDX3087053
పపరర: శకనస చవడడబబ యనన

1157 SQX2530004
పపరర: పపరసధర గమపస బచసచ

1155 SQX2529998
పపరర: పపరసధర గమపస బచసచ

తసడడ:డ ఏచ వ రమమరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏచ వ రమమరరవప బబచ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:24
లస: పప

తలర : శకదతవ అనననబతష
స ల
ఇసటట ననస:20-17-71
వయససస:49
లస: పప

1174 NDX3153871
పపరర: చగడతశశరర కసషషస

95-201/968

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తవశ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏచ వ రమమరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:24
లస: పప
1159 SQX2438703
పపరర: హరర కసషష అనననబతష
స ల

1154 SQX2281459
పపరర: పవన కలమమర తవశ

1176 NDX3094612
పపరర: చగడతశశరర మమలమసన

94-245/1130

భరస : రమమశ బబబమ మమలమసన
ఇసటట ననస:20-18-24
వయససస:39
లస: ససస స
94-245/1132

తలర : మమరళమహన కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:20-18-65
వయససస:37
లస: ససస స

1179 SQX2024545
పపరర: ననగ రరవత దసపపరర

95-210/470

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దసపపరర
ఇసటట ననస:20-18-60/1a
వయససస:21
లస: ససస స
95-182/640

1182 SQX1838903
పపరర: ఉమ తడవనణణ వనమమల

95-157/58

భరస : యమగరసధర బబబమ వనమమల
ఇసటట ననస:20-18-71
వయససస:21
లస: ససస స
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95-201/31

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:20-18-74
వయససస:34
లస: ససస స
95-180/776

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమదత
ఇసటట ననస:20-18-107
వయససస:21
లస: పప

1187 SQX2057933
పపరర: అనల కలమమర కరణస

94-212/878

తసడడ:డ చసదడశశఖర చలకల
ఇసటట ననస:20-18-509
వయససస:22
లస: ససస స

1190 NDX3239795
పపరర: సరసబడజఖస యమదననపఅల

94-215/982

తసడడ:డ కకలకలకరర శరత బబబమ
ఇసటట ననస:20-18-583
వయససస:20
లస: పప

1193 SQX2020568
పపరర: వనసకటటష మహసకరళ

94-243/2

తసడడ:డ రసబబబమ గగడడగమ
ఇసటట ననస:20-18-646
వయససస:20
లస: ససస స

1196 NDX2901486
పపరర: నలలఫర షపక

94-243/3

భరస : ఆసజననయమలల దనసరర
ఇసటట ననస:20-18-683
వయససస:77
లస: ససస స

1199 NDX2647642
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమమల

94-243/1050

1202 NDX2525855
పపరర: నరరష ననయక జటవత
తసడడ:డ రమమడడ జటవత
ఇసటట ననస:20-18-695
వయససస:23
లస: పప

1204 NDX2658326
పపరర: శకనవరసరరవప తషరకర

1205 NDX2657567
పపరర: శక దతవ తషరక

94-243/1051

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషరకర
ఇసటట ననస:20-18-701
వయససస:47
లస: పప

95-97/745

తసడడ:డ నరరరరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-25-74
వయససస:53
లస: పప

1208 SQX2316891
పపరర: గమరర సరశమ బబ లర

94-214/762

1211 SQX2182699
పపరర: రరజరసదడ కలమమర వపపపపటటరర
తసడడ:డ అనల కలమమర వపపపపటటరర
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:18
లస: పప

1191 NDX2367647
పపరర: దసరడ పరగల

94-243/6

1194 SQX2076842
పపరర: మణణదదప రరవరల

95-210/471

1197 NDX2717932
పపరర: కరశరరస ననయక బబ డవథ

94-243/1048

తసడడ:డ రమమలల ననయక బబ డవథ
ఇసటట ననస:20-18-677
వయససస:53
లస: పప
94-243/1049

1200 NDX3099843
పపరర: కసషష కకటటట

94-242/1315

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కకటటట
ఇసటట ననస:20-18-691,1ST LINE
వయససస:53
లస: పప
94-243/4

1203 NDX1908377
పపరర: జజఖత కరళసగర

94-243/5

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:20-18-699
వయససస:28
లస: ససస స
94-243/1052

1206 NDX3225752
పపరర: పదనకవత అననపపరరడడ

94-217/902

భరస : శశషరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:20-25-74
వయససస:42
లస: ససస స
95-145/1131

తసడడ:డ పసదర ననగయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:20-49-85
వయససస:37
లస: పప
95-179/953

94-205/823

తసడడ:డ కరపయఖ రరవరల
ఇసటట ననస:20-18-632
వయససస:19
లస: పప

భరస : పపటట యఖ తషరక
ఇసటట ననస:20-18-709
వయససస:32
లస: ససస స
94-218/969

1188 NDX2542595
పపరర: మరర వల షపక

తసడడ:డ రరమ కసషష పరగల
ఇసటట ననస:20-18-566,3RD LANE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ వనమమల
ఇసటట ననస:20-18-691
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప బబతసచచరర
ఇసటట ననస:20-18-692
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అడడ గరరర
ఇసటట ననస:21-2-5
వయససస:36
లస: పప

94-213/1130

భరస : రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:20-18-668
వయససస:28
లస: ససస స

1198 NDX2519759
పపరర: చతడమక దనసరర

95-121/916

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:20-18-418/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-620
వయససస:19
లస: పప

1195 NDX2533404
పపరర: గగడడగమ మమత

1210 SQX2402246
పపరర: శవ కలమమర అడడ గరరర

95-179/862

భరస : పపషప రరజ యమదననపఅల
ఇసటట ననస:20-18-509
వయససస:47
లస: ససస స

1192 NDX3114154
పపరర: కకలకలకరర సరసబయఖ

1185 SQX2521227
పపరర: ఏడడకకసడలల బటటటల

తసడడ:డ తమకయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:20-18-83 16 TH LINE
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతరరవప కరణస
ఇసటట ననస:20-18-196
వయససస:20
లస: పప

1189 NDX2823409
పపరర: మమనక చలకల

1207 NDX3225604
పపరర: శశషరరడడడ అననపపరరడడడ

95-157/59

తసడడ:డ వనసకయఖ ననగమమలర
ఇసటట ననస:20-18-77
వయససస:22
లస: పప

1186 SQX2038115
పపరర: ననగరరరరన గమదత

1201 NDX2669778
పపరర: అసజన కలమమర బబతసచచరర

1184 SQX1754506
పపరర: శకనవరస ననగమమలర

1209 SQX2470391
పపరర: ససబమబలల చసత

95-179/948

భరస : ససబబరరవప చసత
ఇసటట ననస:21-2-2/A,NUKAVARI STREET
వయససస:58
లస: ససస స
95-179/954

1212 SQX2531200
పపరర: కమల కలమమర వపపపపటటరర

95-179/1200

తసడడ:డ రవ కలమమర వపపపపపరర
ఇసటట ననస:21-2-54
వయససస:22
లస: పప
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1213 SQX1870898
పపరర: సరసబశవరరవప పటబనల

95-179/4

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పటబనల
ఇసటట ననస:21/3/23
వయససస:36
లస: పప
1216 SQX2562205
పపరర: వనసకటటశశరరర సదరర

95-179/1227

95-179/867

95-179/958

95-179/868

95-179/961

1223 SQX1788025
పపరర: శక ననగ లలత భవరన శఖమకకలర

1226 SQX2182533
పపరర: అనస శరకవణణ మదసర

1229 SQX2446953
పపరర: శకనవరస పసనసగగసడ

95-179/6

1232 SQX1870674
పపరర: రరధ మమడన

95-179/5

1235 SQX1870617
పపరర: బబజ షపక

95-179/955

1221 SQX2384725
పపరర: పదనకవత కటట మభరర

95-179/957

1224 SQX2340180
పపరర: రరకడ దతవరరజ అతష
స లకరర

95-179/959

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అతష
స లకరర
ఇసటట ననస:21-4-39
వయససస:25
లస: పప
95-179/960

1227 SQX2530921
పపరర: వజయ కసషష గరల

95-179/1199

తసడడ:డ వనసకటబడవప గరల
ఇసటట ననస:21-4-40
వయససస:30
లస: పప
95-179/962

1230 SQX2437168
పపరర: చచవతనఖ పసనసగగసడ

95-179/963

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:21-4-45
వయససస:37
లస: ససస స
95-179/7

భరస : హనసమసతష మమడన
ఇసటట ననస:21-4-54/A
వయససస:29
లస: ససస స
95-179/8

1218 SQX2421733
పపరర: మణణకరసత కకమమకరర

భరస : సరసబశవరరవప కటట మభరర
ఇసటట ననస:21-4-35
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:21-4-45
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సరమ
ఇసటట ననస:21-4-52
వయససస:62
లస: పప
1234 SQX1870559
పపరర: మమసతనజ షపక

95-179/956

తసడడ:డ మననజ కలమమర మదసర
ఇసటట ననస:21-4-39/A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవపడసరదరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:21-4-45
వయససస:63
లస: ససస స
1231 SQX1787936
పపరర: సతఖననరరయణ సరమ

1220 SQX2392199
పపరర: సరసబశవరరవప కటట మభరర

95-179/1226

తసడడ:డ కకమమకరర వశ
ఇసటట ననస:21-4-33/a
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:21-4-36
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తలర స హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:21-4-39/A
వయససస:55
లస: ససస స
1228 SQX2433118
పపరర: పదనకవత పసనసగగసడ

95-201/863

తసడడ:డ ససవదయఖ కటట మభరర
ఇసటట ననస:21-4-35
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటట మభరర
ఇసటట ననస:21-4-35,
వయససస:38
లస: పప
1225 SQX2098689
పపరర: తలర స హహహమవత

1217 SQX2042638
పపరర: శకనవరసరరవప శఖమకకలర

1215 SQX2562189
పపరర: కకట ననగ రతనమక సదరర

భరస : వనసకటటశశరరర సదరర
ఇసటట ననస:21-4-26
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ శఖమకకలర
ఇసటట ననస:21-4-31
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:21-4-34
వయససస:19
లస: పప
1222 SQX2383909
పపరర: అశశక కలమమర కటట మభరర

95-179/965

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:21-4-8
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ సదరర
ఇసటట ననస:21-4-26
వయససస:71
లస: పప
1219 SQX2054922
పపరర: వనసకట జయసత శఖమకకలర

1214 SQX2369601
పపరర: కసషష కలమమరర యరకస

1233 SQX2057925
పపరర: బబలరసకకసడ మమనక

95-179/869

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:21-4-56
వయససస:20
లస: ససస స
95-179/9

1236 SQX2057917
పపరర: సరయ మమనక బబలరసకకసడ

95-179/870

తసడడ:డ బబజ షపక
తసడడ:డ మమలమల షపక
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:21-4-56 GOLLA ANJANEYA SW ఇసటట ననస:21-4-56 GOLLA ANJANEYA SW ఇసటట ననస:21-4-56,MANGALAGIRI VARI
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:30
లస: పప
వయససస:20
లస: ససస స
1237 SQX2293405
పపరర: వనమభరర లలకరశ కలమమర

95-199/1058

తసడడ:డ వనమభరర నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:21-4-72
వయససస:37
లస: పప
1240 SQX2470235
పపరర: ససబబ రరవప చసతన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతన
ఇసటట ననస:21-5-2/A
వయససస:60
లస: పప

1238 SQX2293546
పపరర: వనమభరర అసజన దతవ

95-199/1059

భరస : వనమభరర లలకరశ కలమమర
ఇసటట ననస:21-4-72
వయససస:35
లస: ససస స
95-179/976

1241 SQX2463651
పపరర: ససబమబలల చసత

1239 SQX2414431
పపరర: అననజవఠర అననన

95-179/964

భరస : అననన నగరశశరరరవప నగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:21-4-75
వయససస:30
లస: ససస స
95-179/977

భరస : ససబబరరవప చసత
ఇసటట ననస:21-5-2/A,NUKAVARI STREET
వయససస:58
లస: ససస స

1242 SQX2391241
పపరర: కకరణ కలమమర కరరసశశటట

95-179/979

తసడడ:డ మమరళ కసషష కరరసశశటట
ఇసటట ననస:21-5-3
వయససస:40
లస: పప
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95-179/980

భరస : కకరణ కలమమర కరరసశశటట
ఇసటట ననస:21-5-3
వయససస:37
లస: ససస స
1246 SQX2470649
పపరర: హహమలత కకతస

95-179/982

1247 SQX2480630
పపరర: హహమలత కకతస

95-179/985

1250 SQX2040848
పపరర: వనవషషవ పరరచదరర

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:21-5-11
వయససస:74
లస: ససస స
95-179/969

95-179/972

95-179/975

95-23/643

95-179/970

1262 SQX2508992
పపరర: రరమ ధనలకడక కకలర

95-179/986

95-179/973

95-181/1354

తసడడ:డ డడడ డ
ఇసటట ననస:21-7-6 vanga vari street
వయససస:22
లస: పప

1251 SQX2173540
పపరర: వనసకట సరయ మణణ చకకవరరస
నదకల
తసడడ:డ నదకల కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:21-5-10
వయససస:20
లస: పప

95-179/966

1254 SQX2175479
పపరర: ననగ లకడక కకట

95-179/968

1257 SQX2480663
పపరర: సతఖవత బబవసరన

95-179/971

1260 SQX2469906
పపరర: వనసకట ననగ ససషసకథ బబవసరన

95-179/974

భరస : వరసజననయమలల బబవసరన
ఇసటట ననస:21-5-19
వయససస:25
లస: ససస స
95-179/1179

1263 SQX2470763
పపరర: దసరడ భవన కకతస మమసస

95-179/978

తసడడ:డ వనసకట రరసపడసరద కకతస మమసస
ఇసటట ననస:21-5-21/b
వయససస:54
లస: ససస స

1265 SQX1787902
పపరర: రవ కలమమర కకతత
స రర

1268 SQX2523652
పపరర: ససరజత జన

95-179/984

భరస : సతఖననరరయణ బబవసరన
ఇసటట ననస:21-5-19
వయససస:64
లస: ససస స

95-179/10

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:21-6-21
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప రరగస
ఇసటట ననస:21-6-27
వయససస:34
లస: పప
1270 SQX2536241
పపరర: డడ డ

1259 SQX2480051
పపరర: వరసజననయమలల బబవసరన

1248 SQX2482396
పపరర: చనన శకకరసత కకతస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-5-18
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరలల కకలర
ఇసటట ననస:21-5-21
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ అదరసకక
ఇసటట ననస:21-5-1975
వయససస:36
లస: పప
1267 SQX2270783
పపరర: కరదర ననథ రరగస

95-179/1198

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బబవసరన
ఇసటట ననస:21-5-19
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరసజననయమలల బబవసరన
ఇసటట ననస:21-5-19
వయససస:25
లస: ససస స
1264 SQX2175917
పపరర: ఏడడకకసడలల అదరసకక

95-132/840

భరస : సతఖననరరయణ బబవసరన
ఇసటట ననస:21-5-19
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ బబవసరన
ఇసటట ననస:21-5-19
వయససస:64
లస: ససస స
1261 SQX2482891
పపరర: వనసకట ననగ ససషసకథ బబవసరన

1256 SQX2471332
పపరర: సతఖవత బబవసరన

95-180/831

తసడడ:డ శకరరమ కసషష రరమ కసషష
ఇసటట ననస:21-5-8
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససజయ శరక
ఇసటట ననస:21-5-15
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-5-18
వయససస:18
లస: ససస స
1258 SQX2475481
పపరర: సతఖవత బబవసరన

95-179/983

తసడడ:డ ససరరశ కలమమర పరరచదరర
ఇసటట ననస:21-5-10
వయససస:21
లస: ససస స

95-179/967 1253 SQX2530848
1252 SQX2382976
పపరర: వనసకట శవ కణక కలమమరర పరదరరస
పపరర: పససకక శరక

1245 SQX2328581
పపరర: శక శరకవణణ దసడడడ

తసడడ:డ పపడమ కలమమర దసడడడ
ఇసటట ననస:21-5-7
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకరరమ కసషష రరమ కసషష
ఇసటట ననస:21-5-8
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:21-5-9
వయససస:34
లస: పప

1255 SQX2181774
పపరర: సరయ మమనస దతవ కకట

95-179/981

భరస : వనసకట ససబడహకణఖస దసడడడ
ఇసటట ననస:21-5-7
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకరరమ కసషష రరమ కసషష
ఇసటట ననస:21-5-8
వయససస:51
లస: ససస స
1249 SQX2438240
పపరర: ససబబరరవప కకతస

1244 SQX2382323
పపరర: వనసకట ససభబషసణ దసడడడ

1266 SQX2000255
పపరర: కరదరననథ రరగస

95-179/872

తలర : ససభబగఖలకడక రరగస
ఇసటట ననస:21-6-26
వయససస:33
లస: పప
95-179/1190

1269 SQX2453488
పపరర: శక రమమలల అపపల

95-179/993

తసడడ:డ తరక జన
ఇసటట ననస:21-6-91 chowtra center
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల అపపల
ఇసటట ననస:21-7-6 vanga vari street
వయససస:49
లస: పప

95-179/987
1271 SQX2355048
పపరర: ననగ బబల చనమమసడతశశరర
తనడడకకసడ
భరస : లకడక వనసకటటశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-7-09
వయససస:62
లస: ససస స

1272 SQX2356509
పపరర: వశశననధ తనడడకకసడ

95-179/994

తసడడ:డ లకడక వనసకటటశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:21-7-9
వయససస:38
లస: పప

Page 118 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

95-179/11 1274 SQX2311603
1273 MLJ3196102
పపరర: రగజజ ఆసజననయకలమమర మసడవ
పపరర: శక లలత మసడవ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసడవ
ఇసటట ననస:21-7-17
వయససస:41
లస: పప
1276 SQX2400943
పపరర: సరగజన కరణణగలలపలమ

95-179/990

భరస : రరమశరసససస లల కరణణగలలపలమ
ఇసటట ననస:21-7-25,
వయససస:68
లస: ససస స
95-179/12

తసడడ:డ ససరరష కలమమర వనమభరర
ఇసటట ననస:21-7-31
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణమ గగపరల శకనవరససల
ఇసటట ననస:21 7 35
వయససస:27
లస: పప
1285 SQX2231660
పపరర: ఠగరనన బబల దసరడ బబ లశశటట

95-179/996

1278 SQX2400893
పపరర: రవ కలమమర కరణణగలలపలమ

1280 SQX2054880
పపరర: తతజశశ శక పపరరషమ వనమభరర

1286 SQX2183507
పపరర: ననగరశవరరర మదనల

95-179/1000

1289 SQX2330488
పపరర: రగశయఖ గరరర పరటట

95-179/873

1292 SQX2380814
పపరర: వనసకట సతఖపడసరద ఓలలటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:21-8-21,
వయససస:50
లస: పప

1294 SQX2308146
పపరర: పడభబకర రరవప ఉటటకకరర

1295 SQX2420875
పపరర: శరలన బబ లశశటట

95-179/1005

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:21-8-24
వయససస:56
లస: పప

95-179/13

తసడడ:డ పడభబకర రరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:21-8-24
వయససస:21
లస: పప

95-179/999

తసడడ:డ వనసకట శవ కరమమశశరరవప ససనగపలర
ఇసటట ననస:21-08-44
వయససస:22
లస: ససస స

1301 SQX2031631
పపరర: హహమలత సపననగపఅల

95-200/20

1284 SQX2268373
పపరర: ఠగరనన బబల దసరడ బబ లశశటట

95-179/995

1287 SQX2110880
పపరర: వర లకడక మమకల

95-179/874

భరస : శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:21-8-14/2
వయససస:33
లస: ససస స
95-179/1001

1290 SQX2182350
పపరర: కతడ రరమ కసషష సససగ

95-179/1002

తసడడ:డ కతడ రతన సససగ
ఇసటట ననస:21-8-19
వయససస:66
లస: పప
95-179/1003

1293 SQX2389351
పపరర: వనసకట సతఖపడసరద ఓలలటట

95-179/1004

తసడడ:డ వనసకట ససబబయమఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:21-8-21,
వయససస:50
లస: పప
95-179/1006

95-179/1009

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:21-8-30
వయససస:21
లస: ససస స
95-179/15

1281 SQX1852359
పపరర: కసషష కలమమరర శకనవరససల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-10
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట హరరననధ బబబమ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-24
వయససస:36
లస: ససస స

95-179/1008 1298 SQX2183481
1297 SQX2279016
పపరర: పస వ ఏస ససదరరన ఉటటకకరర
పపరర: శరరకల షపక

95-179/992

భరస : వనణమ గగపరల శకనవరససల
ఇసటట ననస:21-7-35
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-18
వయససస:29
లస: పప
95-179/1186

95-179/989

తసడడ:డ రరమశరసససస లల కరణణగలలపలమ
ఇసటట ననస:21-7-25,
వయససస:38
లస: పప

1283 SQX1800234
పపరర: కరరమమలమర షపక

భరస : వనసకట సతఖ పడసరద ఓలలటట
ఇసటట ననస:21-8-21 DOODPEER PANJA
వయససస:34
లస: ససస స

1300 SQX1939412
పపరర: హహమలత ససనగపలర

95-179/991

భరస : ససబబరరవప మదనల
ఇసటట ననస:21-8-14
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-8-18
వయససస:51
లస: ససస స
1291 SQX2512671
పపరర: లకడకపసడయ ఓలలటట

1277 SQX2401206
పపరర: రరపననథ కరణణగలలపలమ

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:21-8-3
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-10
వయససస:18
లస: ససస స
1288 SQX2410439
పపరర: శకలసతల గరరర పరటట

తసడడ:డ ససబబరరవప కరణణగలలపలమ
ఇసటట ననస:21-7-25,
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ కలమమర వనమభరర
ఇసటట ననస:21-7-31
వయససస:18
లస: ససస స
95-200/1133

1275 SQX2400604
పపరర: రరమశరసససస లల కరణణగలలపలమ

భరస : రగజ ఆసజననయ కలమమర మసడవ
ఇసటట ననస:21-7-17
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమశరసససస లల కరణణగలలపలమ
ఇసటట ననస:21-7-25,
వయససస:40
లస: పప

1279 SQX1758846
పపరర: గరత ననగ శక పసడయమ వనమభరర

1282 SQX2181949
పపరర: వసశ కసషష శకనవరససల

95-179/988

95-179/1007
1296 SQX2397420
పపరర: పస వ ఏస ససదరరన ఉటటకకరర

తసడడ:డ ఉటటకకరర పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-8-24
వయససస:21
లస: పప
1299 SQX1939404
పపరర: తతజససశ ససనగపలర

95-179/14

తసడడ:డ వనసకట శవ కరమమశశరరవప ససనగపలర
ఇసటట ననస:21-08-44
వయససస:22
లస: ససస స
95-179/875

తసడడ:డ వనసకట శవ కరమమశశర రరవప సపననగపఅల
ఇసటట ననస:21-8-44
వయససస:21
లస: ససస స

95-179/1011
1302 SQX2449049
పపరర: హరరక సరయ రరజ దసరడ భవన
రరచపపడడ
భరస : వ వ ఏస ఉదయ కలమమర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:21-8-51
వయససస:21
లస: ససస స
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1303 SQX2510782
పపరర: బబససదతవ పప రరయమ
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95-179/1185

తసడడ:డ అనసకలల పప రరయమ
ఇసటట ననస:21-8-70
వయససస:42
లస: పప
1306 SQX2179034
పపరర: వనసకట గరయతడ ఘసటశరల

95-179/1013

95-179/1015

తలర : వనణమగగపరల వనచనచ
ఇసటట ననస:21-8-80
వయససస:38
లస: ససస స
95-179/919

భసధసవప: శరరష చమకలరరస
ఇసటట ననస:21/8/83,84
వయససస:40
లస: పప
1318 SQX2179174
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప పప టటట

95-179/1021

95-62/37

తసడడ:డ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:21-8-362
వయససస:37
లస: పప

1322 SQX2551414
పపరర: వనవషషవ పరరచదరర

95-179/1222

1325 SQX2561090
పపరర: నరకల ఖతవ

95-179/997

తలర : సదరఖ కలమమరర తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-9-44
వయససస:18
లస: పప
95-179/1027

భరస : జతతసదడ జరవన
ఇసటట ననస:21-9-72, 3RD FLOOR
వయససస:30
లస: ససస స

1328 SQX2173409
పపరర: దటట తతనసగమసటర

1317 SQX1758804
పపరర: ధరరకసదడ జరవన

95-179/1020

95-179/18

1320 SQX2294080
పపరర: రరమ శత రతనస గమరకస

95-179/998

భరస : కకటటశశర రరవప గమరకస
ఇసటట ననస:21-8-120/B
వయససస:42
లస: ససస స
95-179/1221

95-179/1031
1323 SQX2302586
పపరర: వనసకట ససధనకర రరవప చతరరల

తసడడ:డ భబసషర రరవప చతరరల
ఇసటట ననస:21-9-8
వయససస:46
లస: పప
95-179/1223

తసడడ:డ పసచఆనసద ఖతవ
ఇసటట ననస:21-9-20
వయససస:41
లస: పప
95-179/1024

1314 SQX2470359
పపరర: ఆసజననయ అవఖకస కలమమర
బబ లశశటట
తసడడ:డ శతనరరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-82
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససమమరకల జరవన
ఇసటట ననస:21-8-84
వయససస:52
లస: పప

భరస : హరరశ పరరచదరర
ఇసటట ననస:21-9-7
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచఆనసద ఖటటవర
ఇసటట ననస:21-9-20
వయససస:41
లస: పప

1330 SQX2466787
పపరర: సవత జరవన

95-179/17

తసడడ:డ వషష
ష వరర న రరవప గమరకస
ఇసటట ననస:21-8-120/B
వయససస:44
లస: పప

1321 SQX1924695
పపరర: శకనవరస రరడడడ

1327 SQX2178218
పపరర: లలకరశ తతనసగమసటర

95-179/1019

1316 SQX1758796
పపరర: సష నద జరవన

1319 SQX2294072
పపరర: కకటటశశర రరవప గమరకస

95-179/1017

భరస : శవ పపరష చసదడరరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:21-8-80
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ధరరకసదడ సష నద
ఇసటట ననస:21-8-84
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:21-8-86
వయససస:69
లస: పప

1324 SQX2560670
పపరర: నరకల ఖటటవర

95-179/1016 1311 SQX2178093
1310 SQX2249019
పపరర: శవ పపరష చసదడ రరవప మమనగరల
పపరర: ఉమ మహహశశరర మమనగరల

1313 SQX2466050
పపరర: హహమసజన మననననవక బబ లశశటట

95-179/16

తసడడ:డ బబబమ రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-8-80
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-8-82
వయససస:19
లస: ససస స

1315 SQX2350544
పపరర: శకనవరసరరవప చమకలరరస

95-179/1184

95-179/1014 1308 SQX1930965
1307 SQX2179158
పపరర: లకడక నరసససహరరవప గరదసశశటట
పపరర: చచననకరశవ శతనరరస కకట

తసడడ:డ శక రమమలల మమనగరల
ఇసటట ననస:21-8-80
వయససస:62
లస: పప
95-179/1018

1305 SQX2510774
పపరర: పడదదప మనన

తసడడ:డ బసషస బదనన
ఇసటట ననస:21-8-71
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనన పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:21-8-79
వయససస:30
లస: పప

భరస : సదరఖ ననరరయణ వనతతక
ఇసటట ననస:21-8-80
వయససస:74
లస: ససస స
1312 SQX2182467
పపరర: మణణ కలమమరర వనచనచ

95-179/1012

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:21-8-71
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ ఘసటశరల
ఇసటట ననస:21-8-77
వయససస:18
లస: ససస స
1309 SQX2179869
పపరర: ససతనరరవమక వనతతక

1304 SQX2478907
పపరర: శరకవణణ కకటబఖడ

1326 SQX2403772
పపరర: శరరశన నసబబరక

95-179/1023

తసడడ:డ దతదనస నసబబరక
ఇసటట ననస:21-9-33, FIRST FLOOR
వయససస:26
లస: పప
95-179/1025

1329 SQX2459782
పపరర: ఫరతమ షపక

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:21-9-47
వయససస:22
లస: పప

తలర : దదలర మద షపక
ఇసటట ననస:21-9-71
వయససస:33
లస: ససస స

1331 SQX2467694
పపరర: జతతసదడ కలమమర జరవన

1332 SQX2473080
పపరర: కరసతలమల కసకరరరయ

95-179/1028

తసడడ:డ పరరసమలర జరవన
ఇసటట ననస:21-9-72, 3RD FLOOR,
వయససస:36
లస: పప

95-179/1026

95-179/1029

తసడడ:డ భవరలమల కసకరరరయ
ఇసటట ననస:21-9-79
వయససస:60
లస: పప
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95-179/1030

తసడడ:డ మసజ కసకరరరయ
ఇసటట ననస:21-9-79
వయససస:60
లస: పప

1334 SQX2417517
పపరర: అపపల ననయమడడ రజన

95-179/923

తసడడ:డ నగరష కలమమర చససడదరర
ఇసటట ననస:21-10-4
వయససస:21
లస: ససస స
95-179/921

భరస : దసరరడ పడసరద రరవప పమడడమరరక
ఇసటట ననస:21-10-15
వయససస:64
లస: ససస స

1337 SQX2529337
పపరర: సశరరజఖ లకడక బబ లశశటట

1340 SQX2550861
పపరర: సతఖ ససభబషసన మదదన

తసడడ:డ రమమరరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:21-10-18
వయససస:18
లస: ససస స
95-179/927

1346 SQX2476059
పపరర: రమమశ గజవలర

95-179/920

తసడడ:డ రరమమలల పమడడమరరక
ఇసటట ననస:21-10-15
వయససస:73
లస: పప
95-179/1220

95-180/813

95-179/930

1349 SQX2545648
పపరర: ఉష జరవన తనటటద
భరస : రరకరష కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:21-12-34/1
వయససస:24
లస: ససస స

95-179/932
1351 SQX2397438
పపరర: షషససదర వనసకట శవ ససపడభబత
ఉటటకకరర
తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:21-12-46
వయససస:20
లస: పప

1352 SQX2368504
పపరర: లశసల మననజ కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ బబబమ పడసరద కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:21-12-57
వయససస:18
లస: పప

1354 SQX2535177
పపరర: పడశరసత మమమత

1355 SQX2297133
పపరర: తచలలగమ

95-179/1204

తసడడ:డ నరసజన మమమత
ఇసటట ననస:21-12-61
వయససస:43
లస: పప

95-179/928

భరస : ససదదప బబబర
ఇసటట ననస:21-13-17
వయససస:22
లస: ససస స
95-180/778

1358 SQX2195162
పపరర: రమమశ కలమమర ఇమకడడ

1344 SQX2231116
పపరర: ననగరశశరమక పటబనల

95-179/924

95-179/929
1347 SQX2259554
పపరర: లకడక వనసకట హరరష రరచపపడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:21-12-23
వయససస:25
లస: పప
95-179/1219

1350 SQX2482719
పపరర: లకడకదసరడ గకసథద

95-179/931

భరస : ననగ వనసకట వరసజననయమలల కకట
ఇసటట ననస:21-12-36, Beside manikanthaind
వయససస:27
లస: ససస స
95-179/933

1353 SQX2370989
పపరర: తరరన ననగ మహహశ
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ పడభబకర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:21-12-57/a
వయససస:23
లస: పప

95-179/934

95-179/936

1356 SQX2538171
పపరర: మమరరత రరవప కళళపలర

95-180/948

తసడడ:డ తచలలగమ
ఇసటట ననస:21-13-12
వయససస:38
లస: పప
95-180/960

95-179/1224
1341 SQX2561645
పపరర: వనసకట గరరరజ మహ లకడక దతవ
శశటట
భరస : వనసకట పడసరదస దతవ శశటట
ఇసటట ననస:21-10-17
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పటబనల
ఇసటట ననస:21-11-21/D
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబబబమ గజవలర
ఇసటట ననస:21-12-18/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : శరత బబబమ చననస
ఇసటట ననస:21-12-28
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: ఫరణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:21-13-28
వయససస:19
లస: ససస స

1338 SQX2460335
పపరర: దసరరడపడసరద రరవప పమడడమరరక

భరస : సదరఖ పడకరశ కడనరర
ఇసటట ననస:21-10-95
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శరసబబబమ గజవలర
ఇసటట ననస:21-12-18/1
వయససస:47
లస: ససస స

1360 SQX1985175
పపరర: చసదదక
డ జలకరర

95-179/1196

భరస : సతఖననరరయణ మదదన
ఇసటట ననస:21-10-17
వయససస:28
లస: ససస స

95-1/1000 1343 SQX2376903
1342 SQX2097129
పపరర: దదవఖ వనసకట ననగ శకలలఖ ఆలకరర
పపరర: బలమక కడనరర

1357 SQX2550200
పపరర: సప ననల ససదదప బబబర

95-179/922

భరస : సరసబశవ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-10-10
వయససస:60
లస: ససస స

1339 SQX2463933
పపరర: లకడక పమడడమరరక

1348 SQX2262897
పపరర: ఉష కరమమశశరర చననస

1335 SQX2337129
పపరర: ఏల .వ. మణణకరసత వకరశ
చససడదరర
తసడడ:డ నగరశ కలమమర చససడదరర
ఇసటట ననస:21-10-4
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మభరరస రజన
ఇసటట ననస:21-9-1148
వయససస:52
లస: పప

1336 SQX2269009
పపరర: జజజ న లకడక కరవఖ చససడదరర

1345 SQX2473577
పపరర: సరసబడజఖస గజవలర

95-179/1022

తసడడ:డ జగననకహన రరవప కళళపలర
ఇసటట ననస:21-13-12
వయససస:36
లస: పప
95-180/815

1359 SQX1871219
పపరర: నతత దతవ

95-180/1

తసడడ:డ ససతనరరమమసజననయమలల ఇమకడడ
ఇసటట ననస:21-13-19/A
వయససస:45
లస: పప

భరస : అశశక జరవన
ఇసటట ననస:21-13-23
వయససస:34
లస: ససస స

1361 SQX2371714
పపరర: లకడక కలమమరర అననన

1362 SQX2446417
పపరర: రరజరసదడ ఫణణ కలమమర అననన

భరస : పపరష చసదడ రరవప అననన
ఇసటట ననస:21-13-28
వయససస:47
లస: ససస స

95-180/816

95-180/817

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప అననన
ఇసటట ననస:21-13-28
వయససస:27
లస: పప
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95-180/818 1364 SQX2468007
1363 SQX2419018
పపరర: అసజన శవ ననగ ససపసడయ అననన
పపరర: కరల
క మశ దతవ కటబరరయమ

తలర : పపరష చసదడ రరవప అననన
ఇసటట ననస:21-13-28
వయససస:23
లస: ససస స
1366 SQX1871128
పపరర: ససధదర కలమమర మమనగరల

95-180/2

తసడడ:డ పడసరద మమనగరల
ఇసటట ననస:21-13-48/A
వయససస:23
లస: పప
1369 SQX2467025
పపరర: శవ కలమమరర కకతస మమసస

95-179/939

తసడడ:డ శకరరస కకటటశశరరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:21-14-2
వయససస:49
లస: ససస స

95-179/937

1365 SQX2054948
పపరర: అనల కలమమర మమనగరల

భరస : అశశక కలమమర కటబరరయమ జరవన
ఇసటట ననస:21-13-40, M.N.Building, Near R
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమమర మమనగరల
ఇసటట ననస:21-13-48a
వయససస:18
లస: పప

1367 SQX2174340
పపరర: రరజరశ కలమమర కకపపపరరవపరర

1368 SQX2196327
పపరర: జగదదశ కలమమర యమదన

95-179/938

తసడడ:డ బల వనసకట నరసససహ రరవప యమదన
ఇసటట ననస:21-13-74
వయససస:22
లస: పప

1370 SQX2510790
పపరర: ననగరశశరమక బబసషరన

1371 SQX1828581
పపరర: రరఘవరరవప చససడదరర

95-180/940 1373 SQX2522951
1372 SQX2522936
పపరర: మమరళమహన రరవప కకతస మమసస
పపరర: లకడక కలమమరర కకతస మమసస

95-180/936

95-180/941

1374 SQX1870971
పపరర: కకకషషవనణణ పపలకకసడ

95-180/4

భరస : రరసబబబమ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:21-14-28
వయససస:45
లస: ససస స

1375 SQX1870948
పపరర: రరసబబబమ పపలకకసడ

1377 SQX2475424
పపరర: ఉనన మహహశశర రరవప ననమ

1378 AP151000063414
పపరర: లకడకనరసమక పప ననవ పప నననవ

1376 SQX2401222
పపరర: నఖల పడజజపత

భరస : ననగరశశరరరవప పప ననవర
ఇసటట ననస:21-14-55
వయససస:60
లస: ససస స
95-180/821
1381 SQX1415687
పపరర: ఎల వ పవన కలమమర
గమసటటరర
తసడడ:డ రరమకసషష పడసరద రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-14-55
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప వననననకలలమ
ఇసటట ననస:21-14-63
వయససస:24
లస: పప

95-179/941

1382 SQX2098531
పపరర: కరస అల లషషర ఎసససకర

95-22/955

1380 NDX0840439
పపరర: లలత గమసటటరర

95-180/6

భరస : రరమకసషష పడసరద రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-14-55
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల జబబబర లషషర ఎసససకర
ఇసటట ననస:21-14-56
వయససస:44
లస: పప

1383 SQX2522969
పపరర: అలలఖఖ నలశశటట

95-180/942

భరస : పపరషచసదడ రరవప నలశశటట
ఇసటట ననస:21-14-56
వయససస:24
లస: ససస స

95-179/1187

95-180/11
1386 SQX1788009
పపరర: వనసకట సరయ శశధర వననననకలల

భరస : శకనవరస రరవప వలర సపటర
తసడడ:డ రరమమరరవప వననననకలల
ఇసటట ననస:21-14-63 CHOOWTRA CENTER ఇసటట ననస:21-14-63, 77-9-502
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:22
లస: పప

95-180/938 1388 SQX2510709
1387 SQX2519361
పపరర: వనసకట ససపత కలమమర బబ లశశటట
పపరర: షరకకర బబష షపక

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-14-65
వయససస:21
లస: పప

భరస : లయజ షపక
ఇసటట ననస:21-14-66/A,77-9-504
వయససస:30
లస: ససస స

95-179/940

తసడడ:డ కనకయఖ ననమ
ఇసటట ననస:21-14-45
వయససస:37
లస: పప

1379 SQX2328631
పపరర: రరమ కసషష పడసరద రరవప
గమసటటరర
భసధసవప: లలత గమసటటరర
ఇసటట ననస:21-14-55
వయససస:48
లస: పప

95-180/779 1385 SQX2520468
1384 SQX2058154
పపరర: ససమన సరయ రరస వననననకలలమ
పపరర: ససలలచన వలర సపటర

1390 SQX1788488
పపరర: తనబససస౦ షపక

95-180/820

తసడడ:డ సదరజ కలమమర పడజజపత
ఇసటట ననస:21-14-34
వయససస:20
లస: పప
95-22/32

95-180/3

తలర : మసగమక చససడదరర
ఇసటట ననస:21-14-16
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మమరళమహన వఠల రరవప కకతస మ భరస : మమరళమహన రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:21-14-26
ఇసటట ననస:21-14-26
వయససస:46
లస: పప
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:21-14-28
వయససస:55
లస: పప

95-180/819

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:21-13-54
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బబసషరన
ఇసటట ననస:21-14-15
వయససస:73
లస: ససస స

95-180/5

95-179/864

95-179/1183

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:21-14-66
వయససస:26
లస: పప
95-180/7

1391 SQX1788512
పపరర: కరరమమననసర బబగస
భరస : లయజ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:21-14-66/B,77-9-505
వయససస:43
లస: ససస స

1389 SQX2565471
పపరర: జజన బబబగస షపక

95-180/961

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:21-14-66
వయససస:41
లస: ససస స
95-180/8

1392 SQX2442044
పపరర: పడసరద కకట

95-179/942

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకట
ఇసటట ననస:21-14-68
వయససస:43
లస: పప
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95-180/9
1393 SQX1919505
పపరర: వనసకట శవననగ మణణకసఠ
వడడయమలమ
తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప వడడయమలమ
ఇసటట ననస:21-14-68
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:21-14-72
వయససస:36
లస: పప

1396 SQX2058139
పపరర: ఫయమజ షపక

1397 SQX2407807
పపరర: లకడక చసతనడ

95-180/783

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:21-14-72
వయససస:19
లస: పప
1399 SQX2219319
పపరర: కకటటశశర రరవప యరకస

1394 SQX1828565
పపరర: ఖమన పఠరన

95-180/10

95-180/782

తలర : మర షపక
ఇసటట ననస:21-14-72
వయససస:22
లస: పప
95-180/822

భరస : వనసకట రరవప చసతనడ
ఇసటట ననస:21-14-72
వయససస:56
లస: ససస స
95-180/823

1395 SQX2058097
పపరర: అయమజ షపక

1398 SQX2254357
పపరర: రరయమజ షపక

95-180/812

భసధసవప: జన అహమద షపక
ఇసటట ననస:21/14/72/b
వయససస:19
లస: పప

1400 SQX1868629
పపరర: సష మమ కగశక మణణకసఠ

95-133/12

1401 SQX1868355
పపరర: భబవనననరయణ మదసర

95-133/13

తసడడ:డ శసకర రరవప యరకస
ఇసటట ననస:21-15-04, GANJI BAZAR
వయససస:54
లస: పప

తలర : సష మమ జగదదసవరర
ఇసటట ననస:21-15-30/A,CHOWTRA CENTR
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కసషషయఖ మదసర
ఇసటట ననస:21-15-30,OPP SHABA DARGA
వయససస:23
లస: పప

1402 SQX2540821
పపరర: ససవరరరన మల కలరరచతడ

1403 SQX2544989
పపరర: ససవరరరన మల కలరరచతడ

1404 SQX1788421
పపరర: రరకరసనన షపక

95-180/950

భరస : వనసకటటశశరరర కలరరచతడ
ఇసటట ననస:21-15-36 ganji bazar
వయససస:67
లస: ససస స
1405 SQX1790534
పపరర: అల ఖమన పఠరన

భరస : వనసకటటశశరలల కలరరచతడ
ఇసటట ననస:21-15-36 ganji bazar
వయససస:67
లస: ససస స
95-180/13

తసడడ:డ అలమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:21-16-2/3,77-6-352
వయససస:46
లస: పప
1408 SQX2316271
పపరర: వ వ ఆదదననరరయణ చతబబడ లల

95-180/824

తసడడ:డ పడవణ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:21-16-25
వయససస:23
లస: ససస స
1414 SQX1828557
పపరర: రగహహత కలమమర కకమకజ

95-180/15

తసడడ:డ వరభదడ రరవప కకమకజ
ఇసటట ననస:21-16-28
వయససస:24
లస: పప
1417 SQX1870310
పపరర: దతవ పడజజపత పససకక

95-179/945

95-179/19

1409 SQX2058204
పపరర: హబబమలమర ఖమన పఠరన

95-180/784

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:21-16-43, Chowthra Center
వయససస:25
లస: పప

95-180/826

1410 SQX1788462
పపరర: షరహహన షపక

95-180/18

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:21-16-20,77-7-446
వయససస:30
లస: ససస స

1412 SQX2511913
పపరర: ననహహల జరవన ససకరళచన

95-180/937

1413 SQX1788272
పపరర: లకడక భడమరరసబ గమడడవరడ

తసడడ:డ పడవణ కలమమర జరవన ససకరళచన
ఇసటట ననస:21-16-25
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:21-16-27, 77-8-470
వయససస:41
లస: ససస స

1415 SQX2326304
పపరర: రతనన చనరర కకపపరపప

1416 SQX2379097
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప దరరశ

95-200/1134

1418 SQX1871078
పపరర: మహహసదడ పడజజపత

1421 SQX2544161
పపరర: పవన కలమమర అననవరపప

95-180/19

95-179/944

తసడడ:డ కసషష మభరరస దరరశ
ఇసటట ననస:21-16-35/A
వయససస:36
లస: పప
95-180/16

తసడడ:డ చగటబరరస పడజజపత
ఇసటట ననస:21-16-38
వయససస:23
లస: పప
95-120/810

1407 SQX2188365
పపరర: శవ కలమమర బబ లశశటట
తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-16-5
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకపపరపప
ఇసటట ననస:21-16-28
వయససస:48
లస: పప

భరస : జయసత లమల పససకక
ఇసటట ననస:21-16-38
వయససస:30
లస: ససస స
1420 SQX2543494
పపరర: పవన కలమమర గజవలర

1406 SQX2297000
పపరర: శరరష భమడగభమమలమ

తసడడ:డ అల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:21-16-20
వయససస:18
లస: పప
95-180/14

95-180/12

భరస : బబషర జహసగరర
ఇసటట ననస:21-16-2/3,77-6-352
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-16-5
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:21-16-16/A
వయససస:32
లస: పప
1411 SQX1839455
పపరర: ససససకత జరవన

95-180/956

1419 SQX2398865
పపరర: పవన కలమకర గజవపలఅల

95-180/825

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గజవపలఅల
ఇసటట ననస:21-16-43
వయససస:25
లస: పప
95-179/1217

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:21-16-48/a chowtra center
వయససస:24
లస: పప

95-180/17
1422 SQX1871268
పపరర: వనసకట ససవర సతఖ సఇననధ
గరరర పరటట
తసడడ:డ వనసకట లకడక సతఖననరరయణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:21-16-63/A
వయససస:27
లస: పప
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95-180/20

1424 SQX2191757
పపరర: రరమ దతవ కకతస మమసస

95-180/827

తసడడ:డ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:21-17-4,Pappula bazar,
వయససస:23
లస: పప

భరస : హరర పడసరద
ఇసటట ననస:21-17-13
వయససస:54
లస: ససస స

1426 SQX2391662
పపరర: అశశక కకతస మమసస

1427 SQX2058170
పపరర: లకడక వనసకట హరరశ రరచపపడడ

95-179/946

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:21-17-13, Opp Ramalayam T
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:21-17-23
వయససస:24
లస: పప

1429 SQX2114742
పపరర: జరవనకర జరవన

1430 SQX2381374
పపరర: రతన కలమమరర ఇమకడడ శశటట

95-180/786

తసడడ:డ జతతసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:21-18-4/5
వయససస:18
లస: ససస స
1432 SQX2376119
పపరర: నల శక వసససశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:21-18-25/276
వయససస:19
లస: ససస స
1435 SQX1817287
పపరర: శకనవరస రరవప రరడడ

95-180/22

1436 SQX1809342
పపరర: హహమలత అచసతస

95-179/21

1439 SQX2022457
పపరర: వనసకట ననగ ససరరశ బచసచ
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:21-19-19
వయససస:46
లస: పప

1441 SQX1969070
పపరర: షరరఫర షపక

1442 SQX2247856
పపరర: దసస గరరర షపక

95-162/27

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:21-42
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:22-5-124
వయససస:26
లస: పప
1447 SQX2102184
పపరర: నకకత పటటల

భరస : మమకరశ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:22-8-55
వయససస:30
లస: ససస స

1445 SQX2362374
పపరర: మణణమమల దనసరర

95-10/588

1448 SQX2057941
పపరర: వననయక దసరగఖధన పటటల

95-12/21

1451 SQX1852391
పపరర: ననగరరజ కటకస
తసడడ:డ సససగరయఖ కటకస
ఇసటట ననస:22-10-19
వయససస:38
లస: పప

1431 SQX1788363
పపరర: అననపపరష గమడడవరడ

95-180/21

1434 SQX1816750
పపరర: పపరష చనర స రరవప రరడడ

95-179/20

తసడడ:డ లకకయఖ రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-13
వయససస:56
లస: పప
95-12/22

1437 SQX2032381
పపరర: సతఖ ననగ మణణదదప పష కకరర

95-12/1254

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మభరరస పష కకరర
ఇసటట ననస:21-19-13, Sri Nivasam
వయససస:28
లస: పప
95-179/865

95-180/23
1440 SQX1871193
పపరర: ససతతష ననగ ఉదయ కలమమర
ససగమడల
తసడడ:డ బబల చసదడ సపకర రరవప ససగమడల
ఇసటట ననస:21-19-19
వయససస:21
లస: పప

95-196/791

95-179/1032
1443 SQX2468783
పపరర: ననగ సరయ శరరష తతనసగమసటర

తసడడ:డ అజయ కలమమర THUNUGUNTLA
ఇసటట ననస:22
వయససస:18
లస: ససస స
95-179/1033

1446 SQX2104909
పపరర: వసడనన వననయక పటటల

95-10/587

భరస : వననయక దసరగఖధన పటటల
ఇసటట ననస:22-8-13
వయససస:42
లస: ససస స
95-179/876

భసధసవప: నవననథ మమనన
ఇసటట ననస:22-8-13
వయససస:47
లస: పప
95-179/1035

95-180/829

భరస : రరధనకసషష లలట
ఇసటట ననస:21-18-11,77-4-187
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : భగవరన ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:22-05-150
వయససస:58
లస: ససస స

భసధసవప: నవననథ మమనన
ఇసటట ననస:22-8-13
వయససస:19
లస: ససస స
1450 SQX2399731
పపరర: సష నయ గరసధద జరవన

95-179/947

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:21-42
వయససస:40
లస: పప
95-180/787

1428 SQX2302503
పపరర: వనసకట అరరసధత కకరకల

భరస : వనసకట శవ ననగ రరమ కసషష కకరకల
ఇసటట ననస:21-17-29
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-13,
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబల చసదడ సపకర రరవప ససగమడల
ఇసటట ననస:21-19-19
వయససస:40
లస: ససస స

1444 SQX2098887
పపరర: ననగ బబబమ జజరరగర

95-180/785

భరస : పపరష చసదడ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-13
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:21-19-13
వయససస:34
లస: పప
1438 SQX1870393
పపరర: వజయ లకడక ససగమడల

1433 SQX1807155
పపరర: రరజఖలకడక రరడడ

95-180/828

తసడడ:డ హరర పడసరద
ఇసటట ననస:21-17-13
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగ మలలర శశరరరవప ఇమకడడ శశటట
ఇసటట ననస:21-18-5
వయససస:42
లస: ససస స
95-180/830

1425 SQX2190429
పపరర: అశశక కకతస మమసస

1449 SQX1807080
పపరర: యశశసత కలమమర

95-10/54

తసడడ:డ ఖరమచసద
ఇసటట ననస:22-8-55
వయససస:21
లస: పప
95-200/21

1452 SQX1832674
పపరర: గరత ఓబమలశశటట

95-200/22

భరస : ససరరష ఓబమలశశటట
ఇసటట ననస:22-10-65
వయససస:30
లస: ఇ
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1453 SQX2546216
పపరర: రరహహల మమహత జరవన
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95-180/958

తసడడ:డ అరరసధత లమల జరవన
ఇసటట ననస:22-10-145/1
వయససస:32
లస: పప
1456 SQX2415917
పపరర: శకనవరస రరవప భభపత

95-179/1034

1457 NDX3077435
పపరర: పవన కలమమర కసచభభటర

94-141/37

తసడడ:డ శవ రరమ దనస గరదదరరజ
ఇసటట ననస:23-1-3
వయససస:34
లస: ససస స

94-90/1085

94-141/41

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసచభభటర
ఇసటట ననస:23-1-3
వయససస:37
లస: పప

1460 AP151010390392
పపరర: శరరద కసచభటర

94-141/39

95-36/32

భరస : కకటటశశర రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:23-1-92
వయససస:25
లస: ససస స

1463 SQX2409498
పపరర: జయమక దతవల

95-72/828

95-36/563

భరస : బల రరమకసషష గమడడవరడ
ఇసటట ననస:23-1-139
వయససస:41
లస: ససస స

1466 SQX1393446
పపరర: ననగభభషణస గగనసగమసటర

95-36/33

1469 SQX1989771
పపరర: జయసత గమడడవరడ

95-36/564

1472 NDX2454247
పపరర: వనసకటటష బబబమ పరతకకట

94-201/5

తసడడ:డ గగవసదన రమమష బబబమ పరతకకట
ఇసటట ననస:23-5-25
వయససస:24
లస: పప

1474 NDX3087293
పపరర: వనసకట వర రరఘవరరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ పరరయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:23-7-14
వయససస:71
లస: పప

1475 SQX1949189
పపరర: జయ శసత కరకలమమనస

95-210/4

భరస : చచవతనఖ అనసమలససటట
ఇసటట ననస:23-7-25
వయససస:28
లస: ససస స
1480 SQX2452829
పపరర: కసషష కలమమరర ఘసటశరల
భరస : మహన రరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:23-7-26
వయససస:47
లస: ససస స

1464 NDX2153435
పపరర: షపక ఆబద అల

94-141/51

1467 SQX1990233
పపరర: బల రరమకసషష గమడడవరడ

95-36/562

1470 SQX2249159
పపరర: లకడక కకలశశటట

95-179/1036

1473 SQX2465060
పపరర: శకలకడక లకకషసశశటట

95-210/519

భరస : నరరసదడ పడసరద లకకషసశశటట
ఇసటట ననస:23-7-10,ISUKA VAGU STREET
వయససస:33
లస: ససస స
95-210/2

1476 SQX1949197
పపరర: శకవలర ససకనఖ కరకలమమనస

తసడడ:డ షణమకఖ సతఖననరరయణ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:23-7-14
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పవన వశశననథ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:23-7-14
వయససస:30
లస: ససస స

1478 SQX2456945
పపరర: పపలవరరర మమణణకఖమక

1479 SQX2449502
పపరర: పపటట పప హలనవరర ననగరరజ

95-210/520

భరస : పపలవరరర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:23-7-26
వయససస:81
లస: ససస స
95-210/522

94-141/40

భరస : వనసకట రమణ రరవప
ఇసటట ననస:23-4-140/4
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:23-5-6
వయససస:59
లస: పప
94-155/690

1461 NDX2477834
పపరర: బడహక తతజ కసచభభటర

తసడడ:డ వనసకయఖ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:23-1-139
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బల రరమకసషష గమడడవరడ
ఇసటట ననస:23-1-139
వయససస:18
లస: పప
94-201/663

94-92/792

తసడడ:డ షపక మసరసన షపక
ఇసటట ననస:23-1-52
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:23-1-92
వయససస:33
లస: పప

1468 SQX1988757
పపరర: జజఖత గమడడవరడ

1458 NDX2960417
పపరర: వనసకట రమణ కసచభభటర

తలర : శరరద
ఇసటట ననస:23-1-3
వయససస:32
లస: పప

భరస : శరసబయఖ దతవల
ఇసటట ననస:23-1/36
వయససస:52
లస: ససస స

1465 SQX1366419
పపరర: జజఖత గగనసగమసటర

95-75/23

భసధసవప: శరరద కసచభభటర
ఇసటట ననస:23-1-3
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమణ కసచభటర
ఇసటట ననస:23-1-3
వయససస:63
లస: ససస స

1462 NDX1846395
పపరర: రరమ కసషష కసచభభటర

1455 SQX1699214
పపరర: ననగమణణ కససకలరరస

భరస : ససజవ రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:22-74/2
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కసచభభటర
ఇసటట ననస:23-1-3
వయససస:39
లస: పప

1459 NDX1846361
పపరర: రరమ లకడక గరదదరరజ

1477 SQX1949148
పపరర: సససధదర అనసమలససటట

95-20/32

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ కలరరగరసటర
ఇసటట ననస:22-11-44
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరసగస భభపత
ఇసటట ననస:22-1210 YB
వయససస:52
లస: పప

1471 NDX2947901
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

1454 SQX1811439
పపరర: శరఖమ కకరణకయ రరడడ కలరరగరసటర

1481 SQX2437333
పపరర: హలనవర కరవఖ
భరస : పస హహచ ననగరరజ
ఇసటట ననస:23-7-26
వయససస:42
లస: ససస స

95-210/3

95-210/521

తసడడ:డ పపటట పప
ఇసటట ననస:23-7-26
వయససస:48
లస: పప
95-210/523

1482 SQX2419497
పపరర: రతననకర ఠదనవరరర

95-210/524

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఠదనవరరర
ఇసటట ననస:23-7-30
వయససస:41
లస: పప
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1483 SQX2419224
పపరర: రమఖ ఠదనవరరర
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95-210/525

భరస : రతననకర ఠదనవరరర
ఇసటట ననస:23-7-30
వయససస:34
లస: ససస స
1486 SQX2309797
పపరర: కలలపష కలమమర

1484 SQX0896514
పపరర: రరప యయజర

95-210/526

భరస : గమపరస యయజర
ఇసటట ననస:23-7-34
వయససస:37
లస: ససస స
95-210/527

తసడడ:డ జశశసత కలమమర
ఇసటట ననస:23-7-40
వయససస:33
లస: పప

1487 SQX2299626
పపరర: రరణమక దతవ

1485 SQX0285734
పపరర: వనసకటఈశశర కకరణ దససప

95-210/273

తసడడ:డ పరపరరరవప దససపర
ఇసటట ననస:23-7-38A,
వయససస:40
లస: పప
95-210/528

భరస : కలలపష కలమమర
ఇసటట ననస:23-7-40
వయససస:26
లస: ససస స

1488 SQX1797794
పపరర: కకతస ననగ మలలర శశరర

95-210/5

భరస : కకతస పవన కలమమర
ఇసటట ననస:23-7-65
వయససస:26
లస: ససస స

95-210/472 1490 SQX2472041
95-210/496 1491 SQX2068492
95-120/660
1489 SQX2105476
పపరర: బల ఈశశర శశషష బబబమ వనమ
పపరర: బల ఈశశర శశషష బబబమ వనమ
పపరర: శక వనసకట కసషష వనల తనడడకకసడ

Deleted

తసడడ:డ కలమమర వనమ
ఇసటట ననస:23-07-76
వయససస:18
లస: పప

1492 SQX1778968
పపరర: శక వనసకట మమళ కకషన
తనడడకకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:23-7-87
వయససస:23
లస: పప
1495 SQX2444644
పపరర: తషలసస మమధవ వనమమ

95-210/6

95-210/530

భరస : ససతన రరమ ననగరశశరరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:23-7-87
వయససస:50
లస: ససస స
1498 SQX1949205
పపరర: దతవ వనవషషవ నసబభరర

1493 SQX1833508
పపరర: శక వనసకట మమళ కకషన
తనడడకకసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:23-07-87
వయససస:23
లస: పప
1496 SQX2333250
పపరర: పడణణత జమల

95-210/8

95-210/7

1499 SQX2533743
పపరర: రతనవళ తలర స

95-210/10

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప దదగరపరరస
ఇసటట ననస:23-9-47
వయససస:42
లస: పప
95-210/563

భరస : ననగరశశర రరవప పసదదటట
ఇసటట ననస:23-9-59
వయససస:65
లస: ససస స

1502 SQX2357960
పపరర: ససధదర కలమమర తతనసగమసటర

95-210/531

95-210/529

1497 SQX2411932
పపరర: పసడయ దరరసన రరఖపలర

95-210/532

భరస : శసకర రరవప రరఖపలర
ఇసటట ననస:23-8-6
వయససస:55
లస: ససస స
95-180/946

1500 SQX1918770
పపరర: వనసకట హరరత పసడయ పప తత
స రర

95-210/9

తసడడ:డ రరసబబబమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:23-9-43
వయససస:21
లస: ససస స
95-210/533

1503 SQX2464352
పపరర: పడతషఖష పసదదటట

95-210/534

భసధసవప: వనసకట ననగ శరరష తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:23-9-55 lakshmi nilayam
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పసదదటట
ఇసటట ననస:23-9-59
వయససస:34
లస: ససస స

1505 SQX2488070
పపరర: ననగరశశర రరవప పసదదటట

95-210/564

94-155/683
1506 NDX2686665
పపరర: లకడక సరయ గరయతడ హనస
పరదరరస
తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరన రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:23-9-63
వయససస:20
లస: ససస స

95-210/536

1509 SQX1778950
పపరర: భమమరస చతదరర

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:23-9-59
వయససస:70
లస: పప

95-210/535 1508 SQX2411700
1507 SQX2460624
పపరర: లకడకసఈ గరయతడ హనస పరదరరస
పపరర: మహవర రతన హరర పరదరరస

తసడడ:డ వనసకట మలర కరరరరనరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:23-9-63
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పస ఇ పస వజయ భబసషర
ఇసటట ననస:23-9-64
వయససస:24
లస: పప

1510 SQX2294726
పపరర: జననరరన రరవప నసబభరర

1511 NDX2535755
పపరర: భబరడ వ కసషష సశరష

95-210/537

1494 SQX2484467
పపరర: తనడడకకసడ శశభ రరణణ
భరస : తనడడకకసడ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:23-7-87
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనయఖ మమవశల
ఇసటట ననస:23-9-38
వయససస:54
లస: ససస స

1501 SQX1855543
పపరర: వనసకట సతష దదగరపరరస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసబభరర
ఇసటట ననస:23-9-79
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: మనహర వనమ
ఇసటట ననస:23/07/87
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగపరల రరవప జమల
ఇసటట ననస:23-8-3
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కసషష మభరరస నసబభరర
ఇసటట ననస:23-9-1/A
వయససస:22
లస: ససస స

1504 SQX2486868
పపరర: వరలకడక పసదదటట

తసడడ:డ కలమమర వనమ
ఇసటట ననస:23-07-76
వయససస:18
లస: పప

తలర : కనక దసరడ సశరష
ఇసటట ననస:23-10-9
వయససస:25
లస: పప

95-210/11

తసడడ:డ కరష రరస
ఇసటట ననస:23-9-75
వయససస:41
లస: పప
94-156/8

1512 SQX2228567
పపరర: శకదతవ ఘసటశరల

95-210/501

తసడడ:డ మహన రరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:23-10-9/4
వయససస:21
లస: ససస స
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94-156/9

తసడడ:డ బమదనరరసజ చతదరర
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:29
లస: పప
1516 SQX2405793
పపరర: రవసదడ కలమమర వపడతష
స

95-210/497

తసడడ:డ వరబదనడసరశమ వపడతష
స
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:54
లస: పప

1514 NDX2567725
పపరర: వనసకట యమమన సరసశత
రరచపపడడ
తసడడ:డ ససకలమమర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:19
లస: ససస స

94-156/819

1517 SQX2405306
పపరర: రరణమక దతవ వపడతష
స

95-210/498

1515 SQX1918804
పపరర: ససరరష కలమమర పటటల

95-210/13

తసడడ:డ చసప రరమ పటటల
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:31
లస: పప
1518 SQX2404689
పపరర: తడశల వపడతష
స

95-210/499

భరస : రవసదడకలమమర వపడతష
స
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడకలమమర వపడతష
స
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:30
లస: పప
1521 SQX2493559
పపరర: శత కలమమరర ఓమరరమ చతదరర

భరస : తడశల వపడతష
స
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:26
లస: ససస స

95-210/571
1520 SQX2493583
పపరర: మతలమల చతదరర బమధనరస
చతదరర
భసధసవప: జతతసదడకలమమర మల mali
ఇసటట ననస:23-10-29
వయససస:44
లస: పప

95-210/569
1522 SQX2493567
పపరర: ఓమరరమ చతదరర బమధనరస
చతదరర
భసధసవప: మలర జతతసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:23-10-29 1st floor venkata sai
వయససస:28
లస: పప

95-210/570
1523 SQX2493575
పపరర: గసగర దతవ చతదరర మతలమల
చతదరర
భసధసవప: మలలర జతతసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:23-10-29 venkata sai nilayam
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ కకటటశశరరరవప పయడడమరరక
ఇసటట ననస:23-10-46
వయససస:38
లస: ససస స

1525 NDX2848653
పపరర: వజయ చసదర పగడనల

1526 SQX2272227
పపరర: హహసదద మలర డడ

1527 SQX1782416
పపరర: హహసధస మలమరదద

1519 SQX2404093
పపరర: తతజశశ లకడక వపడతష
స

95-210/500

94-163/1281

తలర : రరమ గరసధద పగడనల
ఇసటట ననస:23-11-3/10
వయససస:37
లస: పప
1528 SQX2335586
పపరర: ససబబయమక పసననసటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:23-13-34
వయససస:21
లస: ససస స
95-87/1281

భరస : శశషయఖ పసననసటట
ఇసటట ననస:23-31-444
వయససస:58
లస: ససస స
1531 SQX2525012
పపరర: హససన షపక

95-17/976

95-18/1009

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ మదర ల
ఇసటట ననస:24-9-149,
వయససస:40
లస: పప

1532 SQX2406106
పపరర: వజయలకడక యయజర

1535 MLJ3204963
పపరర: చరసజ లమల జరవన

95-210/475

1538 SQX1833516
పపరర: మలలర సవరర కలసదసరరస

1541 SQX1841303
పపరర: ససవర పడసరద జవరశజ

95-210/14

95-210/15

1530 NDX3127966
పపరర: కరశయఖ దసగడ న

94-168/891

95-77/862

1533 SQX2045722
పపరర: వనసకట సరయ లకడక దదవఖ
కకనశశటట
తసడడ:డ మదన మహన కకనశశటట
ఇసటట ననస:24-5-13
వయససస:21
లస: ససస స

95-180/25

1536 SQX1890037
పపరర: రరమమరరవప కకనగళళ

95-210/474

95-1/70

తసడడ:డ మమరళకసషష కకనగళళ
ఇసటట ననస:24-9-13
వయససస:20
లస: పప
95-210/16

1539 SQX1843051
పపరర: వనసకట ససవర ననగరశశర రరవప
తచలర మకలళ
తసడడ:డ పసచచయఖ తచలర మకలళ
ఇసటట ననస:24-9-131
వయససస:58
లస: పప

95-198/66

95-179/1037
1542 RBE0664060
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప బమడతటట

భరస : ససబబబరరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:24-9-54
వయససస:51
లస: ససస స
95-179/1051

1524 SQX1949163
పపరర: సశరరప పయడడమరరక

తసడడ:డ శశషయఖ దసగడ న
ఇసటట ననస:23-69 4 TH LINE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ధనరరజ జరవన
ఇసటట ననస:24-8-32
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర కకనగళళ
ఇసటట ననస:24-9-13
వయససస:19
లస: ససస స
1540 SQX2341915
పపరర: ససరరశ కలమమర మదరల

94-162/1327

భరస : ఈశశర కలమమర
ఇసటట ననస:24-3-64
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కసషష కలనశశటట
ఇసటట ననస:24-5-28
వయససస:20
లస: పప
1537 SQX2045631
పపరర: లకడక రమఖ దదపసక కకనగళళ

1529 NDX3143716
పపరర: కరమమశశరర దసగడ న

భసధసవప: జతతసదడకలమమర మల mali
ఇసటట ననస:23-10-29 1st floor venkata sai
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప మలమరదద
ఇసటట ననస:23-13-34,GUNTA FACTORY ST
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ దసగడ న
ఇసటట ననస:23-69 4 TH LINE
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:24-3-2
వయససస:18
లస: ససస స
1534 SQX2075935
పపరర: శవ కలనశశటట

95-201/970

95-210/568

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జవరశజ
ఇసటట ననస:24-11-186/A MAIN ROAD
వయససస:46
లస: పప

95-1/71

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-12-162 2nd floor
వయససస:62
లస: పప
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1543 SQX2452837
పపరర: సరయబబబమ పప టటనరర

95-179/1038

భసధసవప: పడభబవత పడభబవత
ఇసటట ననస:24-12-168\b
వయససస:21
లస: పప
1546 SQX2473221
పపరర: గణణశ ననయక కరరమ
ల టట

95-179/1041

Deleted
95-179/1044

తసడడ:డ పడసరద నలర వరపప
ఇసటట ననస:24-17-134
వయససస:21
లస: పప
1552 SQX2182251
పపరర: సరయ బబబమ కగరరల పప

95-179/1045

95-179/877

95-192/1002

94-207/648

95-198/68

తసడడ:డ ఫసవజ మహకద షపక
ఇసటట ననస:67-3-112
వయససస:56
లస: పప

1553 SQX2181956
పపరర: శకనవరస కగరరల పప

1556 SQX2233690
పపరర: రవ శసకర గమదచ

1559 NDX2455806
పపరర: సలక రహమన

1562 NDX2904324
పపరర: హవరబ షపక

1565 SQX2473841
పపరర: శకనవరస మమతస

95-133/79

1568 SQX1390061
పపరర: మహబభబ బ షపక

95-179/1046

1571 SQX2047298
పపరర: షపక రసదల ఖమన
తసడడ:డ షపక జఫరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:67-3-112
వయససస:21
లస: పప

1548 SQX2469237
పపరర: బభఖల కరరమ
ల టట

95-179/1043

Deleted

తసడడ:డ శకనస ననయక కరరమ
ల టట
ఇసటట ననస:24-16-82
వయససస:18
లస: ససస స
1551 SQX2174381
పపరర: బబజజన షపక

95-179/1048

1554 SQX2182194
పపరర: వనసకటననసచనరయఖ కగరరల పప

95-179/1047

తసడడ:డ శకనవరస కగరరల పప
ఇసటట ననస:24-21-103
వయససస:19
లస: పప
95-132/903

1557 SQX2058089
పపరర: యశశశన రరగస

95-180/788

తసడడ:డ రవ శసకర రరగస
ఇసటట ననస:24-84
వయససస:22
లస: ససస స
94-207/67

1560 NDX2364792
పపరర: మహమకద రఫస షపక

94-207/68

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-82
వయససస:46
లస: పప
94-207/649

1563 SQX2266989
పపరర: గణణశ కలమమర ఉలర

95-181/1127

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:25-18-65
వయససస:34
లస: పప
95-87/1286

1566 SQX0718734
పపరర: ననగశశషగరరరరరవప ఏ

95-133/78

తసడడ:డ బడమకయఖ ఏ
ఇసటట ననస:67-3-111
వయససస:49
లస: పప
95-133/80

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:67-3-112
వయససస:49
లస: ససస స
95-133/82

95-179/1040

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:24-21-45
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహక చరర మమతస
ఇసటట ననస:29-1008
వయససస:35
లస: పప

భరస : జఫరరలమర షపక
ఇసటట ననస:67-3-112
వయససస:36
లస: ససస స
1570 MLJ3749637
పపరర: జఫరరలమర షపక

95-73/996

భరస : ససధన షపక
ఇసటట ననస:25-12-82
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బలరస రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:26-20-68/17
వయససస:28
లస: ససస స
1567 MLJ3752268
పపరర: నజరర షపక

1550 SQX2360451
పపరర: ఆదదలకడక వనలశశటట

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:25-12-82
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:25-12-82
వయససస:46
లస: పప
1564 SQX1924075
పపరర: చనన మలర శశరర కకట

Deleted

తసడడ:డ బబలల ననయక కరరమ
ల టట
ఇసటట ననస:24-16-81
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ గమదచ
ఇసటట ననస:24-37-30/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:25-10-13/4
వయససస:24
లస: ససస స
1561 NDX2903953
పపరర: ససధన షపక

95-179/1042

తసడడ:డ సరయ బబబమ కగరరల పప
ఇసటట ననస:24-21-103
వయససస:41
లస: పప

తలర : సరమమజఖస అడడ గరరర
ఇసటట ననస:24-21-124
వయససస:20
లస: ససస స
1558 SQX2246114
పపరర: అనసరరధ పలర పప

1547 SQX2474096
పపరర: గణణశ ననయక కరరమ
ల టట

1545 SQX2415081
పపరర: కకటటశశరర వనమమల

తసడడ:డ ఈశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:24-16-65
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప వనలససస
ఇసటట ననస:24-18-12/14
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ కగరరల పప
ఇసటట ననస:24-21-103
వయససస:71
లస: పప
1555 SQX2058014
పపరర: భబణమ అడడ గరరర

95-179/1039

భసధసవప: పడభబవత పడభబవత
ఇసటట ననస:24-12-168\b
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబలల ననయక కరరమ
ల టట
ఇసటట ననస:24-16-81
వయససస:18
లస: పప
1549 SQX2181402
పపరర: దసరడ రరవప నలర వరపప

1544 SQX2472363
పపరర: సరయబబబమ పప టటనరర

1569 SQX1390186
పపరర: జజన షపక

95-133/81

తసడడ:డ వల మహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-3-112
వయససస:53
లస: పప
95-222/1168

1572 SQX1552711
పపరర: రరప రరగన

95-133/83

భరస : కనక రరవప రరగన
ఇసటట ననస:67-3-113
వయససస:32
లస: ససస స
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1573 SQX1029348
పపరర: రగసస హహళన గణపవరస

95-133/84

భరస : సతష కలమమర జ
ఇసటట ననస:67-3-113
వయససస:58
లస: ససస స
1576 SQX2275162
పపరర: సష లలమన రరజ ససరభ

95-133/1022

95-133/88

95-133/91

95-133/94

95-133/97

95-133/100

Deleted
95-133/1038

Deleted

తసడడ:డ ఎజజజ షపక
ఇసటట ననస:67-3-115
వయససస:20
లస: ససస స
1597 MLJ3752318
పపరర: చనన బభదతటట

95-133/103

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బమదతటట
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:31
లస: ససస స
1600 MLJ2597821
పపరర: పసచచమక మమచసచ
భరస : కకపసరర మమచసచ
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:63
లస: ససస స

1583 MLJ3748399
పపరర: రరయమజ షపక

1586 AP151000594419
పపరర: బశరరఅహమద షపక

1589 MLJ0987503
పపరర: మహమకద గగస షపక

1592 SQX2149516
పపరర: అసమమ షపక

95-133/92

95-133/95

95-133/98

1601 AP151000597321
పపరర: వనసకరయమక బభదతటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:75
లస: ససస స

95-133/90

1584 MLJ3748381
పపరర: అబమరల రవపఫ షపక

95-133/93

1587 AP151000594511
పపరర: రషసద షపక

95-133/96

1590 SQX1868819
పపరర: హఫసజజ బబగస షపక

95-133/99

భరస : ఇజజస షపక
ఇసటట ననస:67-3-115
వయససస:43
లస: ససస స
95-133/1024

1593 SQX2497402
పపరర: సయళద షపక

95-133/1033

తసడడ:డ ఎజజజ షపక
ఇసటట ననస:67-3-115
వయససస:19
లస: ససస స
95-133/101

1596 SQX0982710
పపరర: ఝమనస మదనరళ మదరళ

95-133/102

భరస : శకనవరస రరవప మదరళ
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:29
లస: ససస స
95-133/104

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బమదతటట
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:43
లస: ససస స
95-133/106

1581 MLJ0989780
పపరర: జరవనత బబ షపక

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భమదదట
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:27
లస: ససస స
1598 AP151000597320
పపరర: శరఖమల బమదతటట

95-133/87

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అజజజ షపక
ఇసటట ననస:67-3-115
వయససస:20
లస: ససస స
1595 SQX1511675
పపరర: సరళ భమదదట

1578 SQX1943257
పపరర: తససర మమ షపక

భరస : నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:78
లస: పప

భరస : సరరరర షపక
ఇసటట ననస:67-3-115
వయససస:64
లస: ససస స
1594 SQX2497469
పపరర: అసరక షపక

95-133/89

తసడడ:డ మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:53
లస: పప
1591 SQX1868868
పపరర: రరబయమ బశక షపక

1580 SQX1308163
పపరర: సమన షపక

95-133/86

తసడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:48
లస: పప
1588 AP151000594433
పపరర: నజరఅహకద షపక

95-133/1023

భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:51
లస: ససస స
1585 AP151000594193
పపరర: మహమకద రఫస షపక

1577 SQX2275121
పపరర: ఎస లమవణఖ పరరపప గభ

1575 SQX1029330
పపరర: సతష కలమమర గణపవరస

తసడడ:డ వనసకట రరమమలల జ
ఇసటట ననస:67-3-113
వయససస:63
లస: పప

భరస : సష లలమన రరజ ససరభ
ఇసటట ననస:67-3-114
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:67-3-114/1
వయససస:29
లస: ససస స
1582 SQX1868751
పపరర: ఆశర షపక

95-133/85

తసడడ:డ అపపలననయమడడ రరగన
ఇసటట ననస:67-3-113
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప ససరభ
ఇసటట ననస:67-3-114
వయససస:44
లస: పప
1579 SQX1377184
పపరర: ఇసతయమజ షపక

1574 SQX1552836
పపరర: కనక రరవప రరగన

1599 MLJ3752292
పపరర: ససవరరస క�యఖలమభడడ

95-133/105

భరస : కకటటశశరరరవప కకయఖలమమడడ
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:50
లస: ససస స
95-133/107

1602 SQX1869205
పపరర: రరజ కలలర

95-133/108

తసడడ:డ శకనస కలలర
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:23
లస: పప
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1603 SQX0889717
పపరర: మమదనరల శకనవరస రరవప

95-133/109

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమదనరల
ఇసటట ననస:67-3-116
వయససస:38
లస: పప
1606 SQX0372011
పపరర: షపక షమమ షపక

95-133/112

95-133/115

95-133/117

95-133/120

95-133/123

95-133/126

95-133/129

తసడడ:డ చననమసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-3-123
వయససస:69
లస: పప

1616 SQX1813757
పపరర: గగస బబషర షపక

1619 MLJ3749660
పపరర: మసరసన షపక

1622 SQX0586008
పపరర: సతనసర షపక

1625 SQX1943166
పపరర: భబరత కలమమర అమసత లకరర

95-133/1026

1628 MLJ3752359
పపరర: గరయతడ కతచస ర

95-133/121

1631 SQX1298349
పపరర: జరమస కతచస ర
తసడడ:డ శరమభఖల కతచస ర
ఇసటట ననస:67-3-123
వయససస:73
లస: పప

1611 MLJ3752300
పపరర: సబహ షపక

95-133/116

1614 MLJ0993840
పపరర: జబబదన పఠరన

95-133/119

1617 SQX1407288
పపరర: షపక కరరమమలమర షపక

95-133/122

తసడడ:డ షపక సతనసర షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:25
లస: పప
95-133/124

1620 MLJ2592673
పపరర: మభసర షపక

95-133/125

తసడడ:డ అబమరల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:39
లస: పప
95-133/127

1623 MLJ0986380
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-133/128

తసడడ:డ కమమల షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:56
లస: పప
95-133/130

1626 AP151000594513
పపరర: పడసరద అమసతలకరర

95-133/131

తసడడ:డ ఏసష బమ అమసతలకరర
ఇసటట ననస:67-3-122
వయససస:70
లస: పప
95-133/132

భరస : శరఖససససదర
ఇసటట ననస:67-3-123
వయససస:36
లస: ససస స
95-133/134

95-133/114

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సమమధననస అమసతలకరర
ఇసటట ననస:67-3-122
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:67-3-122
వయససస:21
లస: పప
1630 SQX1605841
పపరర: మసరసన షపక

95-133/118

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరద అమసతలకరర
ఇసటట ననస:67-3-122
వయససస:60
లస: ససస స
1627 SQX2395457
పపరర: ససభబన షపక

1613 MLJ2597334
పపరర: గలబ షపక

1608 SQX0376087
పపరర: షపక అల అకబర షపక

భరస : మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల లతఫ� షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:46
లస: పప
1624 AP151000597375
పపరర: సమమధననమ అమసతలకరర

95-133/1025

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:29
లస: పప
1621 MLJ3748415
పపరర: ఆససఫ షపక

1610 SQX2228468
పపరర: నదరరదదరన షపక

95-133/111

తలర : మహబభబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-3-119
వయససస:39
లస: పప

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లతనఫ� షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:65
లస: ససస స
1618 MLJ3749686
పపరర: జకకకయ షపక

95-133/113

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-3-120
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహమకద మభసర షపక
ఇసటట ననస:67-3-121
వయససస:33
లస: ససస స
1615 AP151000597316
పపరర: హబమభననసర షపక

1607 SQX0372037
పపరర: ఆశర షపక

1605 SQX1718626
పపరర: మహన రరవప కకసడడడ

తసడడ:డ దతవదననస కకసడడడ
ఇసటట ననస:67-3-118
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-3-119
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : మహబభబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:67-3-120
వయససస:32
లస: పప
1612 MLJ3752326
పపరర: షమవపన షపక

95-133/110

భరస : మహన రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:67-3-118
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:67-3-119
వయససస:34
లస: ససస స
1609 SQX0401778
పపరర: షపక జజన బబష షపక

1604 SQX1718584
పపరర: సరర సరగజన కకసడడడ

1629 SQX1038950
పపరర: శరఖమ సససదర కతచస ర

95-133/133

తసడడ:డ జరమస
ఇసటట ననస:67-3-123
వయససస:41
లస: పప
95-133/135

1632 SQX1114339
పపరర: రరమమలల కకసదమభడడ

95-133/136

తసడడ:డ మమతస యఖ కకసదమభడడ
ఇసటట ననస:67-3-123
వయససస:85
లస: పప
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1633 AP151000597335
పపరర: లలత కలమమరర బసడడ

95-133/137

భరస : పడకరశరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:67-3-124
వయససస:67
లస: ససస స
1636 SQX2378735
పపరర: జమమశ బబబమ బసడడ

95-133/1027

1639 SQX0585976
పపరర: శరఖమ కకకసటఫర బబ సబబఈ

1642 MLJ3749710
పపరర: ససధనకర బబబమ బబ సబబయ

95-133/141

95-133/144

95-133/147

95-133/150

95-133/153

95-133/145

1646 SQX1390277
పపరర: రరషక షపక

1649 SQX1943315
పపరర: జమలమ షపక

95-133/156

95-133/148

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-3-128
వయససస:26
లస: పప

1658 SQX0376129
పపరర: ససధనకర రరవప ఈపపరర

95-133/151

1644 SQX1981422
పపరర: రరణణ BOMBAI

95-133/146

1647 SQX0997114
పపరర: శవ ననగ కలమమరర కలపరల

1661 SQX1455410
పపరర: ససవరష కమల వరపన
భరస : జరమస రరజరతనస వరపన
ఇసటట ననస:67-3-131
వయససస:74
లస: ససస స

95-133/149

95-133/152
1650 MLJ3753084
పపరర: అమరరననసర బబగస సయఖద
మహకద
భరస : యస.ఎస సలమవపదదరన సయఖద మహకద
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:61
లస: ససస స
95-133/155

తసడడ:డ అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:40
లస: పప
95-133/157

1656 SQX2021293
పపరర: జమల షపక

95-133/917

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:56
లస: ససస స
95-133/159

తలర : ఏసస రతనస ఈపపరర
ఇసటట ననస:67-3-128
వయససస:39
లస: పప
95-133/161

95-133/143

భరస : బభదనటట పడసరద కలపరల
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:62
లస: పప
95-133/158

1641 AP151000597164
పపరర: దననమక బబ సబబయ

95-133/154 1653 SQX1390343
1652 SQX1170471
పపరర: మహమకద అఫరల మహమకద
పపరర: అబమరల జబబబర షపక

1655 SQX1943141
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-133/140

భరస : ససధకర బబబమ BOMBAI
ఇసటట ననస:67-3-126
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫజల మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దతవశశటట
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:42
లస: పప

భరస : జరమస రరజజరతన వరరపన
ఇసటట ననస:67-3-131
వయససస:47
లస: ససస స

1643 MLJ3749744
పపరర: రతన కలమమర బబ సబబయ

1638 AP151000597226
పపరర: శశభబరరణణ బబ సబబయ

భరస : సరలమన రరజ బబ సబబయ
ఇసటట ననస:67-3-126
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:22
లస: పప

1660 AP151000597017
పపరర: మమరర ససహససన వరరపన

95-133/142

భరస : అబమరల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఫజల మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:54
లస: ససస స
1651 SQX1943067
పపరర: కగసర అల ఖమన మహమకద

1640 AP151000594109
పపరర: డతవడ రరజ బబ సబబయ

95-133/916

భరస : డతవడ రరజ
ఇసటట ననస:67-3-125/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలకన రరజ
ఇసటట ననస:67-3-126
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహ నసదద దతవశశటట
ఇసటట ననస:67-3-127
వయససస:33
లస: ససస స
1648 SQX0842963
పపరర: షకకల మహమకద

95-133/139

తసడడ:డ సరమయల జజన
ఇసటట ననస:67-3-125/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరలకన రరజ
ఇసటట ననస:67-3-126
వయససస:30
లస: పప
1645 SQX1390483
పపరర: భబగఖ రరఖ దతవశశటట

1637 MLJ3750882
పపరర: మమనక రరచచల బబ సబబయ

1635 SQX2078012
పపరర: శరననశనజ షపక

తసడడ:డ అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:67-3-125
వయససస:29
లస: పప

భరస : శరఖమ కకకసటఫర బబ సబబయ
ఇసటట ననస:67-3-125/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ డతవదనడజ బబ సబబఈ
ఇసటట ననస:67-3-125/1
వయససస:41
లస: పప

1657 SQX1458000
పపరర: యమససన షపక

95-133/138

తసడడ:డ పడకరశరరవప బసడడ బసడడ
ఇసటట ననస:67-3-124
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:67-3-125
వయససస:36
లస: పప

1654 MLJ3749728
పపరర: మహనసదద దతవశశటట

1634 MLJ3748431
పపరర: మణణకలమమర బసడడ

1659 MLJ2597250
పపరర: ఎలజబబత వరపన

95-133/160

భరస : కకకసట ష ఫర వరపన
ఇసటట ననస:67-3-131
వయససస:43
లస: ససస స
95-133/162

1662 AP151000594296
పపరర: ససయన కలమమర వరరపన

95-133/163

తసడడ:డ జరమస రరజజరతనస వరరపన
ఇసటట ననస:67-3-131
వయససస:45
లస: పప
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95-133/164

తసడడ:డ జరమస రరజ రతననస వరపన
ఇసటట ననస:67-3-131
వయససస:53
లస: పప
1666 AP151000597437
పపరర: ససవరరస మక జమసడర మమడడ

తసడడ:డ కకకసటఫర వరపన
ఇసటట ననస:67-3-131/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-133/166

భరస : జరమస జమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:67-3-132
వయససస:54
లస: ససస స
1669 MLJ3750890
పపరర: పడసనన లకడక చతబబడ లల

1667 MLJ3748456
పపరర: సతష బబబమ జమసడర మభడడ

95-133/170

1670 SQX0372045
పపరర: అరరసబబక లకడక

భరస : జననరరన రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : లకధర అరరసబబక
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:33
లస: పప
1681 MLJ0985713
పపరర: కలమమరర జమమసడర మభడడ

95-133/182

భరస : ననపష లయన జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-138
వయససస:55
లస: ససస స
1687 MLJ3752391
పపరర: సతఖవత అమరస లకరర
తసడడ:డ ధరరకరరవప అమరస లకరర
ఇసటట ననస:67-3-139
వయససస:31
లస: ససస స
1690 AP151000597369
పపరర: ససలలచన అమసతలకరర
భరస : ధరరకరరవప అమసతలకరర
ఇసటట ననస:67-3-139
వయససస:63
లస: ససస స

95-133/177

1685 SQX1718535
పపరర: దతవరనసద జమమసడర మభడడ

1688 MLJ3752383
పపరర: ససజనఖ అమరస లకరర

1691 AP151000594219
పపరర: ధరరకరరవప అమరస లకరర
తసడడ:డ ఏసష బమ అమరస లకరర
ఇసటట ననస:67-3-139
వయససస:61
లస: పప

95-133/178

95-133/181

తసడడ:డ రసగననయకలడడ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:57
లస: పప
95-133/183

1683 SQX1718113
పపరర: ససజజత జమమసడర మభడడ

95-133/184

భరస : వజయ బబబమ జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-137
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/186

1686 SQX1718238
పపరర: పష లయఖ జమమసడర మభడడ

95-133/187

తసడడ:డ రతనస జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-138
వయససస:59
లస: పప
95-133/189

తసడడ:డ ధరరకరరవప అమరస లకరర
ఇసటట ననస:67-3-139
వయససస:33
లస: ససస స
95-133/191

1677 MLJ3749694
పపరర: నరరపమ రరజ కకసడమమడడ

తసడడ:డ జజసఫ వరకలమమర కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననపష లయఖ జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-138
వయససస:27
లస: పప
95-133/188

95-133/175

95-133/180 1680 AP151000594515
1679 MLJ2592681
పపరర: జజసఫ వరకలమమర కకసడమమడడ
పపరర: జననరరనరరవప చతబబడ లల

1682 AP151000594301
పపరర: రతనసరరజ జమసడర మభడడ

95-133/172

తసడడ:డ లకధర అరరసబబక
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన మమరరటన జమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-136
వయససస:48
లస: పప
95-133/185

1671 AP151000597374
పపరర: ససనతన బబబ కకసడమభడడ
భరస : బబలరరజ జమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరనరరవప కకసడమభడడ
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:55
లస: పప

భరస : రతన రరజ జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-136
వయససస:40
లస: ససస స
1684 AP151000597515
పపరర: ససవరష లతన జమమసడర మభడడ

95-133/171

తసడడ:డ జననరర న రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:30
లస: పప
95-133/179

95-133/169

తసడడ:డ వజయ కలమమర కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వర కలమమర తమలపరకలల
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కర జజసఫ వర కలమమర
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:24
లస: పప

1668 SQX1038976
పపరర: లనన శరలన కకసడమమడడ

95-133/174 1674 SQX0372151
1673 AP151000597058
పపరర: వజయ కలమమరర తమలపరకలల
పపరర: ససనసద అరరసబబక

95-133/176 1676 MLJ3748464
1675 SQX1307397
పపరర: కకసదమభడడ తతజ పసడయమ రరజ
పపరర: ననగరరజ చతబబడ లల

1678 SQX0376152
పపరర: అరరసబబక మజరస అరరసబబక

95-133/167

తసడడ:డ మజరస
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:35
లస: ససస స
95-133/173

95-133/165

తసడడ:డ సతష బబబమ జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-132
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖలల జమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-3-132
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జననరరన రరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:67-3-134
వయససస:30
లస: ససస స
1672 AP151000597370
పపరర: దసరరడదతవ చతబబడ లల

95-132/1031 1665 SQX1718063
1664 SQX2550168
పపరర: రరజ రతన చతలసయమ వరపన
పపరర: వజజత జమమసడర మభడడ

1689 MLJ3750916
పపరర: ససధనరరణణ అమసతలకరర

95-133/190

తసడడ:డ ధరక రరవప అమసతలకరర
ఇసటట ననస:67-3-139
వయససస:34
లస: ససస స
95-133/192

1692 MLJ3750924
పపరర: జబబదనషపక షపక

95-133/193

భరస : దరరయ షపక
ఇసటట ననస:67-3-142
వయససస:47
లస: ససస స
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95-133/194

భరస : పరసజజఖత సమమకట
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:35
లస: ససస స
1696 MLJ0995084
పపరర: సరళ దదనన

95-133/197

95-133/200

95-133/203

95-133/206

95-133/209

95-133/212

95-133/215

తసడడ:డ కకటయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-3-147
వయససస:75
లస: పప

1706 SQX0669259
పపరర: లలత కలమమరర దదనన

1709 SQX1170489
పపరర: రవకలమమర దదనన

1712 AP151000594230
పపరర: నరరష దదనన

1715 SQX0564872
పపరర: జయ పడతనప దదనన�

95-133/218

1718 AP151000597186
పపరర: దతవమణణ దతవరకకసడ

95-133/207

1721 MLJ3752441
పపరర: రరజరరజరశశరర మమచసచ
భరస : వజయ కలమమర మమచసచ
ఇసటట ననస:67-3-148
వయససస:34
లస: ససస స

1701 MLJ3749819
పపరర: ఇససస యమఖ మహమకద షపక

95-133/202

1704 MLJ3749793
పపరర: హనఫ మహమకద షపక

95-133/205

1707 AP151000597098
పపరర: గరకన ననగమణణ దదనన

95-133/208

భరస : భబసషరరరవప దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:69
లస: ససస స
95-133/210

1710 AP151000594290
పపరర: కకషష ర దదనన

95-133/211

తసడడ:డ భబసషరరరవప దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:43
లస: పప
95-133/213

1713 MLJ2592731
పపరర: కరరణనకర దదనన

95-133/214

తసడడ:డ భబసషరరరవప దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:49
లస: పప
95-133/216

1716 AP151000594236
పపరర: జజన వనససర దదనన

95-133/217

తసడడ:డ ననరరయణరరవప దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:83
లస: పప
95-133/219

భరస : హసదయ రరజ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-3-147
వయససస:65
లస: ససస స
95-133/221

95-133/199

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ భబసషర రరవప డడ
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-3-147
వయససస:35
లస: ససస స
1720 AP151000594240
పపరర: రరజ దతవరకకసడ

95-133/204

తసడడ:డ జజన వనససర దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజన వనససర
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:51
లస: పప
1717 MLJ3752433
పపరర: అశశన దతవరకకసడ

1703 MLJ3749603
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప సమమకట

1698 MLJ3752474
పపరర: హససనన షపక

తసడడ:డ హనఫ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర భబసషర రరవప దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజన వనససర దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:43
లస: పప
1714 AP151000594081
పపరర: పడసరద దదనన

95-133/201

భరస : నరరష దదనన
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దదన రరజ యయకలలల
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:22
లస: పప
1711 AP151000594292
పపరర: రమమష దదనన

1700 MLJ3749611
పపరర: పరసజజఖత సమమకట

95-133/196

భరస : హనఫ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ సమమకట
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:67-3-144
వయససస:38
లస: ససస స
1708 SQX1798149
పపరర: ససమత రగహన యయకలల

95-133/198

తసడడ:డ శవ ననగరశశర రరవప సమమకట
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ థనమస దదనన
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:57
లస: పప
1705 MLJ0995738
పపరర: మమరర సశరష లత ధదనన

1697 MLJ3752227
పపరర: పదక సమమకట

1695 MLJ3752235
పపరర: మమరర కలమమరర సమమకట

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:36
లస: పప
1702 MLJ0995076
పపరర: దవడనడజ దదనన

95-133/195

భరస : ఇససస యమఖ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : డతవడ రరజ దదనన
ఇసటట ననస:67-3-143
వయససస:53
లస: ససస స
1699 MLJ3748472
పపరర: ఇలయమస మహమకద షపక

1694 MLJ3752466
పపరర: అజజజ ససలమసనన షపక

1719 MLJ3749785
పపరర: కరరరసక దతవరకకసడ

95-133/220

తసడడ:డ రరజ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-3-147
వయససస:36
లస: పప
95-133/222

1722 MLJ3750940
పపరర: రతనకలమమరర మమచసచ

95-133/223

భరస : రవకలమమర మమచసచ
ఇసటట ననస:67-3-148
వయససస:43
లస: ససస స
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1723 AP151000594302
పపరర: వజయకలమమర మమచసచ

95-133/224

తసడడ:డ జగననకహన రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:67-3-148
వయససస:44
లస: పప
1726 MLJ3753100
పపరర: షహహరర బబనస షపక

95-133/227

95-133/230

95-133/233

95-133/236

95-133/239

95-133/242

95-133/245

తసడడ:డ వలసన కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:32
లస: పప

1736 SQX1718287
పపరర: పడవలర క కరవపరర

1739 SQX1552653
పపరర: పసడయమసక కరవపరర

1742 SQX0027292
పపరర: అరరణ ససధన� దతవరకకసడ

1745 MLJ0994079
పపరర: పదక కరవపరర

95-133/248

1748 SQX1587148
పపరర: పపడమ కలమమర కరవపరర

95-133/237

1751 SQX1297861
పపరర: వణఖ దదపక దతవరకకసడ
తసడడ:డ జయ రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:32
లస: పప

1731 SQX1029298
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

95-133/232

1734 SQX1455444
పపరర: షపక ఇశరక

95-133/235

1737 SQX1869361
పపరర: రరణణ కరవపరర

95-133/238

భరస : రరజరష కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:22
లస: ససస స
95-133/240

1740 SQX1039016
పపరర: పడసనన కరవపరర

95-133/241

తసడడ:డ జవర రతనస కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:26
లస: ససస స
95-133/243

1743 MLJ3752458
పపరర: రరజ కరవపరర

95-133/244

తసడడ:డ మతస యఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/246

1746 AP151000597069
పపరర: కలమమరర కరవపరర

95-133/247

భరస : వలసన కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:50
లస: ససస స
95-133/249

తసడడ:డ వలసన కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:24
లస: పప
95-133/251

95-133/229

తసడడ:డ షపక జలల సరహహబ
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:36
లస: పప

భరస : జవరతనస కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:60
లస: ససస స
1750 MLJ3748480
పపరర: రరజరశ కరవపరర

95-133/234

తసడడ:డ జయరరవ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కలమమర కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:39
లస: ససస స
1747 AP151000597068
పపరర: మమరర జలకసఠర

1733 MLJ3750189
పపరర: ఆరరఫపలమర షపక

1728 AP151000597358
పపరర: రఫసయమ షపక

తసడడ:డ అసకతషలర షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జవర రతనస కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవ� డడ
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:34
లస: ససస స
1744 MLJ0989723
పపరర: ససనత కరవపరర

95-133/231

తసడడ:డ జవర రతనస కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససధనకర కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:22
లస: ససస స
1741 SQX0027367
పపరర: ససదదపసస� డడ�

1730 SQX1029280
పపరర: హబబమలమర షపక

95-133/226

భరస : హసకతషలమర షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలలడ హమమన షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:53
లస: పప
1738 SQX1869437
పపరర: అనదష కరవపరర

95-133/228

తసడడ:డ అసకతషలర షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రహమమ
స లలమహ షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:30
లస: పప
1735 MLJ2592699
పపరర: అసకతషలమర ఎస.కర షపక

1727 SQX1552745
పపరర: నససర షపక

1725 SQX1552778
పపరర: జజరరన షపక

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకతషలర షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:25
లస: పప
1732 SQX1455477
పపరర: మహబభబ బబషర షపక

95-133/225

తసడడ:డ జగననకహన రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:67-3-148
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-3-150
వయససస:29
లస: ససస స
1729 SQX1552802
పపరర: బరషతషలమర షపక

1724 AP151000594303
పపరర: రవకలమమర మమచసచ

1749 SQX0843698
పపరర: ససధనకర కరవపరర

95-133/250

తసడడ:డ వలసన కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:27
లస: పప
95-133/252

1752 MLJ0989731
పపరర: కలమమర కరవపరర

95-133/253

తసడడ:డ మతస యఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:43
లస: పప

Page 134 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

1753 AP151000594087
పపరర: జవరతనస కరవపరర

95-133/254

తసడడ:డ మతస యఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:53
లస: పప
1756 SQX1064765
పపరర: రరణణ అడడ బబ టటట

95-133/257

తసడడ:డ పడసరద అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:31
లస: ససస స
1759 AP151000597072
పపరర: కనకరలల మలలర ల

95-133/260

1757 AP151000597073
పపరర: ససపపరష మక అడడ బబ టటట

95-133/258

1760 AP151000597070
పపరర: ససశల అడడ బబ టటట

95-133/263

1763 SQX0207043
పపరర: సరమమఖల జజన అడడ బబ టటట

1766 SQX2510881
పపరర: ఆశయ జమల మహమకద

భరస : జజమమమ దదరన మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-153
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:67-3-154
వయససస:45
లస: ససస స
1774 SQX0889758
పపరర: ఖరఖరరనస షపక

95-133/273

భరస : గన
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:75
లస: ససస స

95-132/1004

95-133/268

1775 SQX1298315
పపరర: అయషర షపక

95-133/276

1778 SQX1137554
పపరర: సయఖద అసజమ

95-133/271

1781 SQX1943117
పపరర: మకబల షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:29
లస: పప

95-133/262

1764 SQX0946491
పపరర: పడసరద అడడ బబ టటట

95-133/265

1767 SQX2532570
పపరర: ఆశయ జమల మహమకద

95-132/1024

తసడడ:డ ఖమభరరదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-153
వయససస:23
లస: ససస స
1770 AP151000594517
పపరర: ఖమమమ దదరన మహమకద

95-133/269

1773 SQX1297929
పపరర: అయషర షపక

95-133/272

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:25
లస: ససస స
95-133/274

1776 SQX0889741
పపరర: జరనత షపక

95-133/275

భరస : అనస షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:41
లస: ససస స
95-133/277

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:46
లస: ససస స
95-133/279

1761 SQX0376210
పపరర: ససరరష అడడ బబ టటట

తసడడ:డ మమనస మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-153
వయససస:45
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:45
లస: ససస స
1780 AP151000597279
పపరర: అషడననసర బబగస

1772 MLJ2593465
పపరర: పడకరశరరవప బబ రరగడడ

95-133/259

తసడడ:డ సరమయయలల అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:67-3-154
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అనస షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:26
లస: ససస స
1777 SQX0371948
పపరర: షపక జజససకన

95-133/264

తసడడ:డ మమనస మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-153
వయససస:44
లస: పప
95-133/270

1758 SQX1605833
పపరర: వజయమమక అడడ బబ టటట

తలర : సరమమఖల అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమభరరదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:67-3-153
వయససస:23
లస: ససస స

95-133/267 1769 AP151000594204
1768 SQX1298323
పపరర: ససదన రరఖమ కలమమరర నడడమనసరర
పపరర: మహమకద షరహహద

1771 MLJ3752516
పపరర: ససనత పసరరకల

95-133/261

Deleted

తసడడ:డ తరరపరల అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:59
లస: పప

95-133/256

భరస : తసకన అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:47
లస: పప
95-133/266

1755 SQX1222694
పపరర: జజఖత అడడ బబ టటట

భరస : ససరరష అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తరరపరలల అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస మలలర ల
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:33
లస: పప
1765 SQX1621524
పపరర: టటసకరన అడడ బబ టటట

95-133/255

భరస : పడసరద అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:67-3-152
వయససస:60
లస: ససస స
1762 MLJ3749827
పపరర: రరజజ మలలర ల

1754 SQX1137588
పపరర: దతవరకకసడ జయ రరవప
దతవరకకసడ
తసడడ:డ కకటయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:67-3-151
వయససస:64
లస: పప

1779 AP151000597013
పపరర: సరజదనబబగస షపక

95-133/278

భరస : సలమమ
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:50
లస: ససస స
95-133/280

1782 MLJ3749868
పపరర: ఇననయతషలమర షపక

95-133/281

తసడడ:డ అబమరల సలమస షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:33
లస: పప
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1783 SQX1137570
పపరర: సయఖద ఖమదర బబష

95-133/282

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:40
లస: పప
1786 MLJ3146586
పపరర: సలమస అబమరల షపక

95-133/285

95-133/286

95-138/79

95-138/82

95-138/85

95-138/213

95-138/216

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-221
వయససస:47
లస: పప

1796 SQX1242254
పపరర: షపక ఆదదల అల

1799 AP151000609313
పపరర: వనసకటటశశరరర చలలకకరర�

1802 AP151000609294
పపరర: రరమసజరరడడడ మమలల

1805 AP151000609273
పపరర: వనసకటశశషసరరడడడ మమలల

95-134/923

1808 SQX2404010
పపరర: వనసకట రమణ సదరర

95-138/83

1811 SQX1581611
పపరర: మమలమల షపక
తసడడ:డ ఖమససస బభడ షపక
ఇసటట ననస:67-4-221
వయససస:50
లస: పప

1791 SQX1507666
పపరర: షపక జజరరన ససలల న

95-138/78

1794 MLJ1748516
పపరర: మమహ బభబ ఉననసర�

95-138/81

1797 SQX0533588
పపరర: యమసఫ షపక

95-138/84

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:36
లస: పప
95-138/86

1800 AP151000612060
పపరర: అసజమక మమలల

95-138/212

భరస : వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-220
వయససస:50
లస: ససస స
95-138/214

1803 AP151000609035
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ మమలల

95-138/215

తసడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-220
వయససస:85
లస: పప
95-138/217

1806 SQX2361152
పపరర: పపరష బబ మకననబబ యన

95-134/922

భరస : వరయఖ బబ మకననబబ యన
ఇసటట ననస:67-4-221
వయససస:44
లస: ససస స
95-134/924

భరస : సదరర శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-221
వయససస:33
లస: ససస స
95-138/219

95-133/918

తసడడ:డ ఆజజదనబ న� �
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-220/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సదరర ససబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-221
వయససస:40
లస: పప
1810 AP151000609274
పపరర: వనసకటరమణనరరడడడ బడత

95-138/80

తసడడ:డ వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-220
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-220/1
వయససస:44
లస: ససస స
1807 SQX2378834
పపరర: శకనవరసరరడడడ సదరర

1793 SQX1554402
పపరర: చసద బ షపక

1788 SQX1992239
పపరర: నససన
డ పటబన

భరస : షపక ఖయమస
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-220
వయససస:62
లస: ససస స
1804 MLJ3189438
పపరర: పదకజ మమలల

95-138/77

తసడడ:డ షపక ఖయమస
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహమకద అల
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:50
లస: పప
1801 SQX0820670
పపరర: అసజమక మమలల

1790 SQX0535435
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-133/284

తసడడ:డ నఫసజ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:67-3-155 2ND LINE
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:65
లస: ససస స
1798 SQX1507674
పపరర: షపక ఖయమస

95-132/855

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-4-194
వయససస:50
లస: ససస స
1795 AP151000612138
పపరర: నరసమక చలలకకరర�

1787 SQX1992247
పపరర: చషసట ఇమమమ న హహసపన షపక

1785 SQX1137604
పపరర: సయఖద కరరమమలమర

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:67-3-155 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమనర�
ఇసటట ననస:67-3-160/1
వయససస:53
లస: ససస స
1792 AP151000612137
పపరర: చలలకకరరమలలరశశరర�

95-133/283

తసడడ:డ అజజద వల� షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఘన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-3-155
వయససస:68
లస: పప
1789 AP151000597507
పపరర: ననజనన షపక

1784 SQX0375675
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక�

1809 SQX1581637
పపరర: మసరసన బ షపక

95-138/218

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-4-221
వయససస:42
లస: ససస స
95-138/220

1812 SQX2360915
పపరర: వరయఖ బబ మకననబబ యన

95-138/1035

తసడడ:డ యలర మసద బబ మకననబబ యన
ఇసటట ననస:67-4-221
వయససస:53
లస: పప

Page 136 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

1813 SQX1621607
పపరర: లకడక పడసనన చనగసటట

95-138/221

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:24
లస: ససస స
1816 SQX0912733
పపరర: అనసరరధన బడత

95-138/224

95-138/227

95-138/230

95-138/233

95-138/236

1823 AP151000612061
పపరర: అనసదయమక బడత

1826 MLJ1734680
పపరర: సరసబరరడడడ బడత

1829 AP151000609038
పపరర: శశషసరరడడడ బడత

95-138/239

1835 SQX2389849
పపరర: సరసబరరడడడ బడత
తసడడ:డ బడత చనన లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:38
లస: పప

1837 AP151000612521
పపరర: ననగ రజన దతవరపలర

1838 SQX0215731
పపరర: శకలకడక మమరరడడ

95-138/241

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:49
లస: పప

1821 AP151000612063
పపరర: హహహమమవత బడత

1841 AP151000609434
పపరర: ససబబబరరడడడ దతవరపలర
తసడడ:డ రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:50
లస: పప

95-138/229

1824 SQX0820688
పపరర: మసగర బడత

95-138/232

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:73
లస: ససస స
95-138/234

1827 MLJ1736313
పపరర: ససబబబరరడడడ� బడత�

95-138/235

తసడడ:డ లసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:39
లస: పప
95-138/237

1830 AP151000609433
పపరర: కకటటరరడడడ బడత

95-138/238

తసడడ:డ చననలకడకననరరయణరరడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:45
లస: పప
95-138/1037

భరస : చనన బడత
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:58
లస: ససస స
95-181/1235

1836 SQX0215707
పపరర: ఆదదలకడక దతవరపలర

95-138/240

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:45
లస: ససస స
95-138/242

భరస : ఆదదననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:56
లస: ససస స
95-138/244

95-138/226

95-138/1036 1833 SQX2394013
1832 SQX2385516
పపరర: చనన లకడక ననరరయణ రరడడ బడత
పపరర: హహమ
హ వత బడత

తసడడ:డ చనన లకడకననరరయణరరడడ బడత
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:43
లస: పప

1840 AP151000609040
పపరర: శకనవరసరరడడడ దతవరపలర

95-138/231

తసడడ:డ కకటటరరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:73
లస: పప
95-138/1038

1818 MLJ1735836
పపరర: లకడకససనత బడత

భరస : లకడకననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:75
లస: పప
1834 SQX2407302
పపరర: కకటటరరడడడ బడత

95-138/228

తసడడ:డ చనలకడకననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:42
లస: పప
1831 AP151000609428
పపరర: చననలకడకననరరయణరరడడ బడత

1820 MLJ1735810
పపరర: రరజరశశరర బడత

95-138/223

భరస : వనసకటరమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:27
లస: పప
1828 SQX1072347
పపరర: శశషస రరడడడ బడత

95-138/225

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:65
లస: ససస స
1825 SQX0742817
పపరర: నరరసదడ రరడడడ బడత

1817 MLJ1735869
పపరర: శకలకడక� బడత�

1815 SQX0912741
పపరర: ననగ జజఖత బడత

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శశషసరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:45
లస: ససస స
1822 AP151000612064
పపరర: లకడకనరసమక బడత�

95-138/222

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-222
వయససస:35
లస: ససస స
1819 SQX0725077
పపరర: హనసమమయమక చననపరరడడ

1814 SQX0724781
పపరర: లకడకదతవ బడత

1839 SQX1293026
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దతవరపలర

95-138/243

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:26
లస: పప
95-138/245

1842 MLJ3185030
పపరర: ఆదదననరరయణరరడడడ� మమరరడడడ�

95-138/246

తసడడ:డ హనసమమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:58
లస: పప
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1843 AP151000609039
పపరర: పరసడడరసగరరరడడడ దతవరపలర

95-138/247

తసడడ:డ వనసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-223
వయససస:75
లస: పప
1846 MLJ3189024
పపరర: ననగమణణ సరయన

95-138/250

95-138/253

95-138/256

95-138/259

95-138/262

1853 SQX1241785
పపరర: శకకరసత రరడడడ దతవరపలర

1856 SQX0608604
పపరర: ఆదదననరరయణ శరయన

1859 AP151000609042
పపరర: వనసకటససబబయఖ శశటట ననన�

95-138/265

1862 SQX0820696
పపరర: ననగ మలలశశరర నలర మలపప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ నలర మలపప
ఇసటట ననస:67-4-225
వయససస:28
లస: పప
95-138/270

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ పసదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-226
వయససస:36
లస: పప

1868 SQX0535260
పపరర: ధనలకడక పసదర దరరడడడ

95-138/260

1871 SQX1040179
పపరర: వనసకట ససబబబరరడడడ పసదర దరరడడడ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పసదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-226
వయససస:59
లస: పప

1851 SQX1154459
పపరర: బబ డపరటట ననగరరజ

95-138/255

1854 SQX1040211
పపరర: ససధనకర రరడడడ పసదర దరరడడడ

95-138/258

1857 MLJ3185014
పపరర: ఏడడకకసడలల� బబ డపరటట�

95-138/261

తసడడ:డ ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:53
లస: పప
95-138/263

1860 SQX1568619
పపరర: వనసకట ననరసద సయమన

95-138/264

తసడడ:డ కకటయఖ సయమణణవ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:86
లస: పప
95-138/266

1863 MLJ3189545
పపరర: వజయ లకడక నలర మలపప

95-138/267

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-225
వయససస:56
లస: ససస స
95-138/269

95-138/1039
1866 SQX2373389
పపరర: వనసకట బకకవత నలమలమపప

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ నలమమలలప
ఇసటట ననస:67-4-225
వయససస:27
లస: ససస స
95-138/271

భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-226
వయససస:32
లస: ససస స
95-138/273

95-138/252

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ పసదర ద రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపనననరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-225
వయససస:58
లస: పప

భరస : చసదడ మహన రరడడ పసదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-226
వయససస:31
లస: ససస స
1870 SQX1040203
పపరర: చసదడ మహన రరడడ పసదర దరరడడడ

95-138/257

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:67-4-225
వయససస:26
లస: ససస స

95-138/268 1865 MLJ3185675
1864 SQX1904309
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ నలర మలపప
పపరర: అసజరరడడడ నలర మలపప

1848 AP151000612368
పపరర: రతనకలమమరర బబ డపరటట�

తసడడ:డ బబ డపరటట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసదఎలమసద�
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:90
లస: పప

1867 SQX0820704
పపరర: ససజజత పసదర దరరడడడ

95-138/254

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రగశరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:60
లస: పప
1861 MLJ3185022
పపరర: వనసకటనరరస సరయన

1850 SQX0438051
పపరర: శవ రరమ రరడడ �

95-138/249

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహక రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చననపరపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:47
లస: పప
1858 SQX1241876
పపరర: బడహకరరడడడ దతవరపలర

95-138/251

తసడడ:డ యలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:35
లస: పప
1855 SQX0204875
పపరర: వరరరరడ�డడ మమకల�

1847 SQX0215806
పపరర: ససజజత� మమకల�

1845 SQX1185579
పపరర: ససరరష దతవరపలర

భరస : శక కరసత రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:70
లస: ససస స
1852 SQX0558254
పపరర: దతవరపలర శకకరసత రరడడడ

95-138/248

తసడడ:డ సననఖసస ననయమడడ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:67-4-224
వయససస:40
లస: ససస స
1849 AP151000612070
పపరర: మసగమక శశటట ననన�

1844 SQX0820738
పపరర: అరరణ ధనననన

1869 SQX1040195
పపరర: రమమదతవ పసదర దరరడడడ

95-138/272

భరస : వనసకట ససబబబరరడడడ పసదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-226
వయససస:54
లస: ససస స
95-138/274

1872 SQX2002707
పపరర: వషష
ష పసడయ పసనసగగసడ

95-138/909

తసడడ:డ చసదడ మహన రరడడ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:67-4-226
వయససస:19
లస: ససస స
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1873 SQX0441782
పపరర: పపరస ధనలకడక
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95-138/275

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-227
వయససస:31
లస: ససస స
1876 SQX1905033
పపరర: వనసకట ససబబయఖ శశటట ననన

95-138/278

95-138/281

95-138/284

95-138/287

95-138/290

95-134/34

95-134/925

1886 SQX1798578
పపరర: శకకరసత రరడడడ వనమరరడడడ

1889 SQX0438465
పపరర: హరరబబబమ కనదచస

1892 SQX0501718
పపరర: శకనవరసరరవప గగపప

1895 SQX2214260
పపరర: రరణణ గమడడపరటట

95-134/37

1898 SQX0577270
పపరర: కకటటశశర రరవప� దనదద�

95-138/288

భరస : అబమరలమర షపక
ఇసటట ననస:67-4-233, KAMMA BAZAR
వయససస:40
లస: ససస స

1901 SQX0217232
పపరర: సరఖరర షసక
భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:67-4-234
వయససస:39
లస: ససస స

1881 SQX1798594
పపరర: శక సరయచచవతనఖ రరడడ వనమరరడడడ

95-138/283

1884 SQX0410860
పపరర: మమరస ల రరజశశఖర రరడడడ

95-138/286

1887 SQX1904804
పపరర: లకడక మధవ కసగడస

95-138/289

భరస : హరర బబబమ కసగడస
ఇసటట ననస:67-4-229
వయససస:26
లస: ససస స
95-138/291

1890 SQX0501767
పపరర: బబజకలమమరర గగపప

95-134/33

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-4-230
వయససస:29
లస: ససస స
95-134/35

1893 MLJ2608107
పపరర: ససబడమణఖస� పష సదదరర�

95-134/36

తసడడ:డ గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:67-4-230
వయససస:38
లస: పప
95-134/926

1896 SQX2538338
పపరర: కసప వర పడసరద గమడడపరటట

95-134/972

తసడడ:డ మలర శశర రరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:67-4-230
వయససస:22
లస: పప
95-134/38

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:67-4-231
వయససస:34
లస: పప
95-134/56

95-138/280

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలర శశర రరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:67-4-230
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-4-231
వయససస:80
లస: ససస స
1900 SQX1814276
పపరర: రహసతషననసర షపక

95-138/285

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-4-230
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మలర శశర రరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:67-4-230
వయససస:38
లస: ససస స
1897 AP151000606551
పపరర: సరగజన దనదద�

1883 SQX0410803
పపరర: మమరస ల వనసకటరరడడడ

1878 SQX0724872
పపరర: ననగమలలర శశరర మమరరసల

తసడడ:డ శకకరనస రరడడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-4-229
వయససస:39
లస: పప

భరస : మలలసశర రరవప
ఇసటట ననస:67-4-230
వయససస:42
లస: ససస స
1894 SQX2213353
పపరర: ససధఖ గమడడపరటట

95-138/282

తసడడ:డ రమణ రరడడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-4-229
వయససస:64
లస: ససస స
1891 MLJ2608677
పపరర: గమరరవరర న గమడడపరటట

1880 SQX0401588
పపరర: గమజల ససబమబలల

95-138/277

భరస : ఓబమలరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:34
లస: పప
1888 AP151000612370
పపరర: ఆదదలకకమక కణణదచస

95-138/279

భరస : కసషష రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : ససబమబలల
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:28
లస: పప
1885 SQX0410795
పపరర: ఎస ఓబమలలడ డడడ

1877 SQX0724831
పపరర: ననగలకడక మమరరసల

1875 SQX0434704
పపరర: పస శకనవరస రరడడడ

తసడడ:డ వనసకట సరశమరరడడ
ఇసటట ననస:67-4-227
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకకరసత రరడడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-228
వయససస:42
లస: ససస స
1882 SQX0742833
పపరర: రరమమహన రరడడ గమజరల

95-138/276

భరస : వనసకట ససబబయఖ శశటట ననన
ఇసటట ననస:67-4-227
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ యయలమసఅసడ శశటట ననన
ఇసటట ననస:67-4-227
వయససస:72
లస: పప
1879 SQX1798586
పపరర: వనణమ రరధ వనమరరడడ

1874 SQX1905025
పపరర: మసగమక శశటట ననన

1899 SQX2225514
పపరర: జబఉలమర షపక

95-209/530

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:67-4-232
వయససస:27
లస: పప
95-134/39

1902 SQX0730507
పపరర: ననగభర షరరఫ షపక

95-134/40

తసడడ:డ రసదల షపక
ఇసటట ననస:67-4-234
వయససస:27
లస: పప
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95-134/41

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:67-4-234
వయససస:34
లస: పప
1906 SQX0730416
పపరర: మమషట రర షపక

95-134/44

95-134/47

95-134/50

95-134/53

95-134/927

95-140/40

95-140/43

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:67-4-238
వయససస:24
లస: ససస స

1916 AP151000606368
పపరర: చననగననర నదన ఏస కర

1919 SQX2126159
పపరర: మమనర షపక

1922 AP151000615219
పపరర: వనసకటమక మలలర

1925 AP151000615417
పపరర: ఎరకయఖ మలలర

95-134/929

1928 SQX2455780
పపరర: అరరణ బటటటల

95-134/54

1931 SQX1831460
పపరర: గగపస కసషష వనమమల
తసడడ:డ వనసకయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-04-238
వయససస:31
లస: పప

1911 SQX0362277
పపరర: బబజ షపక

95-134/49

1914 SQX0459396
పపరర: రరయమజ షపక

95-134/52

1917 AP151000606624
పపరర: షసవదన పసదరగన

95-134/55

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:67
లస: పప
95-134/928

1920 SQX0897595
పపరర: ఆదదలకడక బతష
స ల

95-140/39

భరస : సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-4-236
వయససస:29
లస: ససస స
95-140/41

1923 SQX0897637
పపరర: సరసబశవరరవప మలలర

95-140/42

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:67-4-236
వయససస:28
లస: పప
95-140/44

1926 SQX2232569
పపరర: అనసష మలలర

95-140/673

భరస : సరసబశవ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:67-4-236
వయససస:27
లస: ససస స
95-134/930

భరస : నగరజ బటటటల
ఇసటట ననస:67-4-238
వయససస:36
లస: ససస స
95-140/45

95-134/46

తసడడ:డ పసదర ఘన ససవదన
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-236
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటట బటటటల
ఇసటట ననస:67-4-238
వయససస:40
లస: పప
1930 SQX1581538
పపరర: ననగమణణ వనమమల

95-134/51

భరస : చనన వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:67-4-236
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-4-236
వయససస:34
లస: పప
1927 SQX2449692
పపరర: ననేరగరరేరజ బటటటల

1913 MLJ0982447
పపరర: యభసఫ ఎస కర

1908 SQX1395921
పపరర: ఫరతమ షపక

తసడడ:డ చనన గన ససవదన
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహబభబ ససభబన
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:67-4-236
వయససస:32
లస: ససస స
1924 SQX1525429
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

95-134/48

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అల సరహహబ
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:43
లస: పప
1921 SQX0897645
పపరర: ఒటటటలరరమమనన మలలర

1910 AP151000606364
పపరర: ఖమభ
మ న ఏస కర

95-134/43

భరస : ననగభర మరర షపక
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదరగననర దన
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:38
లస: పప
1918 SQX2126183
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

95-134/45

భరస : పసదరగన షసవదన
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:31
లస: పప
1915 SQX0730119
పపరర: సలమ షపక

1907 SQX0023770
పపరర: నససమమ షపక

1905 SQX0730531
పపరర: రసదల షపక

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:67-4-234
వయససస:53
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చననగననర నదన
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:52
లస: ససస స
1912 SQX1029389
పపరర: సరడడక షపక

95-134/42

తసడడ:డ బమచ మమససస
ఇసటట ననస:67-4-234
వయససస:42
లస: పప

భరస : అమమకణణ
ఇసటట ననస:67-4-235
వయససస:33
లస: ససస స
1909 AP151000606367
పపరర: రమజజ ఏస కర

1904 MLJ0989509
పపరర: ససబబన షసక

1929 SQX2449825
పపరర: గగపస కసషష వనమమల

95-138/1040

తసడడ:డ కసషష వనమమల
ఇసటట ననస:67-4-238
వయససస:31
లస: పప
95-140/46

1932 SQX1831494
పపరర: శవ రరమకసషష వనమమల

95-140/47

తసడడ:డ వరర వనసకయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-04-238
వయససస:41
లస: పప
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1933 AP151000615148
పపరర: సరమమమ జఖస వనమమల

95-140/48

భరస : వరర వనసకయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-4-238/1
వయససస:60
లస: ససస స
1936 AP151000615210
పపరర: కకటటశశరరరవప మలలర

95-140/51

95-140/54

95-140/57

95-140/60

95-140/62

Deleted
95-181/1236

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:67-4-246
వయససస:35
లస: ససస స
1954 SQX2386506
పపరర: హహమ మకరషల

95-140/676

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:67-4-253
వయససస:45
లస: ససస స

95-140/58

1946 SQX1727452
పపరర: సరసశత బతష
స ల

1949 SQX1729243
పపరర: నదరర హన పఠరన

95-139/72

1955 SQX1729292
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప ఉపపప

95-139/1188

1958 SQX2230043
పపరర: పడసరద వనమమల

95-140/63

1961 AP151000609249
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప చలమర�
తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-4-253
వయససస:43
లస: పప

95-140/56

1944 SQX1870740
పపరర: వనసకటయఖ రరమశశటట

95-140/59

1947 SQX1729656
పపరర: భవరన బతష
స ల

95-140/61

1950 SQX2127280
పపరర: మమసతనజ షపక

95-140/674

భరస : అలశశర
ఇసటట ననస:67-4-246
వయససస:65
లస: ససస స
95-140/675

1953 SQX1831445
పపరర: గమరవయఖ మకరషళ

95-140/64

తసడడ:డ చసదడయఖ మకరషళ
ఇసటట ననస:67-4-248
వయససస:57
లస: పప
95-140/65

1956 SQX2230787
పపరర: రశద షపక

95-138/1041

భరస : చనన మరస షపక
ఇసటట ననస:67-4-250
వయససస:57
లస: ససస స
95-138/1042

తసడడ:డ అసజ వనమమల
ఇసటట ననస:67-4-252
వయససస:24
లస: పప
95-139/73

1941 AP151000615061
పపరర: సరగజన మలలర

భరస : ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-4-246
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రషసద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-4-246
వయససస:67
లస: ససస స
1952 SQX2143071
పపరర: మధస చలర

95-140/53

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:67-4-243
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:67-4-249
వయససస:23
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-4-250
వయససస:32
లస: ససస స
1960 MLJ3189271
పపరర: మసగ మలలర

1943 SQX1092709
పపరర: శవ ననగ లకడక తమక శశటట

1938 AP151000615372
పపరర: హనసమమయమక మలలర

భరస : చననవరయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-241
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలర
ఇసటట ననస:67-4-247
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర మకరషల
ఇసటట ననస:67-4-248
వయససస:18
లస: ససస స
1957 SQX2230795
పపరర: రజయ షపక

95-140/55

భరస : యయసస రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-4-246
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:67-4-246
వయససస:35
లస: ససస స
1951 SQX2144830
పపరర: అసకత షపక

1940 AP151000615371
పపరర: సససదరయఖ మలలర

95-140/50

భరస : సససదరయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-240
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-4-243
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-04-245
వయససస:39
లస: పప
1948 SQX1729136
పపరర: మలర క షపక

95-140/52

తసడడ:డ కకటయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-240
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-241
వయససస:64
లస: పప
1945 SQX1824622
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల

1937 SQX0000273
పపరర: మసగరదతవ మలలర

1935 MLJ1737808
పపరర: లకడక మలలర

భరస : కకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:67-4-239
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-240
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-240
వయససస:33
లస: పప
1942 AP151000615165
పపరర: చనన వరయఖ మలలర

95-140/49

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:67-4-238/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చనన వరయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-4-239
వయససస:41
లస: పప
1939 MLJ1734474
పపరర: శవననగరరజ మలలర

1934 MLJ3193208
పపరర: వరర వనసకయఖ వనమమల

1959 SQX2279487
పపరర: శశఖర వనమభరర

95-138/1043

తసడడ:డ అసజ వనమభరర
ఇసటట ననస:67-4-252
వయససస:22
లస: ససస స
95-139/75

1962 SQX0543140
పపరర: మలర రరజ మలలర

95-139/76

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:67-4-254
వయససస:31
లస: పప
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1963 MLJ3185543
పపరర: పడభబకరరరవప మలలర � �

95-139/77

తసడడ:డ కళషష� �
ఇసటట ననస:67-4-254
వయససస:50
లస: పప
1966 MLJ1742519
పపరర: దసరరడ� బతష
స ల�

95-139/79

95-139/82

95-139/85

95-139/88

95-139/91

1973 SQX0936625
పపరర: బతష
స ల సరసశత

1976 SQX0936633
పపరర: బతష
స ల ననగ రరజ

1979 SQX0936831
పపరర: బతష
స ల యయసస రరజ

95-138/292

1982 SQX0675736
పపరర: పడసనన రరణణ తమమక

భరస : చసదడబబబమ� �
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:48
లస: ససస స
95-138/298

1988 MLJ1738863
పపరర: కకశశర రరడడడ కసషష�
తసడడ:డ శవరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:40
లస: పప

1990 MLJ1738434
పపరర: సరసబశవరరరడడడ� కసజల�

1991 SQX2427227
పపరర: కసషష రరజ గణపర

95-138/301

తసడడ:డ గణపర కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-4-1812
వయససస:27
లస: పప

95-139/81

1971 AP151000609250
పపరర: లకర కయఖ బతష
స ల�

95-139/84

1974 AP151000612342
పపరర: రమణమక బతష
స ల

95-139/87

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:59
లస: ససస స
95-139/89

1977 SQX0936864
పపరర: బతష
స ల వనసకట ననగరసదడ కలమమర

95-139/90

తలర : యయసస రరజ
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:28
లస: పప
95-139/92

1980 AP151000609400
పపరర: హనసమసతరరవప బతష
స ల�

95-139/93

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:63
లస: పప
95-138/293

1983 SQX0434225
పపరర: రరణమక� కటబట�

95-138/294

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:36
లస: ససస స
95-138/296

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ బబబమ ననయమడడ కకసడడ శశటట
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:66
లస: పప

95-139/86

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:29
లస: ససస స

95-138/295 1985 SQX0675702
1984 MLJ1735828
పపరర: శవననరరయణమక� కకసడడశశటట �
పపరర: పదనకవత తమమక

1968 AP151000612340
పపరర: లకకమక బతష
స ల

తసడడ:డ ఎలమసద�
ఇసటట ననస:67-4-256
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకసట రయఖ
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:26
లస: ససస స

1987 SQX1329490
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడడ శశటట

95-139/83

తసడడ:డ యయసస రరజ
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:26
లస: పప

తలర : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:32
లస: పప
1981 SQX1081058
పపరర: వనసకట రమణ తమమక

1970 SQX0822338
పపరర: నరసససహ రరవప దతవలర

95-139/78

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-4-256
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : యయసస రరజ
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:87
లస: ససస స
1978 SQX0382424
పపరర: బతష
స ల రరమమసజననయమలల�

95-139/80

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:67-4-256
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:67-4-257
వయససస:26
లస: ససస స
1975 AP151000612341
పపరర: బబలమక బతష
స ల�

1967 SQX0821330
పపరర: ససజజత దతవలర

1965 SQX0459552
పపరర: బతష
స ల సరళ�

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:67-4-256
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:67-4-256
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-4-256
వయససస:36
లస: పప
1972 SQX0936609
పపరర: బతష
స ల పదనక

95-139/1189

భరస : కసషష మలలర
ఇసటట ననస:67-4-254
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-4-256
వయససస:37
లస: ససస స
1969 MLJ3185352
పపరర: హనసమసత రరవప బతష
స ల

1964 SQX2200657
పపరర: చనన రమణమక మలలర

1986 MLJ1738889
పపరర: కకటటశశరమక� కసదసల�

95-138/297

భరస : సరసబశవరరరడడ � �
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:60
లస: ససస స
95-138/299

1989 MLJ1736172
పపరర: శవరరరడడడ పసతసగర

95-138/300

తసడడ:డ సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-283
వయససస:58
లస: పప
95-138/1003

1992 SQX2224350
పపరర: గగససయ బబగస సయద

95-139/1185

భరస : ననసర వల
ఇసటట ననస:67-4-2000
వయససస:68
లస: ససస స
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95-139/94

తసడడ:డ వఠల రరవప� �
ఇసటట ననస:67-5-230
వయససస:42
లస: పప
1996 AP151000609159
పపరర: మమబభబ షపక�

95-139/97

95-139/100

95-139/103

95-139/106

95-139/109

95-139/112

95-139/115

తసడడ:డ గఫపర అబమరల
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:43
లస: పప

2006 AP151000612205
పపరర: అసరకబబగస�

2009 SQX1396283
పపరర: అషడఫ అల మహమకద

2012 SQX0593491
పపరర: షపక ఫహమమద షరరఫ

2015 SQX1205005
పపరర: అబమరల ఖయమస సరహహబ

95-139/118

2018 SQX1178947
పపరర: షపక ఈలల

95-139/107

2021 SQX1222561
పపరర: రరస సజవన దదవరకర
తసడడ:డ బదలక పడసరద
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:44
లస: పప

2001 MLJ3189495
పపరర: పదక ఉడడమమల

95-139/102

2004 SQX1396366
పపరర: సమరరననసర షపక

95-139/105

2007 SQX0319814
పపరర: మహమకద షరహహన

95-139/108

భరస : ఇలయమస
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:54
లస: ససస స
95-139/110

2010 SQX1040245
పపరర: ఫహహస షపక

95-139/111

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:29
లస: పప
95-139/113

2013 SQX0329086
పపరర: మహమకద ఇదదస
డ

95-139/114

తసడడ:డ ఇలయమస
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:34
లస: పప
95-139/116

2016 SQX1167932
పపరర: షపక ఇలయజ

95-139/117

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:38
లస: పప
95-139/119

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:39
లస: పప
95-139/121

95-139/99

భరస : అసకతషలర మహమకద అబమరల
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:38
లస: పప
2020 SQX2553154
పపరర: అససఫ మహమకద అబమరల

95-139/104

తసడడ:డ నజర అహకద షరరఫ
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ షపక కరరమమలమర
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:36
లస: పప
2017 SQX0599720
పపరర: ననషద సయఖద

2003 SQX1396333
పపరర: ఆససఫర బబనస షపక

1998 AP151000609160
పపరర: రఫస షపక

భరస : ససబబబరరడడడ ఉడడమమల
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఘమజ మహమకద
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇలయమస
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:29
లస: పప
2014 SQX1204668
పపరర: షపక జజన బబషర

95-139/101

భరస : ఘమజ�
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సపపర మహకదన
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:69
లస: ససస స
2011 SQX0608653
పపరర: ఈససఫ యస ఎస

2000 SQX1205013
పపరర: షపక ఆఫరరననసర

95-139/96

తసడడ:డ మమలమనన షపక
ఇసటట ననస:67-5-256
వయససస:60
లస: పప

భరస : అససఫ అబమరల మహమకద
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసర స�
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:46
లస: ససస స
2008 AP151000612207
పపరర: బబగస మహకదన

95-139/98

భరస : అబమరల ఖయమస సరహహబ
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇలయమస
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:37
లస: ససస స
2005 AP151000612206
పపరర: హససననబబగస�

1997 SQX0434662
పపరర: మలర స వససతరరవప

1995 MLJ3186111
పపరర: వఠలమడవప మదదరననన

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:67-5-230
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ మలర స సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-5-256
వయససస:47
లస: పప

భరస : యభనసస మహమకద
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:25
లస: ససస స
2002 SQX0217281
పపరర: రరహనబబగస మహకద

95-139/95

తసడడ:డ వఠలమడవప� �
ఇసటట ననస:67-5-230
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రఫస�
ఇసటట ననస:67-5-256
వయససస:43
లస: పప
1999 SQX1281898
పపరర: రహహమ షపక

1994 MLJ3186152
పపరర: మమరళకసషరష� మదదరననన�

2019 SQX0950741
పపరర: అబమబజర గఫరఫరర అబమరల

95-139/120

తసడడ:డ హఫసజ అబమరల
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:42
లస: పప
95-139/122

95-139/123
2022 AP151000609165
పపరర: అసకతషలమర మహమకద గఫపర

తసడడ:డ గపపర
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:45
లస: పప
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2023 AP151000609163
పపరర: అబమరలఅసరరమ మహమకద
గఫపర
తసడడ:డ గపపర
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:51
లస: పప

95-139/124

2026 SQX1319608
పపరర: యభనసస మహమకద

95-139/127

95-190/1232

95-140/67

95-138/304

95-138/307

95-138/310

95-138/313

తసడడ:డ మదనర సర
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:31
లస: పప

2036 SQX0820852
పపరర: ఆరరఫర షపక

2039 SQX0401638
పపరర: గరయస లకడక

2042 SQX1242197
పపరర: అసజమక వపననస

2045 SQX0820878
పపరర: సరగజన గసగమల

95-138/316

2048 SQX0822585
పపరర: పవన కలమమర ననల

95-138/305

2051 SQX0822577
పపరర: శవ రరమ కసషష అలర స
తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:31
లస: పప

95-140/678

2031 SQX1730738
పపరర: ననగ వనసకటబకళళఖణణ ఉజవరలమ
దనసస
తసడడ:డ రమణచనరర దనసస
ఇసటట ననస:67-5-270
వయససస:28
లస: ససస స
2034 SQX2384246
పపరర: కసషష మలర స

95-140/66

95-140/681

2037 SQX1242221
పపరర: కసషష వనణణ వపననస

95-138/306

భరస : హనస పడసరద వపననస
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:31
లస: ససస స
95-138/308

2040 SQX0820886
పపరర: పదనకవత ననల

95-138/309

తలర : సరగజన
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:38
లస: ససస స
95-138/311

2043 SQX0401612
పపరర: గరయస సరవతడమక�

95-138/312

భరస : కసషష రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:59
లస: ససస స
95-138/314

2046 AP151000612112
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-138/315

భరస : గభడన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:72
లస: ససస స
95-138/317

తసడడ:డ పదనకవత
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:27
లస: పప
95-138/319

2028 SQX2298008
పపరర: కమర ససలమసనన పఠరన

తసడడ:డ మలర స శరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-5-271
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససవదసలల
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:27
లస: పప
2050 SQX0434910
పపరర: షపక రఫస

95-140/68

భరస : గగపరల రరవప వపననస
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:63
లస: ససస స
2047 SQX0743005
పపరర: ససవదసలల చలమర

2033 SQX1730639
పపరర: చనమసడతశశరర దనసస

భరస : ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మదనర సర�
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:46
లస: ససస స
2044 SQX0624346
పపరర: కకటటశశరమక మమగమలకరర�

95-140/680

భరస : అలమర బక
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస ససవదన
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:34
లస: ససస స
2041 SQX0434472
పపరర: షపక షమ షషన బ�

2030 SQX2311314
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కసజల

95-139/126

భరస : రరసదమమ
ర ర దసస గరరర
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణచనరర దనసస
ఇసటట ననస:67-5-270
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : షసషషన బ
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:28
లస: ససస స
2038 SQX0820860
పపరర: హససనన షపక

95-140/677

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:67-5-269,(19-7-106)
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రమననచనరర దనసస
ఇసటట ననస:67-5-270
వయససస:30
లస: ససస స
2035 SQX0821728
పపరర: రరజజశన షపక

2027 SQX2298289
పపరర: దసస గరరర రరసదమమ
ర ర

2025 AP151000609161
పపరర: అబమరల గపపర షపక

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ గగసప మహహదదరన రరసదమమ
ర ర
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతస ర మహమకద
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:44
లస: పప
2032 SQX1730522
పపరర: దనసస ఝమనసనస లకడక

95-139/125

తసడడ:డ అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:67-5-257
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఇలయజ మహమకద
ఇసటట ననస:67-5-258
వయససస:34
లస: పప
2029 SQX2368827
పపరర: జబబవర మహమకద

2024 AP151000609162
పపరర: మహమకద అబమరల ఘమజ

2049 SQX0822593
పపరర: శశష గరరరరరవప కకసడడశశటట

95-138/318

తసడడ:డ శవననరరయణమక
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:30
లస: పప
95-138/320

2052 SQX1242213
పపరర: హనస పడసరద వపననస

95-138/321

తసడడ:డ గగపరల రరవప వపననస
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:38
లస: పప
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2053 SQX0410761
పపరర: వనలలగగసడ రరడడడ గరయస

95-138/322

తసడడ:డ కసషష రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:39
లస: పప
2056 SQX0410746
పపరర: గరయస ననరరయణ రరడడడ�

95-138/325

95-138/328

95-138/336

95-138/339

95-139/242

95-138/341

95-138/344

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:56
లస: పప

2066 SQX1455584
పపరర: లకడక పడసనన చనగసటట

2069 SQX2358810
పపరర: ఆదదలకడక రరమల

2072 SQX1905074
పపరర: రరజరశశరర వనలకరర

2075 SQX1904663
పపరర: వనసకట రమ రరడడడ చనగసటట

95-138/347

2078 SQX1507690
పపరర: వనసకటటసశరరర బదసరల

95-139/240

2081 SQX0437970
పపరర: శకనవరసరరవప� బదసరల�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:59
లస: పప

2061 MLJ1734979
పపరర: రమఖ వనననపపసల

95-138/335

2064 SQX1904952
పపరర: పరససరరమ రరడడడ రమల

95-138/338

95-139/241
2067 SQX1905348
పపరర: కర కకశశర కలమమర రరడడడ దతవరపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:32
లస: పప
95-139/1193

2070 SQX1904655
పపరర: లకడక పడసనన చనగసటట

95-138/340

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:23
లస: ససస స
95-138/342

2073 SQX0216010
పపరర: అసజననదతవ� బదసరల�

95-138/343

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:51
లస: ససస స
95-138/345

2076 SQX1329524
పపరర: సరయ తతజ రరడడ బడత

95-138/346

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ బడత
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:24
లస: పప
95-138/348

తసడడ:డ ససబబబ రరవప బదసరల
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:42
లస: పప
95-138/350

95-138/327

తసడడ:డ అసజరరడడడ రమల
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:30
లస: పప
2080 SQX1554386
పపరర: శకనవరస రరడడడ బడత

95-138/337

తసడడ:డ రరజగగపరల వనలకరర
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:65
లస: ససస స
2077 SQX0796318
పపరర: వనసకట రరడడడ బమచపలర

2063 SQX0820761
పపరర: రమణమక ఇనగసట

2058 SQX1242189
పపరర: గగపరల రరవప వపననస

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ పరశ
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:48
లస: ససస స
2074 SQX0216143
పపరర: సరసబమక వనననపపస�

95-138/334

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరరడడడ రరమల
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:34
లస: పప
2071 SQX0820787
పపరర: పదనకవత దతవరపలర

2060 SQX0820779
పపరర: ససజజత దతవరపలర

95-138/324

తసడడ:డ కకటయఖ వపననస
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:62
లస: పప

భరస : తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరరడడడ లలట
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:45
లస: పప
2068 SQX1415349
పపరర: పరరససరరమరరడడడ రరమల

95-138/326

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప బబ దసరల
ఇసటట ననస:67-5-278
వయససస:68
లస: ససస స
2065 AP151000609301
పపరర: శకనవరస రరడడడ వనననపపసల

2057 MLJ3185725
పపరర: అసజరరడ�డడ రరవపరర�

2055 AP151000609077
పపరర: బషసర షపక

తసడడ:డ గభడన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనలలగగసడనరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:66
లస: పప
2062 SQX1621623
పపరర: లలతమక బబ దసరల

95-138/323

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కసషష రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-5-274
వయససస:44
లస: పప
2059 SQX0410852
పపరర: గయమస కసషరషరరడ�డడ

2054 SQX0822007
పపరర: అలమర బక షపక

2079 SQX0328831
పపరర: పసదర దరరడ�డడ చసతలపపడడ�

95-138/349

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-5-279
వయససస:50
లస: పప
95-138/351

2082 SQX2235034
పపరర: లమవణఖ సపరర

95-138/1045

తసడడ:డ యవరరజ సపరర
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:21
లస: ససస స
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పపరర: రవ కలమమర సపరర
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95-138/1046

తసడడ:డ యవరరజ రరవప సపరర
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:19
లస: పప
2086 SQX0212795
పపరర: ఇమకడడశశటట లకడక

95-217/23

95-217/26

95-138/354

95-138/357

95-138/360

95-138/363

95-138/366

తసడడ:డ దనశరకరననధ వనలకరర
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:39
లస: పప

95-138/355

2099 SQX0434514
పపరర: చననపరరడడడ ననరరయణమక

2102 AP151000612053
పపరర: శవమక బడత

2105 SQX1313154
పపరర: మరర ససవదన షపక

95-138/369

2108 SQX0437921
పపరర: కకషష ర కలమమర రరడడడ దతవరపలర

95-138/358

2111 MLJ3185766
పపరర: కసషరషరరడడడ సననపరరడడడ
తసడడ:డ జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:39
లస: పప

95-138/353

2094 SQX0725044
పపరర: సపనహలత చననపరరడడ

95-138/356

2097 SQX1040187
పపరర: రరఘవమక సననపపరరడడ

95-138/359

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ సననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:44
లస: ససస స
95-138/361

2100 SQX1362540
పపరర: రమమదతవ వనలకరర

95-138/362

భరస : దనశరకరననధ వనలకరర
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:56
లస: ససస స
95-138/364

2103 SQX0215632
పపరర: ధనమక సననపపరరడడ

95-138/365

భరస : జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:63
లస: ససస స
95-138/367

2106 SQX0434738
పపరర: షపక షఫస ససలలమమన

95-138/368

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:33
లస: పప
95-138/370

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:36
లస: పప
95-138/372

2091 SQX0912725
పపరర: ససససకత సననపపరరడడ

భరస : వనసకటకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:36
లస: పప
2110 SQX1362581
పపరర: శవర ననగ రరజ వనలకరర

2096 MLJ1746536
పపరర: నబయమ బబగస షపక

95-217/25

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:63
లస: ససస స
2107 SQX0742882
పపరర: వనసకటకకటటరరడడడ చననపరరడడడ

95-138/352

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పసచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:58
లస: ససస స
2104 SQX0820662
పపరర: ససబబబయమక కరకలమమనస

2093 SQX0534966
పపరర: మహమకద ఉమమక సలమక�

2088 MLJ3762291
పపరర: వనసకనన ఇమకడడ
తసడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:50
లస: ససస స
2101 SQX0416255
పపరర: శవమక వసగర�

95-217/24

భరస : షరబమదదరన�
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:39
లస: ససస స
2098 AP151000612054
పపరర: అరరణకలమమరర సననపపరరడడ

2090 SQX0912709
పపరర: పపజత సననపపరరడడడ

95-140/683

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మధస ససధనననరరడడ అనననస
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:32
లస: ససస స
2095 SQX1407650
పపరర: మమధవ పసనసమలర

2087 SQX0212993
పపరర: కకటటసశరమక ఇమకడడశశటట

2085 SQX2328185
పపరర: రవ కలమమర సపరర

తసడడ:డ యవరరజ రరవప సపరర
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:19
లస: పప

భరస : వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:67
లస: పప
2092 SQX1493055
పపరర: జయసత అనననస

95-140/682

తలర : యవరరజ రరవప సపరర
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:67-5-280
వయససస:41
లస: ససస స
2089 MLJ3762283
పపరర: వరరరఘవపలల ఇమడడశశటట

2084 SQX2332096
పపరర: పదక సపరర

2109 MLJ1731975
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ బడత

95-138/371

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:38
లస: పప
95-138/373

2112 SQX0533539
పపరర: షరబమదదరన మహమకద�

95-138/374

తసడడ:డ తనజదదరన�
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:40
లస: పప
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2113 MLJ1734623
పపరర: కకటటరరడడడ బడత
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95-138/375

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:43
లస: పప
2116 AP151000609032
పపరర: రమణనరరడడడ సననపపరరడడడ

95-138/378

95-138/381

95-138/384

95-211/36

95-139/252

95-140/684

95-132/975

భరస : కసషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:53
లస: ససస స

2126 SQX0430991
పపరర: శకనవరస రరడడడ� చలలకకరర�

2129 SQX0709105
పపరర: రరమకసషష తతట

2132 SQX2530038
పపరర: కనక రతనస కటబరర

2135 SQX2418416
పపరర: హహమవత మమరరడడ

95-211/37

2138 AP151000612048
పపరర: రరధనలకడక మమరరడడ �

95-139/253

2141 SQX1154475
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమరరడడడ
తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:25
లస: పప

95-138/383

2124 SQX1306951
పపరర: ససధరరణణ చలలకకరర

95-211/35

2127 SQX0644757
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చలలకకరర

95-211/38

2130 SQX1082072
పపరర: ససబబ రరవప పళపరటట

95-139/254

తసడడ:డ వనసకటబదదడ పళపరటట
ఇసటట ననస:67-5-294
వయససస:57
లస: పప
95-218/771

2133 SQX1875996
పపరర: పఠరన మహమకద ఖమన

95-132/507

తసడడ:డ పఠరన సలస
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:24
లస: పప
95-134/937

95-138/583

భరస : నరసససహరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:44
లస: ససస స
95-138/585

2121 MLJ3185303
పపరర: జయరరమ రరడడడ సననపపరరడడడ

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-287
వయససస:56
లస: పప

Deleted

95-138/582

95-138/380

తసడడ:డ వనసకరటటశశర రరడడడ చలలకకరర
ఇసటట ననస:67-5-287
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:27
లస: ససస స
2140 AP151000612044
పపరర: వజయలకడక మమరరడడడ

95-138/1047

భరస : దతవయఖ
ఇసటట ననస:67-5-502
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:67-9
వయససస:61
లస: ససస స
2137 SQX0725028
పపరర: లలమమమధవ మమరరడడ

2123 SQX2283000
పపరర: ససజజత సననపరరడడడ

2118 SQX0608521
పపరర: వసగ పసచచ రరడ�డడ

తసడడ:డ ససతనరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అసజబబబమ
ఇసటట ననస:67-5-294
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గమమక
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:31
లస: పప
2134 SQX2223899
పపరర: జహహదన ఖమన పఠరన

95-138/382

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-5-287
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-5-294
వయససస:37
లస: ససస స
2131 SQX2456200
పపరర: దసరడ పడసరద గమమక

2120 SQX1362573
పపరర: దనశరకరననధ వనలకరర

95-138/377

తసడడ:డ కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబబ రరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకరటటశశర రరడడడ చలలకకరర
ఇసటట ననస:67-5-287
వయససస:45
లస: ససస స
2128 SQX0675645
పపరర: హనసమమయమక బబవలడడగమ

95-138/379

తసడడ:డ రరజగగపరల రరవప వనలకరర
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:70
లస: పప
2125 SQX1380708
పపరర: పదక చలలకకరర

2117 SQX0533513
పపరర: రఫస షపక�

2115 AP151000609426
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ నననపపరరడడడ

తసడడ:డ ఆదదశశషరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమన�
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:61
లస: పప
2122 AP151000609408
పపరర: అసకకరరడడడ బడత

95-138/376

తసడడ:డ జయరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-281
వయససస:55
లస: పప
2119 SQX0438317
పపరర: వనసకటససబబబరరడడడ దతవరపలర

2114 MLJ3185337
పపరర: ససబబబరరడడడ సననపపరరడడడ

2136 SQX2317675
పపరర: హహమవత మమరరడడ

95-134/938

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:23
లస: ససస స
2139 AP151000612047
పపరర: రమమదతవ మమరరడడడ

95-138/584

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:45
లస: ససస స
95-138/586

2142 SQX1498956
పపరర: ససబబబరరడడడ మమరరడడడ

95-138/587

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:26
లస: పప
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2143 SQX0742858
పపరర: శవరరరడడడ మమరరడడడ
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95-138/588

తసడడ:డ కసషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:28
లస: పప

95-138/589

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:47
లస: పప

2146 AP151000609026
పపరర: కసషరషరరడడడ మమరరడడడ�

95-138/591

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:55
లస: పప

2147 AP151000612049
పపరర: హరరత బడత

95-138/594

తసడడ:డ అకకషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-341
వయససస:45
లస: పప

2150 AP151000609029
పపరర: చసదడశశఖరరరడడడ బడత

95-138/592

2148 AP151000612051
పపరర: ననగరసదడమక బడత

95-138/593

95-138/595

2151 SQX2172203
పపరర: తతజ మహహష రరడడ మమరరడడడ

95-138/1057

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-341
వయససస:22
లస: పప
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4
SQX1477042
పపరర: శకదతస ఇమకడడ

95-181/1

95-201/3

2
SQX1481241
పపరర: ననగలకడక హరరరత కకతతరర

95-201/1

5
SQX1360155
పపరర: గసహహశ తతనసగమసటర

95-201/5
6
SQX1459024
పపరర: వనసకట రరమ కసషష మహన
తనడడకకసడ
తసడడ:డ టట వ జ కసషష రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:1-177 SRI VASAVI APARTMEN
వయససస:50
లస: పప

95-201/4

95-201/6
7
SQX1607623
పపరర: వనసకట రరఘవనసదడ శవ ననగ
కకనననర అచసఖత
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరయ వర పడసరద అచసఖత
ఇసటట ననస:1-177 SRI VASAVI APPARTMEN
వయససస:29
లస: ససస స

95-181/996
8
SQX2008506
పపరర: వ ఏస ఏన ఏస దసరడ వరణణ శశశత
కకతత
స రర
తసడడ:డ కసషష మమరళమహన కకతత
స రర
ఇసటట ననస:1b/a
వయససస:18
లస: ససస స

10
SQX1782598
పపరర: శకనవరసరరవ చసదసలకరర

11
SQX2209799
పపరర: వజయ వనసకటటశశర రరవప
మమననసగర
తసడడ:డ మమహర పడసరద మమననసగర
ఇసటట ననస:6-11-975
వయససస:21
లస: పప

95-188/1208

14
SQX2218162
పపరర: రగజ చటటటమభరర

95-188/1354

తసడడ:డ శసకర రరవప చసదలకరర
ఇసటట ననస:6/8-220
వయససస:51
లస: పప
13
SQX1933241
పపరర: షపక జరరన

95-188/3

తసడడ:డ షపక ననగమర వల
ఇసటట ననస:7-7-17/18
వయససస:28
లస: ససస స
16
SQX1782994
పపరర: వజయ రరజ బభరరడగమసట
తలర : మమరర బభరరడగమసట
ఇసటట ననస:7-20-564
వయససస:27
లస: పప

17
SQX2099729
పపరర: మమఘన భభపత

20
NDX0934588
పపరర: రమణ చసబబటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-11-85
వయససస:39
లస: ససస స

95-190/1227

తసడడ:డ వల అహమద షపక
ఇసటట ననస:6-6,3RD BLOCK
వయససస:19
లస: పప
12
SQX2283646
పపరర: సలర సయద

95-182/641

15
SQX2539195
పపరర: గగపరల రరవప బటబడ

95-190/1304

తసడడ:డ రరఘవయఖ బటబడ
ఇసటట ననస:7-19-29
వయససస:56
లస: పప
95-188/1139

తసడడ:డ ససధదర బబబమ భభపత
ఇసటట ననస:7-20-572
వయససస:20
లస: ససస స
95-117/678

9
SQX2228765
పపరర: షరరరఫజ అహమద షపక

తసడడ:డ షపర
ఇసటట ననస:6-28-1050
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకవణ కలమమర చటటమభరర
ఇసటట ననస:7-17-201
వయససస:25
లస: ససస స
95-188/4

95-201/2

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:1-177 SRI VASAVI APARTMEN
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హహ నజ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:1-177 SRI VASAVI APARTMEN
వయససస:26
లస: పప

95-188/1

3
SQX1481258
పపరర: వనసకట చనరరమత దతవ కకతతరర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:1-177 SRI VASAVI APARTMEN
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ ఇమకడడ
ఇసటట ననస:1-177 SRI VASAVI APARTMEN
వయససస:24
లస: పప

భరస : తతజశశ సతషలకరర
ఇసటట ననస:9-11-65
వయససస:28
లస: ససస స

95-138/590

భరస : కసషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-341
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-341
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకరటర
ఇసటట ననస:1/96
వయససస:21
లస: పప

19
SQX2066256
పపరర: మమనక ఉపపల

2145 AP151000609025
పపరర: శకనవరసరరరడడడ మమరరడడడ�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-340
వయససస:53
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-341
వయససస:43
లస: ససస స

2149 SQX0533687
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ అలవల

1
SQX1809029
పపరర: సరయ కకరణ కకరటర

2144 AP151000609027
పపరర: నరసససహరరడడడ మమరరడడడ�

18
SQX2092302
పపరర: చన బడహకస తతట

95-91/681

తసడడ:డ పసచచయఖ తతట
ఇసటట ననస:9-11-11
వయససస:34
లస: పప
94-213/132

21
SQX1719426
పపరర: వనసకట శవ పడతనప లసగమలలర

95-91/2

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:9-11-113
వయససస:40
లస: పప
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22
SQX2092088
పపరర: రమమశ బబబమ బచసచ
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95-91/682

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:9-11-114/A
వయససస:32
లస: పప
25
SQX2061976
పపరర: రరజరశశరర లసకపలర

95-193/1110

95-181/1047

95-181/6

95-181/1307

95-134/628

95-132/831

95-181/1352

భరస : శకనవరస రరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:18-19-164/A
వయససస:39
లస: ససస స

95-134/645

38
SQX2098614
పపరర: ససనల కలమమర కవల

41
SQX2186989
పపరర: ఫరరకనదలమర షపక

44
SQX2509453
పపరర: హహసపన మహమకద

95-181/1327

47
SQX2507549
పపరర: శకనవరసరరవప అననవరపప

95-180/768

50
SQX2542918
పపరర: పదక బబలససపటట

95-132/861

95-134/659

36
SQX2518678
పపరర: గగసస షపక

95-95/1407

39
SQX2511186
పపరర: సరరర షపక

95-181/1333

42
SQX2058006
పపరర: ఆకరశ పరకకరరబబద

95-179/857

తసడడ:డ పదనకరరవప పరకకరరబబద
ఇసటట ననస:18-18-126
వయససస:21
లస: పప
95-133/1040

95-132/998

45
SQX2524825
పపరర: అశఖ బ షపక

95-132/1016

భరస : నషర అహకద షపక
ఇసటట ననస:18-19-155 baraimampanja
వయససస:41
లస: ససస స
48
SQX2544013
పపరర: శరరద అననవరపప

95-224/1682

భరస : శకనవరసరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:18-19-164
వయససస:43
లస: ససస స
95-179/1215

Deleted

భరస : ననగమలలర శశరరరవప బబలససపటట
ఇసటట ననస:18-20-1
వయససస:33
లస: ససస స

33
SQX2122828
పపరర: జన బబష షపక

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-16-20
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:18-19-164
వయససస:48
లస: పప
95-179/904

95-181/1297

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:24
లస: ససస స

Deleted

95-132/997

30
SQX2506707
పపరర: మలన షపక

తసడడ:డ నననన బచత షపక
ఇసటట ననస:18-11-135/B CHINNA BAZER
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బశరరలమర ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:18-19-10D
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:18-19-164
వయససస:43
లస: ససస స
49
SQX2266252
పపరర: రగజజ శకలసతల దనచతపలర

35
SQX2509347
పపరర: రగఫ సయఖద

95-180/943

Deleted

తసడడ:డ అబమరల రఫస షపక
ఇసటట ననస:18-16-32
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:18-18-132
వయససస:20
లస: ససస స
46
SQX2507523
పపరర: శరరద అననవరపప

32
SQX2078327
పపరర: ససజజత గసటబ

27
SQX2523595
పపరర: అయయషర షపక

భరస : బబబడ షపక
ఇసటట ననస:18-5-110
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరల కలమమర కవల
ఇసటట ననస:18-16-4
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రఫస షపక
ఇసటట ననస:18-16-32
వయససస:23
లస: ససస స
43
SQX2525376
పపరర: సష ఫసయమ షపక

95-179/1203

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:18-12-3
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అససఫ షపక
ఇసటట ననస:18-13-11
వయససస:18
లస: పప
40
SQX2077378
పపరర: హహనన ఫసరర గస షపక

29
GPY2793305
పపరర: షఫసవపలమర షపక

95-193/1109

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:18-3-13/F
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ శకనవరస రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:18-8-020A
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబమరల వహహద షపక
ఇసటట ననస:18-11-136
వయససస:49
లస: ససస స
37
SQX2078418
పపరర: బమరరన షపక

94-77/1134

భసధసవప: హససవసన షపక
ఇసటట ననస:18-5-40
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-6-6
వయససస:55
లస: పప
34
SQX2507366
పపరర: మమసతనజ షపక

26
NDX0656074
పపరర: చటటటబబ తష రవ కలమమర

24
SQX1993401
పపరర: షహననజ షపక

తసడడ:డ అబమరల జబబర షపక
ఇసటట ననస:14-3-12
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకవరయఖ
ఇసటట ననస:16-7-320
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబమరల ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:18-3-21/66-2-52
వయససస:30
లస: ససస స
31
SQX1808633
పపరర: సలస షపక

95-91/683

భరస : మమధవ రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:9-11-118,
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మననజబబబభ లసకపలర
ఇసటట ననస:14-33A
వయససస:21
లస: ససస స
28
SQX2385813
పపరర: హమదన షపక

23
SQX2108843
పపరర: ఝమనస కకతస పలర

51
SQX2395796
పపరర: లకడక గమసటటరర

95-132/865

భరస : కకటటశశర రరవప లలటట గమసటటరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:18-21-4
వయససస:46
లస: ససస స
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95-132/866 53
95-179/905 54
52
SQX2416543
SQX2396463
SQX2562551
పపరర: శవ సససదర కలమమర గమసటటరర
పపరర: శవ సససదర కలమమర గమసటటరర
పపరర: లకడక ఇశశరరఖ యమనర ప
స గ
డ డన

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:18-21-4
వయససస:32
లస: పప
55
SQX2131373
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనదల

95-132/862

తసడడ:డ రరఘవయమ వనదల
ఇసటట ననస:18-21-14/15
వయససస:63
లస: పప
58
SQX2515336
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడడ
తసడడ:డ ననరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:18-22-5
వయససస:35
లస: పప
61
SQX1902881
పపరర: మమసరసరర షపక

95-132/5

95-132/869

95-132/872

95-132/875

భరస : మలర కరరరరన రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:18-22-39
వయససస:30
లస: ససస స
95-132/878

తసడడ:డ షపక ఖలద
ఇసటట ననస:18-22-66
వయససస:24
లస: పప

65
SQX2155042
పపరర: ఇసతయమజ అహమద షపక

68
SQX2129773
పపరర: ధనలకడక వనరరచనరరర

95-132/867

74
SQX2126621
పపరర: బనసన షపక

95-224/1265

77
SQX2301489
పపరర: అబమరల సమద మహమకద

95-132/870

95-132/873

80
SQX2430775
పపరర: ఫరతమ నసఝమత మహమకద

63
SQX2313815
పపరర: రరజరశశరర ఐనవవలల

95-132/868

66
SQX2153674
పపరర: తనశర హహసపన మహమకద

95-132/871

తసడడ:డ మభరరసజ హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:18-22-28/5
వయససస:20
లస: పప
69
SQX2129781
పపరర: గరఠరకరభవరఖ వనరరచనరరర

95-132/874

తలర : ధనలకడక వనరరచనరరర
ఇసటట ననస:18-22-32
వయససస:18
లస: ససస స
95-132/876

72
SQX2154193
పపరర: షకకర బబగమమ షపక

95-132/877

భరస : ఇరరఫన షపక
ఇసటట ననస:18-22-49/A
వయససస:43
లస: ససస స
95-132/879

75
SQX2006781
పపరర: మహతనబ షపక

95-132/832

భసధసవప: ఫరణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:18-22-56/B
వయససస:30
లస: ససస స
95-132/880

తసడడ:డ అబమరల రశద మహమకద
ఇసటట ననస:18-22-66
వయససస:38
లస: పప
95-132/882

95-132/884

భరస : శవ ననరరయణ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:18-22-13/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వనరరచనరరర
ఇసటట ననస:18-22-32
వయససస:39
లస: ససస స
71
SQX2130201
పపరర: రహహస షపక

60
SQX2412443
పపరర: ఆచనరర చలర పలర
తసడడ:డ మకలసగరచనరర చలర పలర
ఇసటట ననస:18-22-7
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరఫన షపక
ఇసటట ననస:18-22-49/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : జగదదశ కకలర
ఇసటట ననస:18-22-60
వయససస:28
లస: ససస స
79
SQX2222388
పపరర: షపక అరరద

95-132/4

తసడడ:డ ఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:18-22-48/A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరఫన షపక
ఇసటట ననస:18-22-49/A
వయససస:21
లస: పప
76
SQX2293884
పపరర: ససధ రరణణ కకలర

59
SQX1973429
పపరర: శకదతవ కరరక

62
SQX2313500
పపరర: శవ ననరరయణ ఐనవవలల

95-132/864

భరస : కకసడడశశటట మననహర పసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:18-21-14/15-1
వయససస:25
లస: ససస స

Deleted

Deleted

73
SQX2153526
పపరర: బషసర షపక

57
SQX2271856
పపరర: కకసడడశశటట కకనననర

95-132/863

తసడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:18-22-26
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమమలల కకలర మరర
ఇసటట ననస:18-22-31
వయససస:19
లస: పప
70
SQX2218451
పపరర: ససపపరష కకసడ

56
SQX2153427
పపరర: రమమశ వనడడఆలమ

తసడడ:డ సదన శవ రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:18-22-13/A
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఇలయమస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:18-22-24
వయససస:42
లస: ససస స
67
SQX2467314
పపరర: సరయ కసషష కకలర మరర

తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ యమనర ప
స గ
డ డన
ఇసటట ననస:18-21-13
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : చటట మక కరరక
ఇసటట ననస:18-22-7
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబభబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:18-22-13
వయససస:66
లస: ససస స
64
SQX2219848
పపరర: కరరమమననసర బబగమమ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గమసటటరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:18-21-4
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనడడఆలమ
ఇసటట ననస:18-21-14/15
వయససస:33
లస: పప
95-132/1008

95-132/1033

78
SQX2301513
పపరర: నజయమ మహమకద

95-132/881

భరస : అబమరల సమద మహమకద
ఇసటట ననస:18-22-66
వయససస:36
లస: ససస స
95-132/883

తసడడ:డ అటవఅలమహ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:18-22-66
వయససస:18
లస: ససస స

81
SQX1943398
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

95-132/6

భరస : మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:18-22-72
వయససస:74
లస: ససస స
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82
SQX2370211
పపరర: గగవరర బబగమమ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-132/885

భరస : మహబభబ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-22-72
వయససస:52
లస: ససస స
85
SQX2133338
పపరర: ఫరరరన షపక

95-132/886

95-132/1007

Deleted

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:27
లస: ససస స

91
SQX2123271
పపరర: దతవ పసడయసకర మమమడనల

95-140/525

తసడడ:డ కసషష మమమడనల
ఇసటట ననస:18-22-100
వయససస:19
లస: ససస స
94
SQX2170066
పపరర: అరరద షపక

86
SQX2514966
పపరర: గగసప షపక

95-132/891

Deleted
95-132/9

95-132/1005

95-132/991

తసడడ:డ వనసకయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:18-24-1
వయససస:18
లస: పప
103
SQX2037315
పపరర: లమవణఖ బమలర
భరస : బబబమ రరవప గభడవలర
ఇసటట ననస:18-24-7/B
వయససస:32
లస: ససస స
106
SQX2134682
పపరర: లలతమక గభడవలర
భరస : జజన అమస గభడవలర
ఇసటట ననస:18-24-12B
వయససస:66
లస: ససస స
109
SQX1988567
పపరర: దదవఖ గభడవలర

90
SQX2237899
పపరర: నజమమదదరన షపక
తసడడ:డ మహమకదఖమససస షపక
ఇసటట ననస:18-22-90
వయససస:18
లస: పప

92
SQX2525830
పపరర: మహమకద ఫరరడన గమకమ

93
SQX2074573
పపరర: సరదదక మహమకద

95
SQX1868421
పపరర: తససర మ మహమకద

95-132/1017

తసడడ:డ లమజర గభడవలర
ఇసటట ననస:18-24-56
వయససస:21
లస: ససస స

95-132/888

95-140/504

తసడడ:డ ససలలవమమన మహమకద
ఇసటట ననస:18-22-104
వయససస:55
లస: పప
95-132/7

96
SQX1868348
పపరర: అసజద బబషర మహమకద

95-132/8

భరస : అసజద బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:18-23-1 BARA IMAM PANJA
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అల బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:18-23-1 BARA IMAM PANJA
వయససస:38
లస: పప

98
SQX2077311
పపరర: రహహస బబష షపక

99
SQX2124691
పపరర: అరరణ జజఖత నసదదగస

101
SQX2154045
పపరర: రతన రరజ జలకసటట

104
SQX1974377
పపరర: రరమ కసషష వలర పప

107
SQX2060036
పపరర: కరరరసక పటబడ
తసడడ:డ రరజ గగపరల పటబడ
ఇసటట ననస:18-24-15
వయససస:19
లస: పప

95-132/838

95-132/1006

95-132/887
89
SQX2153625
పపరర: శవ కలమమరర అలయస ససజజత
ససనడపప గభ
భరస : అసబబతషర ససనడపప గభ
ఇసటట ననస:18-22-82
వయససస:38
లస: ససస స

95-132/837

95-132/896

102
SQX2467447
పపరర: మననజ కలమమర జలకసటట

95-132/897

తసడడ:డ ససరరశ కలమమర జలకసటట
ఇసటట ననస:18-24-6
వయససస:18
లస: పప
95-132/10

105
SQX2141505
పపరర: దతవకలమమర గభడవలర

95-132/893

తసడడ:డ జజన అమస గభడవలర
ఇసటట ననస:18-24-12/B
వయససస:39
లస: పప
95-38/779

108
SQX2293306
పపరర: తషలసమక గభడవలర

95-132/895

భరస : ననగరశశర రరవప గభడవలర
ఇసటట ననస:18-24-22
వయససస:66
లస: ససస స

95-215/1267 111
110
SQX2038487
SQX2293157
పపరర: ననగ భభషణస వలర భబపపరపప
పపరర: సరరత మమకల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-24-2375
వయససస:48
లస: పప

95-132/892

తసడడ:డ వనసకయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:18-24-1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప వలర పప
ఇసటట ననస:18-24-11
వయససస:38
లస: పప
95-132/894

87
SQX2514974
పపరర: మమనన షపక
భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ కలమమర జలకసటట
ఇసటట ననస:18-24-6
వయససస:20
లస: పప
95-132/839

95-132/835

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:49
లస: పప

భరస : యమసఫ షపక
తసడడ:డ అహమద జలమన షపక
ఇసటట ననస:18-23-1 BARA IMAM PANJA OP ఇసటట ననస:18-23-8/A
వయససస:34
లస: ససస స
వయససస:18
లస: పప
100
SQX2490316
పపరర: సప సబబబమ నసదదగస

84
SQX2077717
పపరర: మబనన షపక

తలర : ఆరరఫర షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జహహరరలమహ ఫసవజ మహమకద
ఇసటట ననస:18-22-103 bara imama
వయససస:21
లస: పప

భరస : యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:18-23-1
వయససస:34
లస: ససస స
97
SQX1868306
పపరర: అరరద షపక

95-132/833

తసడడ:డ బబబమలమల షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:18-22-74
వయససస:19
లస: ససస స
88
SQX2514990
పపరర: అరరషసయమ షపక

83
SQX2077782
పపరర: షహహననజ షపక

95-132/898

భరస : ఆనసద కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:18-25-10
వయససస:34
లస: ససస స
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112
SQX2305365
పపరర: వనసకట రమమష బబ మమక

95-132/899

తసడడ:డ లలట సరసబయఖ బబ మమక
ఇసటట ననస:18-25-10/3
వయససస:37
లస: పప
95-133/1

భరస : ననగ శశష గరరర రరవప అవశఆకలల
ఇసటట ననస:18-25-20
వయససస:42
లస: ససస స

116
SQX1903111
పపరర: ఝనస మమరరగమపల

95-95/47

119
SQX2441822
పపరర: కకషన కలమమర ననమ

122
SQX1903095
పపరర: బమజర తతట

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-26-7/2 ANDHARA PETA
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పష లరరజ తతట
ఇసటట ననస:18-26-15
వయససస:27
లస: ససస స

124
SQX2352201
పపరర: రరధ కసషష కలమమరర ఇసటటటట

125
SQX2381275
పపరర: చచవతనఖ గగటటట మమకషల

95-133/922

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:18-26-19
వయససస:56
లస: ససస స
127
SQX2468213
పపరర: అబమరల నజర షపక

95-133/925

Deleted
95-133/1039

Deleted

తసడడ:డ ఎజజజ షపక
ఇసటట ననస:18-26-35
వయససస:20
లస: ససస స
133
SQX2430379
పపరర: ససభబన షపక

95-133/927

తసడడ:డ యమససబ మహకద
ఇసటట ననస:18-26-37/D
వయససస:49
లస: పప
136
SQX2130425
పపరర: నజమమదదరన షపక

భరస : జమమశ బబబమ బసడడ
ఇసటట ననస:18-26-38
వయససస:25
లస: ససస స

95-133/933

95-133/3

95-133/923

95-133/930

95-133/926

95-133/1042

తసడడ:డ ఎజజజ షపక
ఇసటట ననస:18-26-35
వయససస:20
లస: ససస స

137
SQX2130821
పపరర: నగరనన షపక

140
SQX1869601
పపరర: నలలఫర షపక
తసడడ:డ రరయమజ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:18-26-39
వయససస:21
లస: ససస స

95-133/1036

123
SQX1798164
పపరర: ససటఫస జఓరరడయన నదతలపరటట

95-133/4

126
SQX2468296
పపరర: అబమరల నజర షపక

95-133/924

129
SQX1798214
పపరర: రహమమత అల షపక

95-133/5

తసడడ:డ నజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:18-26-34 // 67-3-114/1
వయససస:21
లస: పప
132
SQX2078053
పపరర: పసడయసకర కకయఖలమభడడ

95-133/905

తసడడ:డ రవ కలమమర కకయఖలమభడడ
ఇసటట ననస:18-26-37
వయససస:18
లస: ససస స
95-133/928

135
SQX2130045
పపరర: ఆశ షపక

95-133/929

భరస : గగసప బబజ షపక
ఇసటట ననస:18-26-37/D
వయససస:38
లస: ససస స
95-133/931

138
SQX2509990
పపరర: ఖజ బబ షపక

95-133/1041

Deleted

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-26-37/D
వయససస:26
లస: ససస స
95-181/1020

120
SQX2497436
పపరర: నససమ షపక

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-26-27
వయససస:52
లస: పప

Deleted

134
SQX2130441
పపరర: శసషరద షపక

95-157/1391

తసడడ:డ రమమశ నదతలపరటట
ఇసటట ననస:18-26-17
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబమరల నజర షపక
ఇసటట ననస:18-26-27
వయససస:44
లస: ససస స
131
SQX2510311
పపరర: అసరక షపక

117
SQX2335321
పపరర: మమనశత నసదతటట

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-26-7/2 ANANDHAPETA
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-26-37/D
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:18-26-37/D
వయససస:28
లస: పప
139
SQX2392439
పపరర: మమరర రరణణ బసడడ

128
SQX2467843
పపరర: షబబన అకస ర షపక

95-133/1047

తసడడ:డ వననర బబబమ నసదతటట
ఇసటట ననస:18-25-27
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ గగటటట మమకషల
ఇసటట ననస:18-26-22
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:18-26-27
వయససస:52
లస: పప
130
SQX2502532
పపరర: అసరక షపక

95-133/2

తసడడ:డ దననయఖ ననమ
ఇసటట ననస:18-26-5
వయససస:37
లస: పప
95-133/1037

114
SQX2534170
పపరర: పడసనన కలమమరర అసకరల

భరస : ఫణణసదడ కలమమర అసకరల
ఇసటట ననస:18-25-17
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : డతవడ చలక
ఇసటట ననస:18-25-21
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజజ అసగడడ
ఇసటట ననస:18-25/A
వయససస:22
లస: ససస స
121
SQX2497444
పపరర: ససభబన షపక

95-132/900

భరస : వనసకట రమమష బబ మమక
ఇసటట ననస:18-25-10/3
వయససస:30
లస: ససస స

115
SQX1813542
పపరర: జయ కలమమరర అవశఆకలల

118
SQX1723576
పపరర: ఆశర రరణణ అసగడడ

113
SQX2306090
పపరర: వజయ వరణణ మదదరపప గభ

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:18-26-37/D
వయససస:29
లస: ససస స
95-133/6

141
SQX1987395
పపరర: బలరరజ జమనదళసఉడడ

95-132/836

తసడడ:డ సరశమ దనస జమనదళసఉడడ
ఇసటట ననస:18-26-47
వయససస:53
లస: పప
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142
SQX2279412
పపరర: జజహనవ పసడయ జమసడతర మమదద

95-133/932

తసడడ:డ బలరరజ జమసడతర మమదద
ఇసటట ననస:18-26-47
వయససస:18
లస: ససస స
145
SQX1868322
పపరర: కరరషరక షపక

95-133/7

95-133/1034

Deleted
95-133/939

భరస : ననయబ రసదల షపక
ఇసటట ననస:18-26-70/2
వయససస:23
లస: ససస స
154
SQX2258481
పపరర: కగసర మబనన షపక

95-133/942

95-133/1048

155
SQX2427367
పపరర: రరకరసన షపక

158
SQX2163020
పపరర: మలర కర బబేతగస షపక

95-133/947

161
SQX1868694
పపరర: షహహన షపక

95-133/941

తసడడ:డ సమఉజరమన హబబ షపక
ఇసటట ననస:18-27-18
వయససస:42
లస: ససస స

95-133/936

150
SQX2530376
పపరర: షపక బమజర షపక ఇరరఫనన

95-133/938

153
SQX2250991
పపరర: ఫరరరక ఖమన పఠరన

95-181/1021

156
SQX1943059
పపరర: మమసతనజ షపక

95-133/9

భరస : ఆలషసర షపక
ఇసటట ననస:18-26-70-12
వయససస:65
లస: ససస స
95-133/940

159
SQX2295699
పపరర: మజమల షపక

95-133/937

తసడడ:డ మమజబ బబగ షపక
ఇసటట ననస:18-26-70,3rd line
వయససస:20
లస: పప
95-133/10

162
SQX2422327
పపరర: యస డడ సమఉజరమస హబబ
షపక
తసడడ:డ మహమకద ఒబబయద షపక
ఇసటట ననస:18-27-18
వయససస:52
లస: పప

95-133/945 165
164
SQX2422509
SQX2326684
పపరర: మహమకద మమసస ఫర రజజ షపక
పపరర: నససర షపక

తసడడ:డ సమఉజరమన హబబ షపక
ఇసటట ననస:18-27-18
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరదదక షపక
ఇసటట ననస:18-27-23
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బలర న
ఇసటట ననస:18-28-1
వయససస:38
లస: పప

169
SQX1808559
పపరర: భబగఖ లకడక బలమరన

171
SQX2131597
పపరర: ఉమ పరరశత ఠగళళటట

భరస : సతఖననరరయణ బలమరన
ఇసటట ననస:18-28/1
వయససస:62
లస: ససస స

170
SQX2131548
పపరర: శవ పడసరద ఠగళళటట

95-133/943

95-133/946

95-132/672 167
95-132/677
166
SQX1403310
SQX1190677
పపరర: వనసకట ననగ గరయతడ గమడడవరడ
పపరర: వనసకట ననగమణణ సరయ చచవతనఖ
గమడడవరడ
తసడడ:డ వనసకట ననగ కకటట రతనస గమడడవరడ
తసడడ:డ కకటటరతనస గమడడవరడ
ఇసటట ననస:18-28-1
ఇసటట ననస:18-28-1
వయససస:24
లస: ససస స
వయససస:25
లస: పప
95-181/7

95-133/1046

తసడడ:డ రరయమజ పఠరన
ఇసటట ననస:18-26-70/7
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హమమద షపక
ఇసటట ననస:18-27-9
వయససస:33
లస: ససస స
95-133/944

147
SQX2130375
పపరర: ససలమసనన బబేతగమ షపక

భసధసవప: షపక ఇరరఫనన
ఇసటట ననస:18-26-70
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:18-26-70/25
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:18-27-6
వయససస:49
లస: పప
163
SQX2425221
పపరర: మమసరకత ఫరతమమ షపక

95-133/1035

భరస : రసదల సయఖద
ఇసటట ననస:18-26-70
వయససస:30
లస: ససస స
152
SQX2250967
పపరర: రరయమజ పఠరన

95-133/935

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:18-26-70
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ జజన షపక
ఇసటట ననస:18-26-70/10
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవడడ సయద
ఇసటట ననస:18-26-70/20
వయససస:41
లస: పప
160
SQX2135739
పపరర: ఫజలల రహహమమన షపక

95-133/8

తసడడ:డ సరహహబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-26-70/7
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఇసతయమజ బబష షపక
ఇసటట ననస:18-26-70/9
వయససస:21
లస: ససస స
157
SQX2552214
పపరర: అససఫ సయద

146
SQX1976430
పపరర: రరయమజ షపక

149
SQX2497428
పపరర: హజబ సయఖద

144
SQX2261642
పపరర: చనమసడతశశరర కతడ

తసడడ:డ కమల సససగ కతడ
ఇసటట ననస:18-26-56
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:18-26-70
వయససస:20
లస: పప

భరస : రససల సయఖద
ఇసటట ననస:18-26-70
వయససస:30
లస: ససస స
151
SQX2410264
పపరర: మమలక షపక

95-133/934

భరస : ఆనసద రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:18-26-56
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షపక మహబమలలమహ
ఇసటట ననస:18-26-63/C
వయససస:23
లస: ససస స
148
SQX2497410
పపరర: హజబ సయఖద

143
SQX2141125
పపరర: వజయ మలలర ల

95-133/949

తసడడ:డ చటటట రరమ మహన రరవప ఠగళళటట
ఇసటట ననస:18-28-3
వయససస:36
లస: పప

168
SQX2268001
పపరర: వజయ కలమమర బలర న

95-133/948

95-133/950

భరస : శవ పడసరద ఠగళళటట
ఇసటట ననస:18-28-3
వయససస:30
లస: ససస స
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95-133/951 173
172
SQX2131639
SQX2131951
పపరర: చటటట రరమ మహన రరవప ఠగళళటట
పపరర: ననగ మణణ ఠగళళటట

తసడడ:డ సదరఖ పడకరశ రరవప ఠగళళటట
ఇసటట ననస:18-28-3/A
వయససస:63
లస: పప
175
SQX1813385
పపరర: కకననగల మహన రవళ
కకననగల
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకననగల
ఇసటట ననస:18-28-8
వయససస:25
లస: ససస స

95-133/11

95-133/921

తసడడ:డ ససబబరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:18/28/8
వయససస:41
లస: పప
95-182/742

భరస : వనసకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:18-28-8, 1ST FLOOR
వయససస:46
లస: ససస స

187
SQX2180834
పపరర: కసషష కలమమరర మసతడ

95-181/1031

95-181/974

95-181/10

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-9
వయససస:21
లస: ససస స
196
SQX2003093
పపరర: గగపస వనసకట సరయ ససమసత
మసతడ
తసడడ:డ లకడక శకనవరస మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-9
వయససస:18
లస: పప
199
SQX2242261
పపరర: మలర క షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:18-30-9/A
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరస శశటట
ఇసటట ననస:18-28-8
వయససస:18
లస: పప

179
SQX2142537
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ డనరరస

95-133/953

182
SQX2545366
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గకసథద

95-182/743

95-201/8

191
SQX2003408
పపరర: వనసకట సరయ దసరడ పడసరద
మసతడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-8
వయససస:18
లస: పప
194
SQX1758002
పపరర: శవపరరశత మసతడ

197
SQX2059905
పపరర: లకడక పడసనన మసతడ

200
SQX2242253
పపరర: జజససకన షపక
తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:18-30-9/A
వయససస:18
లస: ససస స

95-181/972

తసడడ:డ శవ బసగరరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-3
వయససస:18
లస: ససస స
95-181/8

95-181/1032
189
SQX2242808
పపరర: మహన రరమననయమడడ జడడగమ

తసడడ:డ శవ పడసరద ననయమడడ జడడగమ
ఇసటట ననస:18-30-6
వయససస:20
లస: పప
95-181/975

192
SQX1758028
పపరర: లకడక వనవషషవ మసతడ

95-181/9

భరస : రరస చరణ తతజ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-9
వయససస:21
లస: ససస స
95-181/11

95-188/1382
195
SQX2529238
పపరర: జయసత శవ రరమ కసషష మసతడ

తసడడ:డ లకడక శకనవరస మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-9
వయససస:18
లస: పప
95-189/1258

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-9/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-181/1033

183
SQX1798412
పపరర: ననగ రరజ ససకర

95-181/962 186
185
SQX2008498
SQX1994946
పపరర: వనసకట ననగ సరయ తతజ పటటలల
పపరర: దసరడ భవన మసతడ

188
SQX1966738
పపరర: గరయతడ గణపత

95-133/954

తసడడ:డ ననగ భభషణస ససకర
ఇసటట ననస:18-28-09
వయససస:45
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-9
వయససస:43
లస: ససస స
95-219/797

180
SQX2368140
పపరర: రరేరజఖలకడక పరరచదరర
భరస : గమరవయఖ పరరచరర
ఇసటట ననస:18-28-8/8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమమర గణపత
ఇసటట ననస:18-30-5/2
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ రరజ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-7
వయససస:20
లస: ససస స
193
SQX1758010
పపరర: లకడక పడసనన మసతడ

95-133/907
177
SQX1994094
పపరర: ననగ వనసకట భమవననశ కరస శశటట

95-133/906

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పటటలల
ఇసటట ననస:18-29/1a
వయససస:18
లస: పప

భరస : చనన గసగయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-5/1
వయససస:48
లస: ససస స
190
SQX2006401
పపరర: మణణ దదపసక మసతడ

176
SQX2004224
పపరర: లకడక కరస శశటట

తసడడ:డ కసషష మభరరస గకసథద
ఇసటట ననస:18-28-8, 1ST FLOOR
వయససస:47
లస: పప
95-201/829

95-205/883

భరస : రరమ సరశమ చనరరఖలల మడడపప
ఇసటట ననస:18-28-7
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరననథస డనరరస
ఇసటట ననస:18-28-8
వయససస:53
లస: పప

181
SQX2545176
పపరర: రరణమక దతవ గకసథద

174
SQX2522290
పపరర: ననగరశశరమక మడడపప

భరస : చటటట రరమ మమరళమహన రరవప ఠగళళటట
ఇసటట ననస:18-28-3/A
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప కరస శశటట
ఇసటట ననస:18-28-8
వయససస:39
లస: ససస స

178
SQX2142545
పపరర: నగరజ కరరసశశటట

184
SQX2007268
పపరర: వనసకట ననగ సరయ ససధదర
పటటలల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పటటలల
ఇసటట ననస:18-29-1
వయససస:18
లస: పప

95-133/952

198
SQX1994136
పపరర: భబరడ వ మసతడ

95-207/608

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-9/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-181/1034

201
SQX2007169
పపరర: వనసకట లకడక తషలశ జజరర

95-181/963

తసడడ:డ శవ మలర కరరరరన జజరర
ఇసటట ననస:18-30-12
వయససస:18
లస: ససస స
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SQX2411288
పపరర: శకనవరసమక జజరర
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95-181/1022

భరస : వరదయఖ
ఇసటట ననస:18-30-12
వయససస:65
లస: ససస స
205
SQX2007953
పపరర: వనసకట సరయ ససనత జజరర

95-181/964

95-181/1024

95-181/1025

95-181/967

217
SQX2008027
పపరర: నలమ మసతడ

95-181/970

95-181/1278

95-181/16

215
SQX2008829
పపరర: దదననశ రరహహల మసతడ

218
SQX2010106
పపరర: లల చసదడకలమమరర మసతడ

221
SQX2503035
పపరర: సరమమమ జఖస రరజననల

95-181/1027

95-181/968

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గగరర
ఇసటట ననస:18-30-30/a
వయససస:20
లస: ససస స

95-181/971

213
SQX2004794
పపరర: దసరడ ఏమ వ ఏన కర

95-133/908

216
SQX2012136
పపరర: రరషక చసదదక
డ మసతడ

95-181/969

219
SQX2152957
పపరర: ఉమ దతవ రజనల

95-181/1026

95-188/1366

222
SQX1839471
పపరర: హహమలత రరజననల

95-181/17

తసడడ:డ శవ ఆసజననయమలల రరజననల
ఇసటట ననస:18-30-26
వయససస:24
లస: ససస స

95-181/1028 225
224
SQX2198190
SQX2293017
పపరర: శక హరర మమరళమహన గగరర
పపరర: వనసకట శకననథ గగరర

227
SQX2156354
పపరర: సరతశక మతత

230
SQX2008019
పపరర: సరసబశవ రరవప పసర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పసర
ఇసటట ననస:18-31-2
వయససస:18
లస: పప

95-181/15

భరస : శవ పడసరద రజనల
ఇసటట ననస:18-30-23
వయససస:31
లస: ససస స

95-181/1029

తలర : లకడక గగరర
ఇసటట ననస:18-30-30/A
వయససస:20
లస: పప
95-181/1035

తసడడ:డ దసరడ పడసరద మతత
ఇసటట ననస:18-31-01
వయససస:18
లస: పప
95-181/19

210
SQX1758283
పపరర: కకరణ కలమమర మరరయమల

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-18
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బబబమ గగరర
ఇసటట ననస:18-30-30/A
వయససస:21
లస: పప
95-181/1030

95-181/13

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏమ వ ఏన కర
ఇసటట ననస:18-30-16/a
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప రరజననల
ఇసటట ననస:18-30-23
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-27
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-31-2
వయససస:60
లస: పప

212
SQX1757996
పపరర: శకనవరసరరవప దనకకజ

207
SQX1884808
పపరర: శరసత లకడక జజరర

తసడడ:డ ససబబ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:18-30-14/A
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమరషసడతయమలల మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-19/a
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప రరజననల
ఇసటట ననస:18-30-23
వయససస:56
లస: పప

229
SQX1941392
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

95-181/14

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-18
వయససస:18
లస: ససస స

226
SQX2151025
పపరర: శక లకడక మహన గగరర

209
SQX1758275
పపరర: హరర కకరణ మసతడ

95-181/12

భరస : శవ కకటటశశర రరవప జజరర
ఇసటట ననస:18-30-12/1B
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దనకకజ
ఇసటట ననస:18-30-16
వయససస:50
లస: పప

214
SQX2008514
పపరర: శవ సరయ పవన కలమమర
ఇయఆలమ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇయఆలమ
ఇసటట ననస:18-30-16/a
వయససస:21
లస: పప

223
SQX2233807
పపరర: ననగలకడక మసతడ

95-181/965

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:18-30-14/A
వయససస:22
లస: పప

తలర : లకడక పపరరషమ ససగర
ఇసటట ననస:18-30-15/A
వయససస:22
లస: ససస స

220
SQX2503167
పపరర: వససతరరవప రరజననల

206
SQX2008472
పపరర: వనసకటటష జజరర

204
SQX1941343
పపరర: వనసకట సరయ ససనత జజరర

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప జజరర
ఇసటట ననస:18-30-12/1A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నగరశశరరరవప జజరర
ఇసటట ననస:18-30-12/1a
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఇలమస నరరశ కలమమర ఇలమస
ఇసటట ననస:18-30-14/1
వయససస:27
లస: ససస స
211
SQX2154979
పపరర: వనసకట నసదదన ససగర

95-181/1023

భరస : శవ మలర కరరరరనరరవప జజరర
ఇసటట ననస:18-30-12
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నగరశశరరరవప జజరర
ఇసటట ననస:18-30-12/1a
వయససస:20
లస: ససస స
208
SQX2229797
పపరర: ఇలమస భబరడ వ ఇలమస

203
SQX2411403
పపరర: రరణమక దతవ జజరర

95-181/981

228
SQX1941400
పపరర: lakshmi bhuvaneswari
పససపపలలటట
భరస : నరరష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-31-2
వయససస:24
లస: ససస స
231
SQX2403210
పపరర: వనసకట రతన కలమమరర
పససపపలలటట
భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:18-31-2
వయససస:54
లస: ససస స

95-181/18

95-181/1039
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95-181/1040

భరస : వనసకటటశశరరవప పపట
ఇసటట ననస:18-31-2
వయససస:36
లస: ససస స
235
SQX1757822
పపరర: సరశత గభడపరటట

95-181/20

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గభడపరటట
ఇసటట ననస:18-31-3/2
వయససస:26
లస: ససస స
238
SQX2154524
పపరర: శవ నగరజ గభడపరటట

234
SQX2535656
పపరర: పస. సరసబశవ రరవప పస.
వనసకటటశశరరర
తసడడ:డ పసర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:18-31-2
వయససస:18
లస: పప

95-182/740

95-181/21

237
SQX2009918
పపరర: శవ నగరజ గభడపరటట

95-181/982

236
SQX1757855
పపరర: సరసబశవ రరవప గభడపరటట

95-181/1043

95-181/1046

239
SQX2267045
పపరర: రరజరతనస పసదపరటట

95-181/976

248
SQX2058519
పపరర: రమదతవ బసడరర

95-181/1017

భరస : రరమకసషష సదరఖదతవర
ఇసటట ననస:18/31/7
వయససస:39
లస: ససస స
95-181/1019

తసడడ:డ రరమకసషష సదరఖదతవర
ఇసటట ననస:18/31/7
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కసషష కకశశర బసడరర
ఇసటట ననస:18-31-12A
వయససస:29
లస: ససస స

95-181/1045

243
SQX2431898
పపరర: పదకజ సదరఖదతవర

245
SQX2467975
పపరర: ననగ పడవలర క సదరఖదతవర

95-181/977

240
SQX2267037
పపరర: వనసకటటష పసదపరటట

242
SQX1987775
పపరర: నవన చసకష

244
SQX2455129
పపరర: ననగ పడవలర క సదరఖదతవర
తసడడ:డ రరమకసషష సదరఖదతవర
ఇసటట ననస:18/31/7
వయససస:20
లస: ససస స

95-181/1044

తసడడ:డ చననమయఖ చరఖలల పసదపరటట
ఇసటట ననస:18-31-3/3 sangadigunta
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరర చసకష
ఇసటట ననస:18-31-06
వయససస:21
లస: పప

95-181/1018

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గభడపరటట
ఇసటట ననస:18-31-3/3
వయససస:18
లస: పప

భరస : చననమయఖ చరఖలల పసదపరటట
ఇసటట ననస:18-31-3/3 sangadigunta
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష పసదపరటట
ఇసటట ననస:18-31-3/3 sangadigunta
వయససస:28
లస: ససస స

247
SQX2019958
పపరర: జరరరషర బసడరర

95-181/1330

తసడడ:డ పడభబకర రరవప గభడపరటట
ఇసటట ననస:18-31-3/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-31-3/3
వయససస:18
లస: పప
241
SQX2267029
పపరర: లకడక పడవలర క పసదపరటట

233
SQX2509594
పపరర: పపరర.సమమమ జజఖమ
పపరర.సమమబససవరరరవ
భరస : పర సరసబశవ
ఇసటట ననస:18-31-2
వయససస:61
లస: ససస స

246
SQX2446235
పపరర: మణణకరసత షకకల

95-181/1036

తలర : కకటటశశరర షకకల
ఇసటట ననస:18-31-10
వయససస:24
లస: పప
95-182/598

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:18-31-12/A
వయససస:50
లస: ససస స

249
SQX1808674
పపరర: వ ననగ శవ బరత కలమమర
గగపసశశటట
తసడడ:డ హరర బబబమ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:18-31-14
వయససస:22
లస: పప

95-181/978 251
95-181/979 252
250
SQX2010080
SQX2098929
SQX2433910
పపరర: వనసకట ననగ దసరడ పడసరద గగపసశశటట
పపరర: వనసకట ననగ దసరడ పడసరద గగపసశశటట
పపరర: నరసససహరరవప ససకర

తసడడ:డ హరరబబబమ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:18-31-14
వయససస:18
లస: పప
253
SQX2376499
పపరర: శరసత తతట

తసడడ:డ హరర బబబమ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:18-31-14
వయససస:18
లస: పప
95-181/1038

భరస : బబజ బబబమ తతట
ఇసటట ననస:18-31-16/1
వయససస:38
లస: ససస స
256
SQX1941301
పపరర: అపపమక గమడడపరటట

95-181/23

భరస : సతఖననరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:18-32-1/b
వయససస:62
లస: ససస స

257
SQX2156107
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-182/712

260
SQX2508554
పపరర: పపషరపవత రజనల

255
SQX2058436
పపరర: పసదర దసరడ యఖ గభడపరటట

95-181/980

తసడడ:డ ససబబయఖ గభడపరటట
ఇసటట ననస:18-31-17
వయససస:71
లస: పప
95-181/1041

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:18-31-22
వయససస:21
లస: పప
95-181/1048

95-181/1037

తసడడ:డ కకటయఖ ససకర
ఇసటట ననస:18-31-15A
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కలపరపల
ఇసటట ననస:18-31-16/3
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దసరడ యఖ గమడడపరటట
ఇసటట ననస:18-31-22
వయససస:63
లస: ససస స
259
SQX2366201
పపరర: రమణమక రరగస

254
SQX1036475
పపరర: శరకవణణ కలపరపల

95-181/22

258
SQX2283273
పపరర: మర షపక

95-181/1042

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:18-31-22 RAJANALA VARI
వయససస:44
లస: పప
95-181/1320

భరస : ససబబరరవప రజనల
ఇసటట ననస:18-32-1 MANTRI VARI
వయససస:73
లస: ససస స

261
SQX2437903
పపరర: శశషష కలమమరర చచననమశశటట

95-181/1055

భరస : రసబబబమ చచననమశశటట
ఇసటట ననస:18-32-2
వయససస:45
లస: ససస స
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262
SQX2330157
పపరర: శవ ననగ ఫణణ కలమమర
చచననమశశటట
తసడడ:డ రసబబబమ చచననమశశటట
ఇసటట ననస:18-32-2
వయససస:26
లస: పప
265
SQX1839570
పపరర: ననగలకడక గణపత

95-181/1056

95-181/24

భరస : ననగరశశరరరవప గణపత
ఇసటట ననస:18-32-10
వయససస:40
లస: ససస స
268
SQX1758036
పపరర: లకడక ససరరఖ కకలసరన

95-181/25

95-181/1049

భరస : శశషగరరర రరవప గణపత
ఇసటట ననస:18-32-9
వయససస:58
లస: ససస స

266
SQX1988401
పపరర: లమవణఖ గణపత

267
SQX2504793
పపరర: లమవణఖ గణపత

272
SQX2156164
పపరర: వనసకట ననగ వనవషషవ ససగర

278
SQX2454726
పపరర: ససబడమణఖస వపససలమ

తసడడ:డ రసగననయకలలల మమమడడబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-32-16
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపససలమ
ఇసటట ననస:18-32-16/A
వయససస:56
లస: పప

280
SQX0208082
పపరర: రమమదతవ� మసతడ�

281
SQX1786557
పపరర: సశరరజఖస మమమడడ

95-181/631

భరస : శవ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:18-32-16/b
వయససస:68
లస: ససస స
95-181/27

95-181/1050

95-181/1060

287
SQX2397453
పపరర: భబరడ వ వనజసడర

95-181/1051

290
SQX2321164
పపరర: రగజ మమటటల
భరస : అసజ బబబమ మమటటల
ఇసటట ననస:18-32-22
వయససస:31
లస: ససస స

95-181/985

273
SQX2058410
పపరర: అజసత కలమమరర మసతడ

95-181/986

276
SQX2336030
పపరర: సరయ కసషష మసతడ

95-181/1052

తసడడ:డ అపప రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:18-32-16
వయససస:21
లస: పప
95-181/1053

279
SQX2533719
పపరర: వ.సరమమమమజజఖమ
వ.ససబబడహకనఖమ
భరస : వపససలమ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:18-32-16/a
వయససస:51
లస: ససస స

95-182/739

95-181/26

282
SQX2431773
పపరర: ససబబయఖ మమడడ

95-181/1054

తసడడ:డ కసషష మభరరస మమడడ
ఇసటట ననస:18-32-17
వయససస:44
లస: పప
95-181/1058

285
SQX2156909
పపరర: లకడక వనజరళళ

95-181/1059

భరస : చనన వరయఖ బబబమ వనజరళళ
ఇసటట ననస:18-32-21/4
వయససస:32
లస: ససస స
95-181/1061

తసడడ:డ చనన వరయఖ బబబఊ వనజసడర
ఇసటట ననస:18-32-21/4
వయససస:18
లస: పప
95-181/1305

270
SQX2008837
పపరర: రరజ కలమమర శరస

భరస : శవ కలమమర మసతడ
ఇసటట ననస:18-32-16
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనజరళళ
ఇసటట ననస:18-32-21/4
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనన వరయఖ బబబమ వనజరసడర
ఇసటట ననస:18-32-21/4
వయససస:18
లస: పప
289
SQX2507333
పపరర: ఏస.ననసచరమమక
ఏస.సతఖనరరఖనన
భరస : ససరర సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-32-22
వయససస:74
లస: ససస స

284
SQX2156917
పపరర: చనన వరయఖ బబబమ వనజరళళ

95-181/1285

తసడడ:డ రసబబబమ శరస
ఇసటట ననస:18-32-14
వయససస:20
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ మమమడడ
ఇసటట ననస:18-32-17
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-32-18
వయససస:31
లస: ససస స
286
SQX2156925
పపరర: భబరడ వ వనజసడర

95-181/984

భరస : శవ కలమమర మసతడ
ఇసటట ననస:18-32-16
వయససస:33
లస: ససస స
95-206/707

95-181/989

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గణపత
ఇసటట ననస:18-32-10
వయససస:18
లస: ససస స

269
SQX2008530
పపరర: శక లకడక శరస

95-181/987 275
274
SQX1991579
SQX2232528
పపరర: వకడత కలమమర మమమడడబతష
పపరర: అజసత కలమమరర మసతడ
స ల

283
SQX1786565
పపరర: బబబజజన ఖమన పఠరన

95-181/983

తసడడ:డ వనసకట రరవప ససగర
ఇసటట ననస:18-32-14/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశ బబబమ మమమడడబతష
స ల
ఇసటట ననస:18-32-16
వయససస:27
లస: పప

264
SQX2005270
పపరర: వజయలకడక గణపత

భరస : శవ ననగ ఫణణ కలమమర చచననమశశటట
ఇసటట ననస:18-32-2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ శరస
ఇసటట ననస:18-32-14
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ శరస
ఇసటట ననస:18-32-14
వయససస:24
లస: ససస స

277
SQX2044998
పపరర: గణణశ బబబమ మమమడడబతష
స ల

95-181/1057

తసడడ:డ నగరశశరరరవప గణపత
ఇసటట ననస:18-32-10
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష తలప సరయ కకలసరన
ఇసటట ననస:18-32-14
వయససస:23
లస: ససస స
271
SQX2196517
పపరర: శక లకడక శరస

263
SQX2434686
పపరర: శకలలఖ చచననమశశటట

288
SQX1941327
పపరర: ఝమనస రరణణ ఉససళర

95-181/28

తసడడ:డ ననగసరయ బబబమ ఉససళర
ఇసటట ననస:18-32-21/6
వయససస:21
లస: ససస స
95-205/608

291
SQX2379469
పపరర: వనసకట సతశ ససరర

95-181/1062

తసడడ:డ వనసకనన ససరర
ఇసటట ననస:18-32-23
వయససస:18
లస: పప
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292
SQX1941376
పపరర: చచవతనఖ రరజననల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-181/29

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజననల
ఇసటట ననస:18-32-26
వయససస:21
లస: పప
295
SQX2156487
పపరర: మకకబల షపక

95-181/1063

296
SQX2483436
పపరర: చసదడశశఖర కరలల

95-181/1066

299
SQX2266997
పపరర: జబబద మమలమర

తసడడ:డ ససలఫ నగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:18.32.36
వయససస:41
లస: పప
95-181/1071

95-181/33

95-181/1093

95-181/1096

95-181/35

భరస : కణక రరవప బలమర
ఇసటట ననస:18-33-14
వయససస:58
లస: ససస స

95-181/1072

317
SQX1995299
పపరర: కకడచ శసకర రరవప

320
SQX2413953
పపరర: కణక రరవప బలమర
తసడడ:డ వర రరఘయఖ బలమర
ఇసటట ననస:18-33-14
వయససస:24
లస: పప

95-181/1068

303
SQX2475564
పపరర: వనసకట ససబబమక బడత

95-181/1070

306
SQX1786334
పపరర: భభలకడక తతక

95-181/32

భరస : రరసబబబమ తతక
ఇసటట ననస:18-32-39
వయససస:36
లస: ససస స
95-181/1073

309
SQX2427060
పపరర: అనవర సయఖద

95-181/1082

తసడడ:డ కరశస సయఖద
ఇసటట ననస:18-33-2
వయససస:47
లస: పప
95-181/1095

తసడడ:డ జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:18-33-5
వయససస:32
లస: పప
95-202/834

315
SQX1786524
పపరర: సరమమమ జఖస పపల

95-181/34

భరస : గమరవయఖ పపల
ఇసటట ననస:18-33-13
వయససస:63
లస: ససస స
95-180/769

తసడడ:డ కకడచ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-33-14
వయససస:44
లస: పప
95-181/1074

300
SQX2417103
పపరర: ఫరహత తనశర షపక

95-181/1094 312
311
SQX2327708
SQX2246312
పపరర: శక తరరమల వనసకట లకడక అననన
పపరర: ఖమజజ సయఖద

314
SQX2269983
పపరర: బల సరశమ తషసగ

95-181/1065

భరస : అసకమక రరవప బడత
ఇసటట ననస:18-32-36
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ రరవప తషసగ
ఇసటట ననస:18-33-12
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ పపల
ఇసటట ననస:18-33-13
వయససస:73
లస: పప
319
SQX2406890
పపరర: లకడక బలమర

95-181/1069

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అననన
ఇసటట ననస:18-33-4
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సయద ఖజ సయద జలమన
ఇసటట ననస:18-33-5
వయససస:32
లస: పప
316
SQX1786508
పపరర: గమరవయఖ పపల

308
SQX2193225
పపరర: ననగమణణ మకరషల

297
SQX2356756
పపరర: చచవతనఖ రరజననల

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:18-32-35
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చననయఖ మకరషల
ఇసటట ననస:18-33-1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర
ఇసటట ననస:18-33-4
వయససస:20
లస: పప
313
SQX2399780
పపరర: సయద ఖజ సయద జలమన

95-181/1067

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:18-32-37
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ బబబమ తతక
ఇసటట ననస:18-32-39
వయససస:36
లస: ససస స
310
SQX2261501
పపరర: శవ పడసరద కకలర

305
SQX2155489
పపరర: పడవలర క అసగరరరకలల

95-181/31

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజననల
ఇసటట ననస:18-32-26
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ బడత
ఇసటట ననస:18-32-36
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:18-32-37
వయససస:26
లస: పప
307
SQX1941384
పపరర: భభలకడక తతక

95-181/1064

భరస : ససభబన మమలమర
ఇసటట ననస:18-32-33
వయససస:34
లస: ససస స

95-181/1016 302
301
SQX2437275
SQX2449742
పపరర: రరజననలమపడసద నగరశశరరరవప
పపరర: అసకమక రరవప బడత

294
SQX1966746
పపరర: వనేతద శకవధఖ ననగళర

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఫరదర
ఇసటట ననస:18-32-26
వయససస:99
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ కరలల
ఇసటట ననస:18-32-26
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన మమలమర
ఇసటట ననస:18-32-33
వయససస:36
లస: పప

304
SQX2412591
పపరర: పడవణకలమమర అసగరరరకలల

95-181/30

తసడడ:డ ససబడమణఖస ననగళర
ఇసటట ననస:18-32-26
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-32-26
వయససస:65
లస: పప
298
SQX2267011
పపరర: ససభబన మమలమర

293
SQX1972215
పపరర: వనదశక వదఖ ననగళర

318
SQX2003598
పపరర: శకదతవ కకడచ

95-181/990

భరస : శసకర రరవప కకడచ
ఇసటట ననస:18-33-14
వయససస:39
లస: ససస స
95-181/1075

321
SQX1941442
పపరర: వజయలకడక బబలమట

95-181/36

భరస : మలర కరరరరనరరవప బబలమట
ఇసటట ననస:18-33-15
వయససస:32
లస: ససస స
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322
SQX2266948
పపరర: హససన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-181/1076

భరస : అహకద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:18-33-17
వయససస:42
లస: ససస స
95-181/38

భరస : అబబబస షపక
ఇసటట ననస:18-33-17/A
వయససస:41
లస: ససస స
95-181/1079

95-181/40

తసడడ:డ జలమన సయయద
ఇసటట ననస:18-33-18/A
వయససస:21
లస: ససస స

329
SQX2312726
పపరర: పసడయసకర దతవరశశటట

332
SQX0866640
పపరర: లకడక ననరరయణ వలక
ర రర

95-181/1084

335
SQX2431906
పపరర: పవన కలమమర దసడడ

95-181/41

తసడడ:డ కసషష కకశశర రరజననల
ఇసటట ననస:18-33-22
వయససస:22
లస: పప

338
SQX1808930
పపరర: మనదసర షపక

95-181/237

తసడడ:డ అపపన� �
ఇసటట ననస:18-33-23/A
వయససస:39
లస: పప

341
SQX2424026
పపరర: కకలసన బ సయద

95-181/197

344
SQX0080044
పపరర: ననగ మలలర సవరర మమమడడ

తసడడ:డ హహసపన బబష షపక
ఇసటట ననస:18-33-23/A MANTRI
వయససస:27
లస: పప

భరస : లసగయఖ మమమడడ
ఇసటట ననస:18-33-25
వయససస:30
లస: ససస స

346
SQX2505030
పపరర: సదరఖ సతఖననరరయణ

347
SQX2481364
పపరర: రతన కలమమరర శకనవరసరరవప

95-181/1288

తసడడ:డ కకటయఖ సదరఖ
ఇసటట ననస:18-33-26
వయససస:59
లస: పప
95-54/840

95-181/1078

330
SQX2142446
పపరర: శకకరసత వననగరరర

95-181/1081

333
SQX2405744
పపరర: లకడక దసడడ

95-181/1083

భరస : వనసకటటశశరరర దసడడ
ఇసటట ననస:18-33-21
వయససస:52
లస: ససస స
95-181/1085

336
SQX2401974
పపరర: ధనలకడక దసడడ

95-181/1086

భరస : శరసబయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:18-33-21
వయససస:26
లస: ససస స
95-181/42

339
SQX0795245
పపరర: ననజయమ సయఖద

95-181/224

భరస : ఖమజజ షసవద
ఇసటట ననస:18-33-23/A
వయససస:33
లస: ససస స
95-181/1087

భరస : మహబభబ పసర సయద
ఇసటట ననస:18-33-23/A
వయససస:72
లస: ససస స
95-181/1322

327
SQX2474336
పపరర: అశరకఫపబ షపక

తసడడ:డ లకకయఖ వననగరరర
ఇసటట ననస:18-33-18
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-33-23/A
వయససస:25
లస: పప

340
MLJ0984880
పపరర: ఖమజజ� సయఖద�

తసడడ:డ హహనసమసత రరవప బరస
ఇసటట ననస:18-33-30
వయససస:46
లస: పప

95-181/1080

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసడడ
ఇసటట ననస:18-33-21
వయససస:29
లస: పప

337
SQX1757947
పపరర: రవ సరయ కలమమర రరజననల

95-181/37

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:18-33-17/A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వలక
ర రర
ఇసటట ననస:18-33-21
వయససస:42
లస: పప

భరస : ������� ������ �������
ఇసటట ననస:18-33-21
వయససస:46
లస: ససస స

349
SQX2001675
పపరర: అనసత ననగరశశర రరవప బరస

95-181/39

భరస : మణణకసఠ దతవరశశటట
ఇసటట ననస:18-33-18
వయససస:26
లస: ససస స

331
SQX1941368
పపరర: ఆశ సయయద

343
SQX2508786
పపరర: ననషసర షపక

326
SQX1786433
పపరర: దనవపద అల షపక

324
SQX1786391
పపరర: షరరకల షపక

భరస : దనవపద అల షపక
ఇసటట ననస:18-33-17/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:18-33-17/A
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:18-33-18
వయససస:46
లస: ససస స

334
SQX2357374
పపరర: ��� ��

95-181/1077

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:18-33-17
వయససస:20
లస: ససస స

325
SQX1786466
పపరర: నదరర హన షపక

328
SQX2392819
పపరర: వజయ శవరరతడ

323
SQX2266930
పపరర: రహహల షపక

342
SQX2483535
పపరర: కకలసన బ సయద

95-181/1088

భరస : మహబభబ పసర సయద
ఇసటట ననస:18-33-23/A
వయససస:72
లస: ససస స
95-181/43

345
SQX2168359
పపరర: శవ రసజన యశస

95-181/1089

భరస : జయ నగరజ యశస
ఇసటట ననస:18-33-26
వయససస:33
లస: ససస స
95-140/526

348
SQX2465441
పపరర: డడ డ

95-138/919

భరస : శకనవరసరరవప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:18-33-26 bharamam gari
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ డ డ
ఇసటట ననస:18-33-26 brahamam gari
వయససస:44
లస: పప

350
SQX1941434
పపరర: పదనకవత తతనసగమసటల

351
SQX2001659
పపరర: పదక అరరణ దతవ బరస

భరస : ససరరషరబబమ తతనసగమసటల
ఇసటట ననస:18-33-30
వయససస:38
లస: ససస స

95-181/44

95-181/991

భరస : అనసత ననగరశశర రరవప బరస
ఇసటట ననస:18-33-30
వయససస:40
లస: ససస స
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352
SQX1786474
పపరర: వజయ లకడక మమమడడ

95-181/45

భరస : హనసమసత రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:18-33-31
వయససస:24
లస: ససస స
355
SQX2156552
పపరర: రరమకసషష వనమమల

95-181/1090

95-181/1106

95-181/1109

95-181/1112

95-181/1097

95-181/49

95-181/51

భరస : ఫసరగజ సయఖద
ఇసటట ననస:18-34-32
వయససస:26
లస: ససస స

365
SQX2147361
పపరర: అఫరర షపక

368
SQX2266971
పపరర: రజయ మహమకద

371
SQX2156065
పపరర: సరసబబడజఖస గగనన

374
SQX2439487
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-181/1102

377
SQX2422640
పపరర: రరహన షపక

95-181/1113

380
SQX2058345
పపరర: యమమన బబ పపపడడ
భరస : పవన కలమమర బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:18-34-33
వయససస:24
లస: ససస స

360
SQX2300903
పపరర: రరహన పరవన షపక

95-181/1108

363
SQX2153096
పపరర: శహహదన షపక

95-181/1111

366
SQX2221802
పపరర: శక సరయ ననథ రరపలర

95-181/1114

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప రరపలర
ఇసటట ననస:18-34-9
వయససస:22
లస: పప
95-181/1098

369
SQX2156644
పపరర: ఖలల ఊల రహహమమన
మహమకద
తసడడ:డ కరరమమలర మహమకద
ఇసటట ననస:18-34-17
వయససస:18
లస: పప

95-181/1100

372
SQX1757962
పపరర: కకటటశశరర బబ లలర పలర

95-181/1099

95-181/50

భరస : శకకరసత బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:18-34-26
వయససస:26
లస: ససస స
95-181/1101

95-184/1061
375
SQX2541704
పపరర: షపక బషసర షపక అబమరల నజరరదదరన

తసడడ:డ షపక నజరరదదరన
ఇసటట ననస:18-34-26
వయససస:19
లస: పప
95-181/1103

భసధసవప: మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-34-27
వయససస:18
లస: ససస స
95-181/52

95-181/1092

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-34-9
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:18-34-26
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:18-34-27
వయససస:66
లస: ససస స
379
SQX1871847
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

95-181/1110

భరస : శవ లసగయఖ గగనన
ఇసటట ననస:18-34-23/4
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అబమరల నజరరదదరన షపక
ఇసటట ననస:18-34-26
వయససస:38
లస: ససస స
376
SQX2225498
పపరర: మహమభద షపక

362
SQX2153054
పపరర: సతస ర షపక

357
UQO0320226
పపరర: కకటటశశరమక శశషస

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:18-34-5,
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర మహమకద
ఇసటట ననస:18-34-17
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అమన షపక
ఇసటట ననస:18-34-19
వయససస:20
లస: ససస స
373
SQX1839505
పపరర: అబద షపక

95-181/1107

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:18-34-9
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:18-34-16
వయససస:71
లస: పప
370
SQX1941350
పపరర: అపరసనన షపక

359
SQX2196921
పపరర: రరన సయద

95-181/47

భరస : సష మ శకననథ శశషస
ఇసటట ననస:18-33-35/B
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:18-34-9
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప రరపలర
ఇసటట ననస:18-34-9
వయససస:25
లస: పప
367
SQX2290369
పపరర: ననగరశశర రరవప భమవరపప

95-181/1091

తసడడ:డ శసషషదదరన సయద
ఇసటట ననస:18-34-4
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సపమమభలమర షపక
ఇసటట ననస:18-34-6
వయససస:30
లస: ససస స
364
SQX2187995
పపరర: గగపసననధ రరపలర

356
SQX2156495
పపరర: గరరరజ కలమమరర వనమమల

354
SQX1941319
పపరర: కసషష కలమమరర కడడయమల

భరస : వనసకట శవననగరశశరరవప కడడయమల
ఇసటట ననస:18-33-34A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమ కసషష వనమమల
ఇసటట ననస:18-33-35/B
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసస ఫర ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:18-34-4
వయససస:28
లస: పప
361
SQX2327591
పపరర: షబన షపక

95-181/46

భరస : పరసడడరసగరరరవప సష డడశశటట
ఇసటట ననస:18-33-31
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:18-33-35/B
వయససస:41
లస: పప
358
SQX2148757
పపరర: ఇరరఫన షపక

353
SQX1941426
పపరర: వనసకట లకడక సష డడశశటట

378
SQX2508083
పపరర: రరహన షపక

95-181/1314

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-34-27 REDDLA BAZAR
వయససస:27
లస: ససస స
95-181/992

381
SQX2032704
పపరర: వనసకట రమణ బబబమ బడడగమ

95-181/993

తసడడ:డ రరమమరరవప బడడగమ
ఇసటట ననస:18-34-34/B
వయససస:20
లస: పప
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95-134/660

తసడడ:డ అనవర జన షపక
ఇసటట ననస:18-34-35
వయససస:38
లస: పప
385
SQX2404713
పపరర: హజరరబ షపక

95-181/1105

95-134/666

95-134/2

95-134/668

392
SQX2078459
పపరర: లకడక బరస

395
SZO0546663
పపరర: రమమదతవ కలరపరటట

95-134/671

398
SQX2003473
పపరర: పదక వత చసత

తసడడ:డ సలమస షపక
ఇసటట ననస:18-35-12
వయససస:45
లస: పప

401
SQX2468718
పపరర: సదదఖమ షపక

95-134/665

404
SQX1972819
పపరర: పదక జజఖత
భరస : శవరజ రరవప జజఖత
ఇసటట ననస:18-35-27
వయససస:24
లస: ససస స

406
SQX2451060
పపరర: లకడక హరరక వసగ

407
SQX1837897
పపరర: మహలకడక పపపరపల

95-134/673

తసడడ:డ పపలర రరవప వసగ
ఇసటట ననస:18-36-7
వయససస:19
లస: ససస స

95-134/669

410
SQX2005254
పపరర: వనసకట పడవలర క బబ డపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:18-36-13
వయససస:20
లస: ససస స

95-134/4

భరస : దసస గరరర బబబమ షపక
ఇసటట ననస:18-35-2 3ED LINE SANGADIGU
వయససస:50
లస: ససస స
390
SQX2044634
పపరర: రవ కరసత కడడయస

95-205/563

393
SQX2252195
పపరర: హనసమసత రరవప బరస

95-134/667

396
XXC0572348
పపరర: రరగ వనత కలరపరటట

95-134/670

భరస : సరయ కసషషస రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:18-35-9
వయససస:29
లస: ససస స
95-134/629

399
SQX1720242
పపరర: ఖమజజ షపక

95-134/3

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:18-35-11
వయససస:32
లస: పప
95-134/663

402
SQX2168383
పపరర: పడసనన గడడ స

95-134/664

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడ స
ఇసటట ననస:18-35-13
వయససస:25
లస: ససస స
95-134/5

405
SQX2464733
పపరర: దతవ రఘమమసచ

95-134/672

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ రఘమమసచ
ఇసటట ననస:18-36-2/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-134/6

భరస : శకనవరస రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:18-36-11
వయససస:38
లస: ససస స
95-134/632

387
SQX1813971
పపరర: ఖమతతన షపక

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప బరస
ఇసటట ననస:18-35-7
వయససస:18
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:18-35-12
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గభమమకదదల
ఇసటట ననస:18-35-18
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససదరరరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:18-36-13
వయససస:65
లస: ససస స

95-134/631

భరస : మలర కరరరరన చసత
ఇసటట ననస:18-35-10
వయససస:44
లస: ససస స
95-134/662

95-181/1104

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:18-35-4
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:18-35-9
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకక రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:18-35-9
వయససస:27
లస: ససస స

409
SQX1989953
పపరర: శశషమక బబ డపరటట

95-134/630

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప బరస
ఇసటట ననస:18-35-7
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప బరస
ఇసటట ననస:18-35-7, 3RD LINE
వయససస:70
లస: ససస స

403
SQX2371771
పపరర: రవకలమమర గభమమకదదల

389
SQX2078368
పపరర: మధవ కడడయస
భరస : శకకరసత కడడయస
ఇసటట ననస:18-35-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బరస
ఇసటట ననస:18-35-5
వయససస:22
లస: పప

400
SQX2452043
పపరర: రఫస షపక

95-133/955

Deleted

391
SQX1798271
పపరర: అరవసద బరస

397
SQX2217917
పపరర: వనసకట ససత మహలకడక కరసస

386
SQX2248847
పపరర: షపక నజర అహకద షపక

384
SQX2389047
పపరర: అనశర జజన షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-34-35
వయససస:61
లస: పప

తలర : మరబ
ఇసటట ననస:18-34-39
వయససస:23
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:18-35-3
వయససస:24
లస: ససస స

394
SQX2281715
పపరర: రమమశశరమక బరస

95-134/661

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:18-34-35
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అనశర జజన షపక
ఇసటట ననస:18-34-35
వయససస:58
లస: ససస స
388
SQX2328920
పపరర: ననగమర బఇవనవ షపక

383
SQX2389252
పపరర: బబజ షపక

408
SQX2041895
పపరర: ససతనమహలకడక పపపపల

95-200/1024

భరస : శకనవరసరరవప పపపపల
ఇసటట ననస:18-36-12
వయససస:48
లస: ససస స
95-134/633

411
SQX2005221
పపరర: మమనక ససధ శకవలర బబ డపరటట

95-201/830

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:18-36-13
వయససస:23
లస: ససస స
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95-134/7

భరస : వనసకటటశశర రరవప వసగ
ఇసటట ననస:18-36-14
వయససస:33
లస: ససస స
415
SQX1798438
పపరర: ససధనకర పష గమల

95-201/9

95-134/674

419
SQX2118784
పపరర: లకమయఖ దతవకక

95-179/1180

422
SQX2506384
పపరర: ఉమమ దతవ పపలర

95-134/9

425
SQX1959857
పపరర: పపణఖవత కలసచల
భరస : వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:18-37-9
వయససస:49
లస: ససస స

427
SQX2232551
పపరర: లకడక కటబరర

428
SQX2271054
పపరర: శకనవరస రరవప పపటటటట

95-134/677

భరస : కకటటశశర రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:18-37-11
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససనల బబబమ ఖజజనన
ఇసటట ననస:18-37-12
వయససస:31
లస: ససస స
433
SQX2353886
పపరర: మహససనన షపక

95-134/683

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:18-38-3
వయససస:21
లస: ససస స

95-181/1294

434
SQX2246379
పపరర: రహహమమననసర షపక

95-134/10

437
SQX1905116
పపరర: మనసదర షపక

95-134/678

440
SQX1960392
పపరర: వరలకడక తసగరరరల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:18-38-9
వయససస:20
లస: ససస స

95-134/682

423
SQX2064301
పపరర: బబ ఫరతమ సయద

95-134/635

426
SQX2128973
పపరర: కకటటశశరరరవప కటబరర

95-134/676

429
SQX2361624
పపరర: పడమల రరణణ ఆతకకకరర

95-134/679

భరస : సరసబశవరరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:18-37-12
వయససస:46
లస: ససస స
95-140/3

432
SQX1730472
పపరర: రహమమత షపక

95-140/4

భరస : మహహదదరన షపక
ఇసటట ననస:18-37-16
వయససస:42
లస: ససస స
95-134/687

95-138/1

తసడడ:డ జజకకర షపక
ఇసటట ననస:18-38-3
వయససస:19
లస: పప
95-138/920

420
SQX2362473
పపరర: సరసబశవరరవప ఆతకకకరర

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:18-37-11
వయససస:58
లస: పప

Deleted

95-134/689

95-134/681

తసడడ:డ అకబర బబష సయద
ఇసటట ననస:18-37-8
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:18-38-2
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ యశన షపక
ఇసటట ననస:18-38-3
వయససస:21
లస: ససస స
439
SQX2177228
పపరర: ససఫసయమ షపక

431
SQX1730142
పపరర: సలమక షపక

417
SQX2447167
పపరర: రరకన షపక

తసడడ:డ ససబడమణఖస ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:18-37-6/B
వయససస:52
లస: పప

భరస : కరరమభల షపక
ఇసటట ననస:18-37-16
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అనస షపక
ఇసటట ననస:18-38-1
వయససస:20
లస: ససస స
436
SQX2177350
పపరర: అరరరయమ షపక

95-134/675

తసడడ:డ వరయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:18-37-11/A
వయససస:40
లస: పప
95-134/680

95-185/979

భరస : మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-37-2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పపలర
ఇసటట ననస:18-37-7
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:18-37-8 NEW 67-17-785
వయససస:24
లస: పప

430
SQX2410538
పపరర: అరరణ కసదసకకరర

95-134/8

తసడడ:డ రమమశ దతవకక
ఇసటట ననస:18-37-06
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ పపలర
ఇసటట ననస:18-37--7
వయససస:29
లస: పప
424
SQX1787787
పపరర: రబబబన సయఖద

416
SQX1837947
పపరర: తనహహరరననసర షపక

414
SQX2523876
పపరర: శకహరర మసతడ

తసడడ:డ శకనసవరసరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:18-36-18
వయససస:18
లస: పప

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:18-37-2
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ దతవక
ఇసటట ననస:18-37-06
వయససస:25
లస: ససస స
421
SQX2509149
పపరర: వనసకటటశశరరర పపలర

95-134/634

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వసగ
ఇసటట ననస:18-36-14/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పష గమల
ఇసటట ననస:18-36-19
వయససస:39
లస: పప
418
SQX2220317
పపరర: శకలకడక దతవక

413
SQX2056836
పపరర: వసశ కసషష వసగ

435
SQX2126936
పపరర: రహహమమననసర షపక

95-134/688

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:18-38-2
వయససస:57
లస: ససస స
438
SQX2037265
పపరర: మనసదర షపక

95-138/895

తసడడ:డ షపక జజకకర
ఇసటట ననస:18-38-3
వయససస:20
లస: పప
95-134/11

441
SQX1978089
పపరర: రవ తతజ నలర మతష

95-134/12

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:18-38-12
వయససస:21
లస: పప
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442
SQX1987841
పపరర: మహలకడక నలర మతష

95-134/636

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:18-38-12
వయససస:21
లస: ససస స
445
SQX2106961
పపరర: యశన షపక

95-138/894

95-134/685

95-134/691

95-134/694

95-134/696

95-205/917

భరస : బరషతషలమర షపక
ఇసటట ననస:18-39-35
వయససస:22
లస: ససస స

455
SQX2126613
పపరర: శకహరర వసససశశటట

458
SQX1869031
పపరర: సరయ కసషష బబ లలర పలర

461
SQX2468429
పపరర: శక లకడక ససమఖ ఎరక

95-134/695

464
SQX2267821
పపరర: ఆదదలకడక చసతకరయల

95-134/16

467
SQX2148922
పపరర: వఘఘనశశరర కరకక

95-134/726

95-134/701

470
SQX2507036
పపరర: మరరయమక పరలలపష గమ
భరస : జవననదస పరలలపష గమ
ఇసటట ననస:18-39-35
వయససస:36
లస: ససస స

95-134/690

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:18-38-41
వయససస:35
లస: పప
453
SQX2167799
పపరర: రగజజరరణణ వసససశశటట

95-134/693

456
SQX1868926
పపరర: తశర స పఠరన

95-134/15

459
SQX2127868
పపరర: శకదతవ బబ లలర పలర

95-134/703

462
SQX2464097
పపరర: శక లకడక ససమఖ ఎరక

95-207/618

Deleted

భరస : బలరస కసషష మమడ
ఇసటట ననస:18-39-9
వయససస:28
లస: ససస స
465
SQX1837939
పపరర: శకదతవ గగడడగమ

95-134/17

భరస : వనసకట గమరవయఖ గగడడగమ
ఇసటట ననస:18-39-18
వయససస:25
లస: ససస స
95-181/1115

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:18-39-28/b
వయససస:18
లస: ససస స
95-134/18

450
SQX2424331
పపరర: శశకదన షపక

భరస : కలమమర సరశమ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:18-39-3
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పసదర నసరయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:18-39-14
వయససస:51
లస: ససస స
95-134/702

95-134/684

భరస : ససభబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-39-1/A
వయససస:38
లస: ససస స

Deleted

95-215/8

447
SQX2162444
పపరర: బడహకయఖ గగనసగమసటర

భరస : మమరళకసషష వసససశశటట
ఇసటట ననస:18-39-01
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బలరస కసషష మమడ
ఇసటట ననస:18-39-9
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల నబ షపక
ఇసటట ననస:18-39-19/1,
వయససస:22
లస: పప
469
SQX1903152
పపరర: మమనన షపక

95-134/14

తసడడ:డ కలమమర సరశమ బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:18-39-3
వయససస:21
లస: పప

భరస : యలర మసద గగగమ
ఇసటట ననస:18-39-13
వయససస:46
లస: ససస స
466
SQX2124113
పపరర: మసరసన వల షపక

452
SQX1984392
పపరర: సదరఖతతజ వసససశశటట

తసడడ:డ మమరళకసషష వసససశశటట
ఇసటట ననస:18-39-01
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప ధనకకసడ
ఇసటట ననస:18-39-3
వయససస:24
లస: పప
463
SQX1910363
పపరర: వర లకడక గగగమ

95-134/686

తసడడ:డ మమరళకసషష వసససశశటట
ఇసటట ననస:18-39-01
వయససస:23
లస: పప

భరస : హబబమలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-39-1/A
వయససస:46
లస: ససస స
460
SQX2543726
పపరర: హరరశ ధనకకసడ

449
SQX2253912
పపరర: రరజశశఖర గగనసగమసటర

95-138/2

తసడడ:డ చననయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:18-38-17
వయససస:44
లస: పప

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:18-39-01
వయససస:31
లస: ససస స
457
SQX2231603
పపరర: మమసతనజ పఠరన

95-134/13

తసడడ:డ చచననయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:18-38-17
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప చటటకరల
ఇసటట ననస:18-38-66
వయససస:37
లస: పప
454
SQX2382547
పపరర: ససజజత సష మమపలర

446
SQX1978006
పపరర: అరరణ కలమమర బబ మకశశటట

444
SQX1905157
పపరర: కరరణ ఆతకకకరర

భరస : సరసబశవ రరవప ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:18-38-13
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:18-38/17
వయససస:20
లస: పప

భరస : బడహకయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:18-38-17
వయససస:39
లస: ససస స
451
SQX2118701
పపరర: రరదడ గణణశ చటటకరల

95-134/637

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:18-38-12
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల కలదనరస షపక
ఇసటట ననస:18-38-13
వయససస:21
లస: పప
448
SQX2162436
పపరర: లకడకదతవ గగనసగమసటర

443
SQX2057420
పపరర: శశరరలల గడడ స

468
SQX2078475
పపరర: హజ షపక

95-134/639

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:18-39-33
వయససస:72
లస: పప
95-181/1300

471
SQX2507044
పపరర: ఏససరరజ పరలలపష గమ

95-181/1301

తసడడ:డ జవననధమ పరలలపష గమ
ఇసటట ననస:18-39-35
వయససస:25
లస: పప
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472
SQX2511277
పపరర: జవననదస పరలలపష గమ
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95-181/1334

95-138/927

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ పరలలపష గమ
ఇసటట ననస:18-39-35
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప డడడ
ఇసటట ననస:18-39-37/A
వయససస:29
లస: ససస స

475
SQX1814128
పపరర: కకసడనల రరవప మమరరబబ యన

95-134/19

తసడడ:డ కకసడయఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:18-39-39/1
వయససస:32
లస: పప
478
SQX2253557
పపరర: నహరరక మమరబబ ఈనన

473
SQX2267979
పపరర: జజఖత డడడ

476
SQX1815745
పపరర: లకడక తరరపతమక
మమరబబ యన
భరస : కకసడల రరవప మమరబబ యన
ఇసటట ననస:18-39-39/1
వయససస:28
లస: ససస స

95-138/3

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:18-39-39/A
వయససస:19
లస: ససస స
481
SQX2170975
పపరర: పరరశన షపక

482
SQX2289239
పపరర: బలమల షపక

95-138/931

భరస : ససధనన షపక
ఇసటట ననస:18-39-43
వయససస:47
లస: ససస స
484
SQX1993567
పపరర: ననజయమ షపక
భరస : ననగభర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-39-46/1
వయససస:25
లస: ససస స
487
SQX2222875
పపరర: మమహరరననసర మహమకద

95-134/706

Deleted
95-134/709

భరస : పడకరశ బబబమ మమళస
ఇసటట ననస:18-39-51
వయససస:29
లస: ససస స
493
SQX2507226
పపరర: మసరసన బఇవనవ షపక

95-181/1304

భరస : అదదరరడడడ దదమల
ఇసటట ననస:18-39/61/4
వయససస:23
లస: ససస స

488
SQX2382513
పపరర: జయలకడక బతస ననన

95-134/20

494
SQX2509339
పపరర: మమనర షపక

95-205/871

497
SQX2261667
పపరర: వజయ లకడక మభరబబ యన

95-134/707

500
SQX2250827
పపరర: శవ పరరశత గగపసశశటట

95-132/1001

95-134/704

483
SQX1992684
పపరర: షరకకరర షపక

95-134/641

486
SQX2122257
పపరర: ననగమల షరరఫ షపక

95-134/705

489
SQX2384667
పపరర: ససశల బతస ననన

95-134/708

492
SQX2522027
పపరర: మర సరహహబ షపక

95-134/964

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:18-39-55
వయససస:57
లస: పప
95-181/1326

495
SQX2521961
పపరర: గగసబ షపక

95-185/974

భరస : మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-39-55
వయససస:62
లస: ససస స
95-134/710

498
SQX2127934
పపరర: శశకదన బ షపక

95-134/711

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:18-39-56/2
వయససస:51
లస: ససస స
95-134/712

Deleted

భరస : రవ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:18-39-62
వయససస:41
లస: ససస స

480
SQX2360873
పపరర: మమబన షపక

భరస : పడభమ బతస ననన
ఇసటట ననస:18-39-50a
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మభరబబ యన
ఇసటట ననస:18-39-56
వయససస:39
లస: ససస స
95-134/692

95-138/928

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:18-39-48
వయససస:18
లస: పప

భరస : నగరశశరరరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:18-39-50a
వయససస:68
లస: ససస స
491
SQX2509305
పపరర: భబసస షపక

477
SQX2179737
పపరర: నహరరక మమరబబ ఈనన

భరస : రసదల షపక
ఇసటట ననస:18-39-46/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అగబబల షపక
ఇసటట ననస:18-39-55
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమనర షపక
ఇసటట ననస:18-39-55
వయససస:20
లస: పప
499
SQX2410694
పపరర: అసజల దదమల

95-220/1469

తసడడ:డ మమనర షపక
ఇసటట ననస:18-39-55
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:18-39-55
వయససస:41
లస: ససస స
496
SQX2518207
పపరర: ఖజ షపక

485
SQX1831205
పపరర: దసరరడరరవప కరససల

భరస : ససబబ రరవప ఉమకడడ
ఇసటట ననస:18-39-39
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మమనజర షపక
ఇసటట ననస:18-39-43
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కరససల
ఇసటట ననస:18-39-47/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : అమర మహమకద
ఇసటట ననస:18-39-50
వయససస:35
లస: ససస స
490
SQX2426419
పపరర: తనదజ మమళస

95-138/930

తసడడ:డ అబమరల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:18-39-46
వయససస:18
లస: పప
95-134/642

95-134/640

తసడడ:డ వనసకటటశశర ఆరఎహహచ మమరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:18-39-39/A
వయససస:19
లస: ససస స

479
SQX2222743
పపరర: వనసకట ననగ సరయ కలమమర
మమరబబ ఈనన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప మమరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:18-39-39/A
వయససస:18
లస: పప

95-138/929

474
SQX2001758
పపరర: గగతమ ఉమకడడ

501
SQX2229961
పపరర: రసగననయకలలల మరరపపడడ

95-134/713

Deleted

తసడడ:డ బబ డయఖ మరరపపడడ
ఇసటట ననస:18-39-64
వయససస:28
లస: పప
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502
SQX1815885
పపరర: పడదదప కకతత
స రర
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95-138/4

తలర : షణమకఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:18-39-64
వయససస:28
లస: పప
505
SQX2452365
పపరర: వనసకట రమణ పరలపరరస

95-134/715

95-134/718

95-134/716

509
SQX2341774
పపరర: సరయ రతననకర రరడడ కలర

95-134/719

95-138/6

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:18-39-82
వయససస:23
లస: ససస స

512
SQX2318962
పపరర: హరరత రవపలపలర

95-138/932

95-134/720

95-134/976

513
SQX1838069
పపరర: హరర రరవపలపలర

95-138/5

515
SQX2224319
పపరర: పదక కరసరర

95-138/1079
516
SQX2507176
పపరర: శకనవరస రరవప కరసతమహసథమ

95-134/721

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:18-39-84
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏన వ పడసరద కరసతమహసథమ
ఇసటట ననస:18-39-84
వయససస:68
లస: పప

95-138/898

521
SQX2079598
పపరర: కరరస షపక

524
SQX1815679
పపరర: దసరడ భవరన వసససశశటట

519
SQX2154532
పపరర: హససన షపక

95-134/722

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:18-39-85
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హసరనమమద షపక
ఇసటట ననస:18-39-85
వయససస:48
లస: పప
95-134/724

510
SQX2550143
పపరర: నరసససహరరవప దదళళ

తసడడ:డ రరమమరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:18-39-81
వయససస:26
లస: పప

520
SQX2416717
పపరర: ఫరరర నన అహకద షపక

523
SQX2381978
పపరర: ఫరజల అహమద షపక

95-134/717

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-39-81
వయససస:24
లస: ససస స

95-206/709

తసడడ:డ ఫరజల
ఇసటట ననస:18-39-85
వయససస:23
లస: పప

507
SQX2328714
పపరర: సససదర రమ రరడడడ కలర

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ దదళళ
ఇసటట ననస:18-39-78
వయససస:44
లస: పప

95-181/1303 518
517
SQX2507150
SQX1998459
పపరర: గసగర భవన కరసతమహసథమ
పపరర: ననగ వనసకట సరసబ శవ రరవప
పసటటల
భరస : శకనవరస రరవప కరసతమహసథమ
తసడడ:డ వనసకట ననగ పడసరద పసటటల
ఇసటట ననస:18-39-84
ఇసటట ననస:18-39-84
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:19
లస: పప
95-134/723

95-134/714

తసడడ:డ ససలఫ ససలఫ
ఇసటట ననస:18-39-74
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ కలర
ఇసటట ననస:18-39-75
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:18-39-81
వయససస:26
లస: పప
514
SQX1904671
పపరర: అనసష తతసటర

506
SQX2269249
పపరర: శరసత పసడయ పరలపరరస

504
SQX2249563
పపరర: హరర కసషష మమమడడ

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమమడడ
ఇసటట ననస:18-39-67
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:18-39-69
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరమ రరడడడ కలర
ఇసటట ననస:18-39-74
వయససస:27
లస: పప
511
SQX2325272
పపరర: తతజ రరవపలపలర

95-188/1365

భరస : డసదదశశరర
డ కకసడవటట
ఇసటట ననస:18-39-65
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశరరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:18-39-69
వయససస:47
లస: ససస స
508
SQX2337400
పపరర: వసశ కకటటరరడడడ కలర

503
SQX2502920
పపరర: ససజజత మపసదతవ

522
SQX2079630
పపరర: రజన షపక

95-138/899

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:18-39-85
వయససస:43
లస: ససస స
95-138/8

525
SQX2275220
పపరర: లకకమక సరన

95-134/725

తసడడ:డ అబమరల జలల షపక
ఇసటట ననస:18-39-85, REDLA BAZAR
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగమమననసశరరరరవ వసససశశటట
ఇసటట ననస:18-39-88, KOTIREDDY BAZAR
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమకరకసకయ సరన
ఇసటట ననస:18-39-89
వయససస:78
లస: ససస స

526
SQX2168151
పపరర: సరసబశవ రరవప రరడడ బబ యన

527
SQX2366680
పపరర: అనత చచరరకలల

528
SQX2158939
పపరర: పవన కలమఖణ పప నననడ

95-134/727

తసడడ:డ యయసయఖ రరడడడ బబ యన
ఇసటట ననస:18-39-90
వయససస:32
లస: పప
529
SQX2130144
పపరర: బల గగపస పప సదదరర
తసడడ:డ ససబడమణఖస పప సదదరర
ఇసటట ననస:18-39-97
వయససస:18
లస: పప

95-134/728

తసడడ:డ ననరరయణ చతరరకలలమ
ఇసటట ననస:18-39-91
వయససస:23
లస: ససస స
95-134/730

530
SQX2078434
పపరర: జజఖత దనదద
భరస : కకటటశశర రరవప దనదద
ఇసటట ననస:18-39-97/A
వయససస:29
లస: ససస స

95-134/729

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప పప నననడ
ఇసటట ననస:18-39-96
వయససస:21
లస: పప
95-134/643

531
SQX2520054
పపరర: హనసమమయమక మకరష

95-134/962

భరస : అరజసయమ రరవప మకరష
ఇసటట ననస:18-39-97/B REDLA BAZAR
వయససస:68
లస: ససస స
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532
SQX2367241
పపరర: రజఖలకడక మకరష
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95-134/731

భరస : ససధనకరరరవప మకరష
ఇసటట ననస:18-39-97/D
వయససస:43
లస: ససస స
535
SQX1837921
పపరర: ననగ జజఖత కలటబల

95-134/22

95-134/25

95-134/26

95-206/708

95-138/1085

95-138/921

95-199/932

95-134/638

548
AP151000609013
పపరర: సరసబశవరరవప వసగవలర

551
SQX2177764
పపరర: పపలర యఖ బబ మకశశటట

554
SQX2080471
పపరర: వనసకట రమణ ఉలలమడసతన

95-134/699

95-138/925

557
SQX2474138
పపరర: కకటటశశరర గగలర

95-138/7

భరస : పవన కలమమర రరడడడ గగళళ
ఇసటట ననస:18-39-117
వయససస:34
లస: ససస స

95-201/831

543
SQX2155141
పపరర: కకటయఖ షపక

95-205/609

546
SQX2523694
పపరర: భబసషర రరవప రరదర ద వదయనన

95-134/967

549
SQX2164663
పపరర: కరరమమన షపక

95-134/697

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:18-39-111/A
వయససస:58
లస: ససస స
95-138/922

552
SQX2231413
పపరర: వజయ లకడక బబ మకశశటట

95-138/923

భరస : పపలర యఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:18-39-114
వయససస:31
లస: ససస స
95-138/897

95-134/700

భరస : శవ రరమ కసషష రరడడడ గగలర
ఇసటట ననస:18-39-117
వయససస:59
లస: ససస స
560
SQX2394484
పపరర: ససబబరరవమక గగళళ

540
SQX2042901
పపరర: ఏడడకకసడలల తననరర

తసడడ:డ ససబబరరరవప రరదర ద వదయనన
ఇసటట ననస:18-39-108
వయససస:39
లస: పప

Deleted

Deleted

తసడడ:డ ససబబరరడడడ గగళర
ఇసటట ననస:18-39-117
వయససస:63
లస: పప

545
SQX2047827
పపరర: లకకత శక రరడడడ బబ యన

95-134/24

తసడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-39-105
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఉలలమడసతన
ఇసటట ననస:18-39-114/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కసషష రరడడడ గగళర
ఇసటట ననస:18-39-117
వయససస:59
లస: ససస స

559
SQX2388734
పపరర: శవ రరమ కసషష రరడడడ గగళళ

95-205/564

తసడడ:డ నరసససహహలల బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:18-39-114
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప దదసడడ
ఇసటట ననస:18-39-114
వయససస:22
లస: ససస స
556
SQX2394146
పపరర: కకటటశశరర గగళళ

542
SQX2103273
పపరర: రరజరశ వనేతమమల

537
SQX0145417
పపరర: ససమన కకటబల

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:18-39-101
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ వసగవలర
ఇసటట ననస:18-39-110
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:18-39-113/2
వయససస:28
లస: పప
553
SQX2102036
పపరర: ససధఖరరణణ దదసడడ

95-138/896

తసడడ:డ భబసషర రరవప రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:18-39-108
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప రరదర ద వదఈనన
ఇసటట ననస:18-39-108
వయససస:61
లస: ససస స
550
SQX2265650
పపరర: మణణకరసత తతట

539
SQX2079846
పపరర: రవ దతవరరజ తననరర

95-134/963

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర కకటబల
ఇసటట ననస:18-39-99
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మహన వనమమల
ఇసటట ననస:18-39-105
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప మకరషల
ఇసటట ననస:18-39-105
వయససస:21
లస: ససస స
547
SQX2520435
పపరర: యశశద రరదదర వదఈనన

95-134/23

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:18-39-101
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-39-103
వయససస:55
లస: పప
544
SQX2077238
పపరర: ససధ మకరషల

536
SQX1869304
పపరర: ననగ రరజ కకటబలమ

534
SQX2520104
పపరర: ససధనకరరరవప మకరష

తసడడ:డ అరరరనరరవప మకరష
ఇసటట ననస:18-39-97/DREDLA BAZAR
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకటబలమ
ఇసటట ననస:18-39-99
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర టసకసరల
ఇసటట ననస:18-39-100
వయససస:24
లస: ససస స
541
SQX1869221
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

95-201/832

తసడడ:డ ససధనకరరరవప మకరష
ఇసటట ననస:18-39-97/D
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససమన కలటబల
ఇసటట ననస:18-39-99
వయససస:22
లస: ససస స
538
SQX1960418
పపరర: సరయ భవరన టసకసరల

533
SQX2042091
పపరర: నవఖ మకరష

555
SQX2164853
పపరర: లకడక ససజనఖ గగళళ

95-134/698

భరస : శవ పడకరశ రరడడడ గగళళ
ఇసటట ననస:18-39-116
వయససస:29
లస: ససస స
558
SQX2395291
పపరర: కకటటశశరమక గగళళ

95-138/924

భరస : ససబబరరడడడ గగళళ
ఇసటట ననస:18-39-117
వయససస:76
లస: ససస స
95-138/926

561
SQX1816404
పపరర: కరవనరర తరరవరయమపటట

95-138/9

భరస : ననగరసదడ బబబమ తరరవరయమపటట
ఇసటట ననస:18-40-1
వయససస:22
లస: ససస స

Page 166 of 363

562
SQX1816222
పపరర: బడత కరరరసక రరడడడ
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95-138/10

తసడడ:డ బడత చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-2
వయససస:22
లస: పప
565
SQX1882174
పపరర: శక లకడక సననపరరడడ

95-138/12

95-138/14

95-134/734

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:18-40-13
వయససస:18
లస: ససస స
574
SQX2539526
పపరర: సబఠరననసర మహమకద

566
SQX2242741
పపరర: వజయ అసకమక రరడడడ మమలల

569
SQX1803048
పపరర: మహమకద ఎహహసశరమ ఉల
హససన షపక
తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:18-40-13
వయససస:22
లస: పప
572
SQX2102259
పపరర: మధససదదనరరడడడ పరలవనలర

575
SQX2105344
పపరర: పడవణ కలమమర తతట

తలర : మమసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:18-40-25,flat number -404
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప తతట
ఇసటట ననస:18-40-27
వయససస:28
లస: పప

577
SQX1718030
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

578
SQX2484152
పపరర: ఈససబ షపక

95-209/4

Deleted

తసడడ:డ ససవదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-40-44
వయససస:37
లస: పప
580
SQX0761916
పపరర: రరకరష రరడడడ కసజల

95-187/9

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:18-40-48/a
వయససస:28
లస: పప
583
SQX1802966
పపరర: భబగఖససడ గమమకదదళ

95-181/53

భరస : శవరరమరరడడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:18-40-97
వయససస:34
లస: ససస స

95-199/933

95-134/738

587
SQX1837889
పపరర: పపననమక కకసదమభడడ

95-201/833

590
MLJ3767175
పపరర: ఉష రరణణ మరరటట
భరస : శవరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:18-40-97
వయససస:36
లస: ససస స

570
SQX2128593
పపరర: అయయషర పరవన షపక

95-134/733

573
SQX2413375
పపరర: అసజ రరడడడ బభచతపఅల

95-134/735

576
SQX2102200
పపరర: తరరమల భబసషర బసడడ రరడడ

95-199/934

తసడడ:డ అసకమ రరవప బసడడ రరడడ
ఇసటట ననస:18-40-37
వయససస:22
లస: పప
95-187/397

95-134/736

579
SQX0293357
పపరర: శవ పరరశత కసజల

95-187/8

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:18-40-48/a
వయససస:44
లస: ససస స
582
SQX2352029
పపరర: లకడక నకకత యరక

95-38/807

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ యరక
ఇసటట ననస:18-40-60
వయససస:22
లస: ససస స
95-134/644

585
SQX2062107
పపరర: అసమమ బబగమమ మహమకద

95-193/1121

భరస : అబమరల ఘమజ మహమకద
ఇసటట ననస:18-40-78
వయససస:45
లస: ససస స
95-134/28

భరస : వరయఖ కకసదమభడడ
ఇసటట ననస:18-40-88
వయససస:78
లస: ససస స
95-181/54

95-138/13

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ బభచతపఅల
ఇసటట ననస:18-40-18/2
వయససస:33
లస: పప

Deleted

584
SQX2078236
పపరర: రఫస షపక

567
SQX1904101
పపరర: రగజ దతవరపలర

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:18-40-13
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:18-40-78
వయససస:58
లస: పప

భరస : నససరరదదరన షపక
ఇసటట ననస:18-40-79
వయససస:24
లస: ససస స
589
SQX1871904
పపరర: ఉషరరన మమరరకడడ

95-134/27

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:18-40-47
వయససస:20
లస: పప
581
SQX2428407
పపరర: రతనగరరర మలర స

95-134/732

తసడడ:డ ససబబరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:18-40-8
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వరహలసరశమ మలర స
ఇసటట ననస:18-40-56
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బడహకనసదస గమమకదదళ
ఇసటట ననస:18/40/68
వయససస:23
లస: ససస స
586
SQX2133098
పపరర: నజక షపక

95-138/956

తసడడ:డ శవ రరడడడ పరలవనలర
ఇసటట ననస:18-40-15
వయససస:27
లస: పప
95-134/973

564
SQX2454353
పపరర: స

తసడడ:డ సననపరరడడడ కసషష
ఇసటట ననస:18-40-04
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రరడడడ మమలల
ఇసటట ననస:18-40-5/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:18-40-8
వయససస:23
లస: పప
571
SQX2128684
పపరర: అరరఫ అలమకజ షపక

95-138/11

తసడడ:డ బడత చసదడశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-2
వయససస:23
లస: పప

భరస : కసషరష రరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-04
వయససస:27
లస: ససస స
568
SQX1815968
పపరర: వజయ భబసషర రరడడడ దతవరపలర

563
SQX1816354
పపరర: బడత ననగ ససరరసదడ రరడడడ

588
SQX2522704
పపరర: ససబమబలల గమడడపరటట

95-134/965

భరస : భకకషలక గమడడపరటట
ఇసటట ననస:18-40-88
వయససస:48
లస: ససస స
95-181/55

591
SQX2158244
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మరరకడడడ

95-181/1117

తలర : ఉష రరణణ
ఇసటట ననస:18-40-97
వయససస:19
లస: పప
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592
SQX1869056
పపరర: ఉమయమససలమసనన సయఖద

తసడడ:డ అబమరల రఫస అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:18-40-98/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట శవ కలమమర కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:18-40-99
వయససస:50
లస: ససస స

95-201/834
594
SQX2042935
పపరర: వర వనసకట శవ కలమమర
కకసడపరటటరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసడపరతతరర
ఇసటట ననస:18-40-99
వయససస:51
లస: పప

595
SQX2541076
పపరర: లకడక దతవ పసటటల

596
SQX1644798
పపరర: ససరరష రరణణ బభరగడడ

597
SQX2189702
పపరర: మసరసన బ షపక

95-134/29

95-179/1211

భరస : శసకర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:18-40-102/A
వయససస:51
లస: ససస స
598
SQX2387900
పపరర: శవ ననగరసదడస చలర

593
SQX2106805
పపరర: కణక దసరడ కకసడపరటటరర

95-139/1133

599
SQX1800135
పపరర: పరరశత దతరసగమల

తలర : శశకలజ కకలర మరర
ఇసటట ననస:18-41-17
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ బటటటల
ఇసటట ననస:18-41-27,1St line,
వయససస:18
లస: ససస స
95-139/1141

95-139/1228

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:18-41-78
వయససస:22
లస: ససస స

95-131/648

611
SQX2534592
పపరర: హహససవనమక చలర

95-187/398

614
SQX1728575
పపరర: రరజఖ లకడక ఉపర

95-139/1142

617
SQX2274397
పపరర: రరజరశశరర థదరరకర

95-139/1230

95-140/6

620
SQX1841659
పపరర: చనన రమణమక మలలర

606
SQX2357432
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడర మభడడ

95-139/1140

609
SQX1841675
పపరర: గగపస చనవల

95-140/5

612
SQX1941335
పపరర: ససధనరరణణ చలర

95-181/58

భరస : దసరరడరరవప చలర
ఇసటట ననస:18-41-35/A
వయససస:28
లస: ససస స
615
SQX1728971
పపరర: ననగ ఆసజననయమలల చలమర

95-140/7

తసడడ:డ హహనసమసత చలమర
ఇసటట ననస:18-41-54
వయససస:23
లస: పప
95-139/1143

భరస : వనసకటటశశరరర థదరరకర
ఇసటట ననస:18-41-63
వయససస:23
లస: ససస స
95-140/531

95-139/1139

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:18-41-33 VADDERA VARI STR
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవరరమకసషష ఉపర
ఇసటట ననస:18-41-47
వయససస:26
లస: ససస స
95-140/530

603
SQX2230126
పపరర: సరసబశవ రరవప ఓరరచ

తసడడ:డ కరసయఖ బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:18-41-33
వయససస:32
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కకసడలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:18-41-59
వయససస:33
లస: పప
619
SQX2137776
పపరర: రజఖలకడక బటటటల

608
SQX2356913
పపరర: వనసకటటష చనవల

95-181/1118

తసడడ:డ అసజ బబబమ ఓరరచ
ఇసటట ననస:18-41-27
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవయఖ చలర
ఇసటట ననస:18-41-35
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : చలర గమరవయఖ
ఇసటట ననస:18-41-41
వయససస:74
లస: ససస స
616
SQX2225712
పపరర: వనసకట సరశమ బబలరసకకసడ

95-140/529

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:18-41-33
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:18-41-35
వయససస:56
లస: ససస స
613
SQX2386001
పపరర: లకకమక చలర

605
SQX2306793
పపరర: ననగ లకడక చలర

600
SQX2390821
పపరర: లకమక చలర
భరస : శవ చలర
ఇసటట ననస:18-41-10
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదసలల చలర
ఇసటట ననస:18-41-29/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చవల
ఇసటట ననస:18-41-33
వయససస:20
లస: పప
610
SQX2532166
పపరర: హహససవనమక చలమర

95-181/57

తసడడ:డ పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-41-26
వయససస:60
లస: పప
95-140/505

95-139/1144

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:18-41-8
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ దతరసగమల
ఇసటట ననస:18-41-10
వయససస:27
లస: ససస స

95-139/1138 602
601
SQX2209567
SQX2425015
పపరర: లకడక ననగ మసజషర కకలర మరర
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

607
SQX2263846
పపరర: గగపస చవల

95-181/56

భరస : ససవర ననగ కకశశర బభరగడడ
ఇసటట ననస:18-40-102/B
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరసస చలర
ఇసటట ననస:18-41-10
వయససస:26
లస: ససస స

604
SQX2040269
పపరర: హరర చసదన బటటటల

95-181/994

618
SQX1991371
పపరర: భమలకడక బతషల

95-139/1081

భరస : సతశ బతషల
ఇసటట ననస:18-41-66
వయససస:22
లస: ససస స
95-140/8

భరస : నరససమర మ మలలర
ఇసటట ననస:18-41-81 SANGADIGUNTA 1 SA
వయససస:58
లస: ససస స

621
SQX2274488
పపరర: దసరడ రరవప థదరరకర

95-139/1145

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర థదరరకర
ఇసటట ననస:18-41-83
వయససస:25
లస: పప
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622
SQX2151587
పపరర: పడశరసత కలమమర దతవసడర

95-140/532

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దతవసడర
ఇసటట ననస:18-41-83
వయససస:19
లస: పప
95-138/964

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:18-41-94
వయససస:34
లస: పప
95-140/534

Deleted
95-139/1134

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-41-100
వయససస:20
లస: ససస స
634
SQX2198182
పపరర: నసరరహన షపక

95-139/1136

95-140/528

Deleted
95-181/1342

భరస : శవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-6/A
వయససస:56
లస: ససస స
643
SQX2392777
పపరర: దసరడ రరవప పసటర

95-140/540

తసడడ:డ వనసకటటష చలర
ఇసటట ననస:18-42-25
వయససస:20
లస: ససస స

Deleted
95-139/1135

635
SQX2231439
పపరర: గరయతడ బటటటల

638
SQX1782069
పపరర: రరణణ సడవసత బతష
స ల

95-139/1137

644
SQX2440766
పపరర: ససధనకర చలర

95-140/555

647
SQX2423085
పపరర: వజయ బతష
స ల

95-140/13

650
SQX1942820
పపరర: ననగరరజ చలర
తసడడ:డ వనసకటటష చలర
ఇసటట ననస:18-42-25
వయససస:29
లస: పప

95-139/1147

తసడడ:డ గమరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:18-41-94,
వయససస:39
లస: పప
633
SQX1803030
పపరర: ఇననయతషలర పఠరన

95-139/14

636
SQX2399442
పపరర: వనసకటరరవప బతష
స ల

95-140/527

639
SQX2512713
పపరర: శవ బతష
స ల

95-181/1341

తసడడ:డ పసదర గమరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-6/A
వయససస:51
లస: పప
95-140/10

642
SQX1728948
పపరర: ననగ మణణ చలమర

95-140/11

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:18-42-11
వయససస:28
లస: ససస స
95-140/541

645
SQX2456903
పపరర: రరజరశ కలమమర కలసచస

95-138/965

తసడడ:డ శశరర కలసచస
ఇసటట ననస:18-42-15
వయససస:33
లస: పప
95-140/556

తసడడ:డ గరసధద బబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-19
వయససస:24
లస: పప
95-132/1027

630
SQX2402485
పపరర: నగరజ చలర

తసడడ:డ రరమకకటట బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-41-105
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకకణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-2 3RD LANE
వయససస:21
లస: పప
641
SQX1729557
పపరర: శకనవరస రరవప మతష
స పలర

95-140/533

తసడడ:డ అజమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:18-41-101
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చలర
ఇసటట ననస:18-42-11
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజరశ కలమమర కలసచస
ఇసటట ననస:18-42-15
వయససస:31
లస: ససస స
649
SQX2539971
పపరర: ననగమలమక చలర

95-140/535

భరస : కకసడ రరజరశ తరరమల
ఇసటట ననస:18-41-94
వయససస:27
లస: ససస స

632
SQX2139632
పపరర: బబలవనసకటబరలవ బతష
స ల

627
SQX2473189
పపరర: రరజరశ తరరమలకకసడ

Deleted

తసడడ:డ ససబబ రరవప మతష
స పలర
ఇసటట ననస:18-42-7
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల పసటర
ఇసటట ననస:18-42-11
వయససస:32
లస: పప
646
SQX2451714
పపరర: రమణ కలసచస

629
SQX2476679
పపరర: కకసడ అదద లకడక తరరమల

95-140/9

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:18-41-94
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:18-41-105
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-41-105
వయససస:36
లస: ససస స
640
SQX2514172
పపరర: లసగమక బతష
స ల

95-139/1146

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-41-100
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:18-41-102
వయససస:44
లస: ససస స
637
SQX2397339
పపరర: గరయతడ బతష
స ల

626
SQX2477495
పపరర: కకసడ అదద లకడక తరరమల

624
SQX1728955
పపరర: శరకవరణణ తషరక

భరస : చనన కరశయఖ తషరక
ఇసటట ననస:18-41-92
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకసడ రరజరశ తరరమల
ఇసటట ననస:18-41-94
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకసడ రరజరశ తరరమల
ఇసటట ననస:18-41-94
వయససస:27
లస: ససస స
631
SQX2223568
పపరర: వజయ బతష
స ల

95-139/1226

భరస : శకనస బటటటల
ఇసటట ననస:18-41-91
వయససస:39
లస: ససస స

625
SQX2469633
పపరర: రరజరశ తరరమలకకసడ

628
SQX2476489
పపరర: కకసడ అదద లకడక తరరమల

623
SQX2519833
పపరర: మసగ బటటటల

648
SQX1728922
పపరర: కకటమక చలమర

95-140/12

భరస : కసషషమభరరస చలమర
ఇసటట ననస:18-42-22
వయససస:49
లస: ససస స
95-140/14

651
SQX2509537
పపరర: ననగమలమక చలర

95-181/1328

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటష చలర
ఇసటట ననస:18-42-25
వయససస:20
లస: ససస స

Page 169 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

652
SQX2081438
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప మకరషల

95-140/507

తసడడ:డ శకనస మకరషల
ఇసటట ననస:18-42-27
వయససస:19
లస: పప
655
SQX2237071
పపరర: గగపస రరజ బతష
స ల

95-181/1119

95-140/557

95-140/509

95-140/560

95-140/561

95-140/18

95-140/564

Deleted
95-140/19

తసడడ:డ కనకరరరవప నసదమభరర
ఇసటట ననస:18-42-70
వయససస:40
లస: పప
679
SQX2451862
పపరర: రగశమక నసదమభరర
భరస : నగరజ నసదమభరర
ఇసటట ననస:18-42-70
వయససస:33
లస: ససస స

95-140/559

665
SQX2510634
పపరర: అజయ కలమమర కకమకథదటట

668
SQX2262251
పపరర: జజనబ షపక

671
SQX2107761
పపరర: ననగభమషణస అసదసగమల

674
SQX2482784
పపరర: శకనస యయపపరర

95-140/693

95-140/562

680
SQX2505717
పపరర: ససవరరస నసదమభరర
భరస : కనషరరవ నసదమభరర
ఇసటట ననస:18-42-70
వయససస:52
లస: ససస స

95-140/508

663
SQX1728666
పపరర: రరస బబబమ బతష
స ల

95-140/17

666
SQX2510659
పపరర: హహమ బసదస కకమకథదటట

95-140/694

669
SQX2503340
పపరర: ససబబన సయద

95-140/688

తసడడ:డ బబబమ సయద
ఇసటట ననస:18-42-65/1
వయససస:25
లస: పప
95-140/510

672
SQX2379451
పపరర: పదక నరరమమలమ

95-140/563

భరస : పడకరశ నరరమమలమ
ఇసటట ననస:18-42-69
వయససస:35
లస: ససస స
95-181/1120

675
SQX2526283
పపరర: శకనస యయపపరర

95-185/982

తసడడ:డ మసరసన రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:18-42-69/1
వయససస:29
లస: పప
95-140/565

భరస : కనసక రరవప నసదమభరర
ఇసటట ననస:18-42-70
వయససస:51
లస: ససస స
95-140/567

660
SQX2105732
పపరర: శసకర బటటటల

భరస : అజయ కలమమర కకమకథదటట
ఇసటట ననస:18-42-61
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:18-42-69/1
వయససస:29
లస: పప
677
SQX2457158
పపరర: మరరయమక నసదమభరర

95-140/16

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-55
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సష మయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:18-42-67
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:18-42-69/1
వయససస:29
లస: పప
676
SQX1775584
పపరర: ననగరరజ నసదమభరర

662
SQX2429207
పపరర: కకటటశశర రరవప ఈరర

657
SQX1729078
పపరర: రరమ దతవ ఉపప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:18-42-48
వయససస:25
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:18-42-64
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప అణమరగమల
ఇసటట ననస:18-42-66
వయససస:21
లస: పప
673
SQX2450450
పపరర: శకనస యయపపరర

95-140/558

తసడడ:డ ఇశరకయయల కకమకథదటట
ఇసటట ననస:18-42-61
వయససస:32
లస: పప

భరస : చనన చతనననఈహ పసబ
ఇసటట ననస:18-42-61/2
వయససస:51
లస: ససస స
670
SQX1728732
పపరర: కలమమ బబబమ అణమరగమల

659
SQX2392504
పపరర: పదకజ బతష
స ల

95-140/692

భరస : శకనవరస రరవప ఉపప
ఇసటట ననస:18-42-43
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:18-42-53
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-55
వయససస:48
లస: ససస స
667
SQX2380152
పపరర: నరసమక పసబ

95-140/15

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-47
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర బటటటల
ఇసటట ననస:18-42-48
వయససస:22
లస: ససస స
664
SQX2422541
పపరర: దసరడ బతష
స ల

656
SQX1728807
పపరర: మమలఈశశరర దతవళర

654
SQX2508711
పపరర: వనసకటటష మకషల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మకషల
ఇసటట ననస:18-42-28
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజ దతవళర
ఇసటట ననస:18-42-42
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శసేసేసనస బతషల
ఇసటట ననస:18-42-47
వయససస:24
లస: పప
661
SQX2107423
పపరర: తరరపరతమక బటటటల

95-205/566

తసడడ:డ శకనస మకరషల
ఇసటట ననస:18-42-27
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సష మయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-41
వయససస:21
లస: పప
658
SQX2463875
పపరర: రరజ బతషల

653
SQX2073286
పపరర: శవ ననగరరజ మకరషల

678
SQX2424430
పపరర: నగరజ నసదమభరర

95-140/566

తసడడ:డ కనషరరవ నసదమభరర
ఇసటట ననస:18-42-70
వయససస:40
లస: పప
95-181/1291

681
SQX2081321
పపరర: నలమ వపసరర లమ

95-140/511

తసడడ:డ కకటటశవరవప వపసరర లమ
ఇసటట ననస:18-42-71
వయససస:20
లస: ససస స
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682
SQX2451474
పపరర: మసగరరవప గరరపరటట
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95-140/568

భసధసవప: మరరయమక గరరపరటట
ఇసటట ననస:18-42-71
వయససస:45
లస: పప
685
SQX2349207
పపరర: మమకషసటట చలర

95-140/571

95-140/574

95-140/20

95-140/578

692
SQX2459790
పపరర: శకనస వనమమల

695
SQX1729367
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ బతష
స ల

95-140/513

698
SQX2504496
పపరర: లకడక చలర

95-140/34

701
SQX1841667
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప మలలర
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:18-42-90 3RD LANE
వయససస:39
లస: ఇ

703
SQX1980655
పపరర: అచతచశశరరరవప బసడరర

704
SQX2511640
పపరర: జరసమక బసడరర

95-140/23

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:18-42-91
వయససస:21
లస: పప

95-140/25

భరస : సబబబన పఠరన
ఇసటట ననస:18-42-94
వయససస:26
లస: ససస స
709
SQX2504702
పపరర: కసషష బటటటల
తసడడ:డ శకనస బటటటల
ఇసటట ననస:18-42-97/1
వయససస:28
లస: పప

95-140/576

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:18-42-94
వయససస:31
లస: పప
95-134/956

95-140/573

690
SQX2508323
పపరర: రమమశ మహసకరళ మహసకరళ

693
SQX2473411
పపరర: కలమమరర వనమమల

95-140/577

95-140/21

696
SQX1986074
పపరర: ఖమజ షపక

95-140/512

తసడడ:డ సరరర షపక
ఇసటట ననస:18-42-86
వయససస:47
లస: పప
95-140/689

699
SQX2504546
పపరర: ననగమక చలర

95-140/690

భరస : బసగరరయఖ చలర
ఇసటట ననస:18-42-86
వయససస:59
లస: ససస స
95-140/35

702
SQX1775576
పపరర: ఝమనస లకడక తషరక

95-140/22

భరస : వనసకటటశశరరర
లలట తషరక
ఇసటట ననస:18-42-90/C
వయససస:41
లస: ససస స
95-140/695

95-140/24
705
SQX1730555
పపరర: వజయ కలమమరర మమడడకకసడదరర

భరస : అబడహస మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:18-42-92
వయససస:39
లస: ససస స
95-140/26

708
SQX1729011
పపరర: అబడహస మమడడకకసడదరర

95-140/27

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:18-42-97
వయససస:52
లస: పప

95-140/579 711
710
SQX2154516
SQX2180305
పపరర: వశరల కలమమర మమడడకకసడదరర
పపరర: భవన కకటటరరకరష

తసడడ:డ అబడహస మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:18-42-97/4
వయససస:21
లస: పప

95-140/691

భరస : శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:18-42-79
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:18-42-91 4TH LINE
వయససస:47
లస: ససస స
707
SQX1730191
పపరర: మమబమజజన షపక

687
SQX2173862
పపరర: కకటటశశర రరవప చలర

తసడడ:డ రమమశ ఏస/ఓ వనసకటటశరశలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:18-42-78/3
వయససస:31
లస: పప

భరస : పపనననరరవప చలర
ఇసటట ననస:18-42-86
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:18-42-86,VADDERA BAZAR
వయససస:42
లస: ససస స

706
SQX1729185
పపరర: సరజదన పఠరన

95-140/575

తసడడ:డ ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-85
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:18-42-86
వయససస:23
లస: పప
700
SQX1782085
పపరర: అసకత షపక

689
SQX2422632
పపరర: రమమష మహసకరళ

95-140/570

తసడడ:డ మమకషసటట చలర
ఇసటట ననస:18-42-73
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: కలమమరర వనమమల
ఇసటట ననస:18-42-79
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఠమకసపత
ఇసటట ననస:18-42-82/a
వయససస:18
లస: పప
697
SQX1986025
పపరర: ఇరరఫన షపక

95-140/572

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:18-42-78
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:18-42-79
వయససస:42
లస: ససస స
694
SQX2396570
పపరర: గగపరల కసషష ఠమకసపత

686
SQX2135036
పపరర: అననపపరష చలర

684
SQX2452712
పపరర: తడలలక కలమమర గరరపరటట

తసడడ:డ మసగరరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:18-42-71
వయససస:19
లస: పప

భరస : మమకషసటట చలర
ఇసటట ననస:18-42-73
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకషసటట చలర
ఇసటట ననస:18-42-73
వయససస:26
లస: పప
691
SQX1728096
పపరర: కలమమరర వనమమల

95-140/569

భరస : మసగరరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:18-42-71
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తమకయఖ చలర
ఇసటట ననస:18-42-73
వయససస:59
లస: పప
688
SQX2128379
పపరర: లకడక ననరరయణ చలర

683
SQX2462851
పపరర: మరరయమక గరరపరటట

95-140/536

భరస : పడభమ కలమమర కకటటరరకరష
ఇసటట ననస:18-42-102
వయససస:26
లస: ససస స
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712
SQX2264166
పపరర: యయలశర రరజ కకడడరరకరష

95-215/1326

తసడడ:డ యయసయఖ కకడడరరకరష
ఇసటట ననస:18-42-102/2
వయససస:27
లస: పప
715
SQX1782051
పపరర: నరరసదడ రరడడడ భభరరవపజల

713
SQX2277945
పపరర: హరరష కలమమర మభనగళళరర

తసడడ:డ ససబడమణఖస మభనగళళరర
ఇసటట ననస:18-42-103
వయససస:18
లస: పప
95-140/29

తసడడ:డ రరమ రరడడడ భభరరవపజల
ఇసటట ననస:18-42-103 SANGADIGUNTA
వయససస:35
లస: పప

716
SQX2009934
పపరర: రరజరశ ససదరరనమ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:18-42-108
వయససస:22
లస: పప

Deleted

722
SQX2388635
పపరర: దదవఖ ననగరపష గమ

తసడడ:డ కసపరరరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:18-42-111 POWER PETA
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ ననగరపష గమ
ఇసటట ననస:18-42-112
వయససస:20
లస: ససస స

724
SQX2353837
పపరర: కకటటశశర రరవప కలడడమమల

725
SQX2353555
పపరర: పడవణ కలమమర కలడడమమల

95-140/545

తసడడ:డ ఆరగన కలడడమమల
ఇసటట ననస:18-42-113
వయససస:30
లస: పప
727
SQX2383131
పపరర: రమణ ఉపపటబలమ

95-140/547

95-140/550

95-140/553

తసడడ:డ తషమక వనసకట నరరఖన
ఇసటట ననస:18-50-90
వయససస:23
లస: పప

95-140/543

734
SQX1782036
పపరర: అమననబ షపక

95-140/554

737
SQX1728872
పపరర: దసరడ రరవప బతష
స ల

95-140/546

740
SQX2484228
పపరర: ఏఫరడన షపక
భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:18-166/2
వయససస:21
లస: ససస స

720
SQX2078152
పపరర: రరకరశ గటటటపలర

95-203/898

723
SQX2125979
పపరర: చనన కలడడమమల

95-140/544

726
SQX1782028
పపరర: రమణ బతష
స ల

95-140/31

భరస : శకనస లలట బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-42-120
వయససస:32
లస: ససస స
95-140/548

729
SQX2379998
పపరర: గమరవయఖ ఉపపటబలమ

95-140/549

తసడడ:డ అలయఖ ఉపపటబలమ
ఇసటట ననస:18-42-121
వయససస:33
లస: పప
95-140/551

732
SQX2340081
పపరర: ససకనఖ ఇమమలమ

95-140/552

తసడడ:డ మరరయదనసస ఇమమలమ
ఇసటట ననస:18-42-127/A
వయససస:18
లస: ససస స
95-140/32

735
SQX1970227
పపరర: మహమకద హనఫర షపక

95-140/33

తసడడ:డ షపక జజన షపక
ఇసటట ననస:18-42-141
వయససస:28
లస: పప
95-140/36

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-45-56
వయససస:39
లస: పప
95-201/10

95-140/538

తసడడ:డ కకటయఖ కలడడమమల
ఇసటట ననస:18-42-113
వయససస:53
లస: పప

భరస : దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:18-42-137
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర జజన షపక
ఇసటట ననస:18-42-141
వయససస:48
లస: ససస స
739
SQX1852607
పపరర: తషమక నవన కలమమర రరడడ

731
SQX2405587
పపరర: దనడకకవళ దనర

717
SQX2386274
పపరర: రవకలమమర ససదరరనస

తసడడ:డ కసపరరరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:18-42-111
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబజ దనర
ఇసటట ననస:18-42-127
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస కలలర
ఇసటట ననస:18-42-128
వయససస:28
లస: పప
736
SQX2321818
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-140/539

తసడడ:డ బకలక ఉపపటబలమ
ఇసటట ననస:18-42-121
వయససస:49
లస: పప

భరస : గమరవయఖ ఉపపటబలమ
ఇసటట ననస:18-42-121
వయససస:29
లస: ససస స
733
SQX2225704
పపరర: నరరష కలలర

728
SQX2396091
పపరర: అలయఖ ఉపపటబలమ

95-140/28

తసడడ:డ శకనస ససదరరనస
ఇసటట ననస:18-42-107
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చనన కలడడమమల
ఇసటట ననస:18-42-113
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అలయఖ ఉపపటబలమ
ఇసటట ననస:18-42-121
వయససస:62
లస: ససస స
730
SQX2393858
పపరర: శరరష ఉపపటబలమ

95-140/506

తసడడ:డ జజసఫ కకమకతతటట
ఇసటట ననస:18-42-109
వయససస:18
లస: పప
95-140/542

714
SQX1775568
పపరర: భబరత మమనగలకరర

భరస : ససబడహకణఖస మమనగలకరర
ఇసటట ననస:18-42-103 SANGADIGUNTA
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ససదరరనమ
ఇసటట ననస:18-42-107
వయససస:23
లస: పప

95-140/30 719
718
SQX1782044
SQX2138931
పపరర: సరయ పవన కలమమర కలసచనల
పపరర: ససనల కలమమర కకమకతతటట

721
SQX2131530
పపరర: రరకరశ గటటటపలర

95-140/537

738
SQX1728856
పపరర: ననగభర మమడడకకసడదరర

95-140/37

భరస : అబడహస మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:18-45-97
వయససస:23
లస: ససస స
95-190/1087

741
SQX2075778
పపరర: షపక ఫరతమ

95-215/1270

భరస : షపక అలబక
ఇసటట ననస:18-496
వయససస:27
లస: ససస స
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SQX2001600
పపరర: అనల బతష
స ల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-139/1082

తసడడ:డ లకకణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:18-4173
వయససస:20
లస: పప
745
SQX2378313
పపరర: తరరపతయఖ కకకరషర

95-224/1267

94-115/33

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప తనటట
ఇసటట ననస:19-1-110
వయససస:47
లస: ససస స
751
SQX1809953
పపరర: భవఖ మలలర ల

95-154/49

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:19-1-400
వయససస:22
లస: ససస స
754
SQX1970979
పపరర: మహమకద షఫరయత అల

95-182/6

95-185/2

94-102/37

తసడడ:డ పసదర వరయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:19-6-11
వయససస:55
లస: పప
766
SQX2443778
పపరర: వనసకటరరమ రరడడడ కకలర
తసడడ:డ రమణరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:19-6-22
వయససస:37
లస: పప
769
SQX2181725
పపరర: నల మమఘ సరయ కలమమర
మననడవలమ
తసడడ:డ మహన మననడవలమ
ఇసటట ననస:19-6-24
వయససస:20
లస: పప

750
SQX2438562
పపరర: రమణ దతవరకకసడ
భరస : ఏడడకకసడలల దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:19/1-336
వయససస:42
లస: ససస స

752
SQX2411783
పపరర: ససశలరరవప వరససమలర

753
SQX2412161
పపరర: సశరష లత వరససమలర

95-69/974

755
SQX2271146
పపరర: మహమకద అసజద అల

758
SQX2168508
పపరర: ఇరరఫన అల మహమకద

761
SQX1932300
పపరర: ఇమమమ న షపక

764
SQX2279396
పపరర: లకడక మమడడశశటట

767
SQX2451334
పపరర: సరసశత కకలర

770
SQX1799865
పపరర: దనరర వనసకటటసశర రరవప

95-69/973

95-69/975

భరస : ససశల రరవప వరససమలర
ఇసటట ననస:19-1/442
వయససస:38
లస: ససస స
95-182/617

756
SQX2262053
పపరర: అరరద అల మహమకద

95-183/774

తసడడ:డ సదదఖ అల మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-103
వయససస:27
లస: పప
95-182/618

759
SQX2466167
పపరర: మమనక గమడడవరడ

95-182/619

తసడడ:డ ననగ మహన గమడడవరడ
ఇసటట ననస:19-3-108
వయససస:22
లస: ససస స
95-183/15

762
SQX2268282
పపరర: సరయనకలమమర మదదశశటట

95-183/787

తసడడ:డ శకసవసరరరవ మదదశశటట
ఇసటట ననస:19-6-11
వయససస:19
లస: పప
95-202/838

765
SQX2183820
పపరర: మమనక గమడడవరడ

95-183/788

తసడడ:డ బదరర ననరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:19-6-17/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-183/790

భరస : వనసకటరరమ రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:19-6-22
వయససస:34
లస: ససస స
95-183/792

95-72/827

95-65/1214
749
SQX2437119
పపరర: మహమకద హససన బబగస
మహమకద
భరస : husband మహమకద
ఇసటట ననస:19/1-257 3rd line ambethkar N
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:19-6-11
వయససస:38
లస: ససస స
95-183/789

747
SQX2452787
పపరర: రరణణ సరరశపలర
భరస : శకనవరస రరవప సరరశపలర
ఇసటట ననస:19-1-106 5/2 LINE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ మహహదర దన షపక
ఇసటట ననస:19-6-4/D4
వయససస:21
లస: పప
95-202/837

95-138/1084

తసడడ:డ వర సరశమ సరరశపలర
ఇసటట ననస:19-1-106 5/2 LINE
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అససఫ అల మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-107/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:19-4-576-TF-2
వయససస:53
లస: పప
763
SQX2279438
పపరర: శకనవరస రరవప మమడడశశటట

95-72/826

తసడడ:డ మహమకద సరధదక అల
ఇసటట ననస:19-3-103
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షసకట అల మహమకద
ఇసటట ననస:19-3-103
వయససస:21
లస: పప
760
SAA1002401
పపరర: శకనవరసరరవప కకరకపరటట

746
SQX2457240
పపరర: శకనవరస రరవప సరరశపలర

744
SQX2520427
పపరర: లఖటబససడ రరదర ద వదయనన

తసడడ:డ భసషరరరవప రరదర ద వదయనన
ఇసటట ననస:18-39108
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : ససశల వరససమలర
ఇసటట ననస:19-1/442
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షసకత అల
ఇసటట ననస:19-3-103
వయససస:21
లస: పప
757
SQX1881788
పపరర: శఫయథ అల మహమకద

95-181/966

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇయఆలమ
ఇసటట ననస:18-30141A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కకకరషర
ఇసటట ననస:19-1-54/1
వయససస:46
లస: పప
748
NDX2411569
పపరర: లకడక కలమమరర తనటట

743
SQX2056703
పపరర: శక రరస తతజ ఇయఆలమ

768
SQX2364800
పపరర: వనసకటటష తషపరకలల

95-183/791

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:19-6-24
వయససస:27
లస: పప
95-183/16

తసడడ:డ దనరర రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-6-31 OPPGOVERNAMENTH
వయససస:45
లస: పప

771
SQX2271302
పపరర: చనసదదన పఠరన

95-183/793

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:19-6-36
వయససస:22
లస: ససస స
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MLJ3216082
పపరర: మహబభబ జజన షపక
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95-183/17

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-6-44/C
వయససస:42
లస: పప
775
SQX2185742
పపరర: రహమతషన షపక

95-183/795

95-183/798

95-183/19

95-183/802

95-183/20

95-184/722

95-207/635

భరస : రరజ యరకస
ఇసటట ననస:19-7-3-184
వయససస:29
లస: ససస స
796
SQX2071280
పపరర: షబబననబబగస షపక

తసడడ:డ బబబమరరవప లసకసపలర
ఇసటట ననస:19-7-202
వయససస:56
లస: పప

95-183/743

785
SQX1783331
పపరర: shaheda షపక

788
SQX2183374
పపరర: గగససయ షపక

791
SQX2232197
పపరర: యవరరజ రరవప సపరర

95-73/945

95-202/6

783
SQX2483709
పపరర: అబదసననసర షపక

95-183/803

95-215/1398

789
SQX2183770
పపరర: గఫర షపక

95-183/804

తసడడ:డ రగఫ షపక
ఇసటట ననస:19-6-55
వయససస:20
లస: పప
95-183/805

792
SQX2271153
పపరర: రరఖ మమరర
స రర

794
SQX2271294
పపరర: నగమఆల బబష షపక

795
SQX2367621
పపరర: ఫరత బబగస షపక

భరస : దతవరయఖ చచరరకకరర
ఇసటట ననస:19-7-272/13
వయససస:66
లస: ససస స

95-183/801

786
SQX2308765
పపరర: ససనత మమరర
స రర

తసడడ:డ కసప రరవప మమరర
స రర
ఇసటట ననస:19-6-58
వయససస:22
లస: ససస స

800
NDX2352607
పపరర: దతవమక చచరరకకరర

95-183/800

భరస : రమమశ మమరర
స రర
ఇసటట ననస:19-6-53
వయససస:31
లస: ససస స

95-222/1253

95-213/934

95-222/1249

భరస : షషకకర షపక
ఇసటట ననస:19-7-13
వయససస:51
లస: ససస స
95-190/1088

భరస : షసవదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-119
వయససస:60
లస: ససస స
94-213/24

780
SQX2285385
పపరర: పరరరజజతస మటట స

తసడడ:డ ననగరసదడస సపరర
ఇసటట ననస:19-6-55,lanch easter road
వయససస:53
లస: పప

797
SQX2195576
పపరర: మరరబ షపక

95-183/797

భరస : అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-6-50
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:19-7-3/185
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక షసరర షపక
ఇసటట ననస:19-7-43
వయససస:20
లస: ససస స
799
NDX2412153
పపరర: శకనవరసరరవప లసకసపలర

782
SQX2099042
పపరర: ఫరతమ ఖటటన షపక

777
SQX2123784
పపరర: ఉసరకన షపక

భరస : షపక షర వల మటట స
ఇసటట ననస:19-6-49
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రగఫ షపక
ఇసటట ననస:19-6-55
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:19-6-55/1
వయససస:22
లస: పప
793
SQX2132496
పపరర: ననగమణణ యరకస

95-183/799

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:19-6-51
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-6-54
వయససస:46
లస: ససస స
790
SQX2406379
పపరర: ఖజ బబబమ షపక

779
SQX2285336
పపరర: షపక షర వల మటట స

95-183/794

తసడడ:డ నససడ షపక
ఇసటట ననస:19-6-46
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:19-6-50
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:19-6-50
వయససస:19
లస: పప
787
SQX1757566
పపరర: నససమ షపక

95-183/796

తసడడ:డ కసషట నన మటట స
ఇసటట ననస:19-6-49
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:19-6-50
వయససస:59
లస: పప
784
SQX2269819
పపరర: అలస సయఖద

776
SQX2201382
పపరర: సరధదక షపక

774
SQX2123768
పపరర: నససడ షపక

తసడడ:డ రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:19-6-46
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నససడ షపక
ఇసటట ననస:19-6-46
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:19-6-46
వయససస:25
లస: ససస స
781
SQX1786060
పపరర: అబమరల కరరస షపక

95-183/18

తసడడ:డ బబబమలమల షపక
ఇసటట ననస:19-6-46
వయససస:30
లస: పప

భరస : నససడ షపక
ఇసటట ననస:19-6-46
వయససస:48
లస: ససస స
778
SQX2123735
పపరర: జజససకన షపక

773
SQX1932391
పపరర: అషడఫ షపక

798
SQX2503134
పపరర: లకడకనరసమక చటర

95-83/1271

భసధసవప: కకటయఖ చటర
ఇసటట ననస:19-7-121
వయససస:51
లస: ససస స
94-212/4

801
NDX2352631
పపరర: ననగమణణ బబ దసరల

94-212/5

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ దసరల
ఇసటట ననస:19-7-272-87
వయససస:36
లస: ససస స
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802
NDX2298263
పపరర: వనసకటటసశరమక ఒరరస
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94-124/18

తసడడ:డ ఒరరస బబపపజ
ఇసటట ననస:19-7-272/110
వయససస:25
లస: ససస స
805
SQX1932342
పపరర: రతన కలమమరర చసతబతస న

95-183/55

95-206/712

95-184/732

95-209/519

95-209/520

94-57/554

95-215/1415

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:29
లస: ససస స

815
SQX2429017
పపరర: అససఫ బబష షపక

818
SQX2230589
పపరర: సప హహయల షపక

821
NDX2352649
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డడడ

824
SQX1799394
పపరర: రమమష కలసచనల

95-185/849

827
SQX2367316
పపరర: రమమశ బబబమ మమతరర

95-212/825

830
SQX2414811
పపరర: ననగరశశర పవన మమతరర
తసడడ:డ రమమశ బబబమ మమతరర
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:27
లస: పప

810
SQX2128031
పపరర: రరణణ వననగళర

95-184/731

813
SQX2057826
పపరర: మనదసర షపక

95-184/688

816
SQX2247120
పపరర: గనమమననసర షపక

95-208/1138

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:19-7-442/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-209/521

819
SQX2041028
పపరర: రరయమజ షపక

95-200/1038

తసడడ:డ మగమబల షపక
ఇసటట ననస:19-7-444
వయససస:44
లస: పప
94-212/6

822
SQX1872787
పపరర: జమలమ షపక

95-183/59

భరస : జజన లలట షపక
ఇసటట ననస:19-8-2
వయససస:57
లస: ససస స
95-185/4

825
SQX2212496
పపరర: లకడకననరరయణ కటట మభరర

95-185/848

తసడడ:డ శశషయఖ కటట మభరర
ఇసటట ననస:19-8-17
వయససస:45
లస: పప
95-184/775

తసడడ:డ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:55
లస: పప
95-184/777

95-184/12

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-427/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:19-8-13/12
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ కటట మభరర
ఇసటట ననస:19-8-17
వయససస:21
లస: ససస స
829
SQX2266617
పపరర: ననగలకడక కరమరరజగడడ

95-208/1137

తసడడ:డ వనసకటటసరశరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:19-7-27287
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసదడపరటట
ఇసటట ననస:19-8-2
వయససస:42
లస: పప
826
SQX2212769
పపరర: వనసకట ననగ వనత కటట మభరర

812
SQX2263051
పపరర: రరషక షపక

807
SQX0777870
పపరర: వననద మమడడగ

భరస : కలమమర లమతత వననగళర
ఇసటట ననస:19-7-427
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : నషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-443/B
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:19-7-444&445
వయససస:66
లస: ససస స
823
SQX2291516
పపరర: ససధదర కలమమర చసదడపరటట

95-206/3

తసడడ:డ నజర వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-430
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:19-7-443
వయససస:19
లస: పప
820
NDX0561449
పపరర: మమదరన వజయలకడక�

809
SQX1727734
పపరర: అనతన నలలకలరరస

94-213/736

తసడడ:డ ససవరష రరవప
ఇసటట ననస:19-7-412/A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:19-7-427
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-430
వయససస:32
లస: పప
817
SQX2219814
పపరర: అబమరల ఖమదర షపక

95-184/729

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:19-7-419/A
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర వననగళర
ఇసటట ననస:19-7-427
వయససస:22
లస: ససస స
814
SQX2427656
పపరర: అనశర హహసపసన షపక

806
SQX2130227
పపరర: హహబసబబ నససననమ

804
NDX2654697
పపరర: రరషక మరరశశటట

భరస : కకశశర కలమమర మరరశశటట
ఇసటట ననస:19-7-283
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససదరరన నససననమ
ఇసటట ననస:19-7-412
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రఫస సయద
ఇసటట ననస:19-7-417/A
వయససస:23
లస: ససస స
811
SQX2128205
పపరర: దతవ వననగళర

94-124/19

భరస : కకసడల రరవప తమశశటట
ఇసటట ననస:19-7-272/122
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర చసతబతస న
ఇసటట ననస:19-7-411
వయససస:26
లస: ససస స
808
SQX1987809
పపరర: రహహమ సయద

803
NDX2298289
పపరర: కకకషషవనణణ తమశశటట

828
SQX2417871
పపరర: పదనకవత మమతరర

95-184/776

భరస : రమమశ బబబమ మమతరర
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:49
లస: ససస స
95-184/778

95-184/779
831
SQX2384824
పపరర: మహన వనసకట వనయ రసజత
కలమమర తచలర మకలల
తసడడ:డ లకడక గమరర పడసరద తచలర మకలల
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:21
లస: పప
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832
SQX2237634
పపరర: పడశరసత చటటటపష డ లల
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95-184/780

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:19
లస: ససస స
835
SQX2295723
పపరర: లహరర పసడయ పష తననన

833
SQX2283190
పపరర: రరజఖ లకడక ఊడడత

95-184/782

838
SQX2452803
పపరర: షకకల షపక

839
SQX2282135
పపరర: షబన బబగమమ షపక

95-184/785

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:19-8-73
వయససస:67
లస: ససస స
95-184/774

95-144/540

95-154/1015

95-200/1117

భరస : లకడక ననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:20-3-15
వయససస:50
లస: ససస స

95-145/1078

848
SQX1708742
పపరర: తహరరననసర మహమకద

95-129/97

851
SQX2504983
పపరర: మధస పసడయ గమడడవరడ

95-57/1452

తసడడ:డ ననరరయణ ఆలసపలర
ఇసటట ననస:20-4-14
వయససస:27
లస: పప

846
SQX1921410
పపరర: హరర వరర న శకరరస అపపల

95-70/17

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అపపల
ఇసటట ననస:19-15-465
వయససస:22
లస: పప
849
SQX1862341
పపరర: శరరద బడడ

95-72/15

852
SQX2455764
పపరర: అననపపరష బబ లశశటట

95-200/1116

భరస : వనసకటబడవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:20-2-9/2
వయససస:55
లస: ససస స

854
SQX2156081
పపరర: ననగరరజ కకతస

855
SQX2127546
పపరర: ననగ కకటటశశరసరరక పపలవరరర

95-200/1118

860
SQX1783745
పపరర: లకడక మమనక కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ జయ కలమమర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:20-4-21
వయససస:23
లస: ససస స

95-200/1119

తసడడ:డ రతనగరరర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:20-3-30
వయససస:49
లస: పప
95-200/10

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:20-3-35/2
వయససస:20
లస: పప
95-199/2

95-175/1071
843
SQX2526168
పపరర: నరసససహ రరవప మమరరబబ ఈనన

తసడడ:డ ససధదర కలమమర గమడడవరడ
ఇసటట ననస:20-1-60 nukavari street
వయససస:18
లస: ససస స

95-200/1120 857
856
SQX2156958
SQX1940469
పపరర: సపనహ వనసకట ననగ ఈశశరర కరరక
పపరర: సరయననధ పపవరశడ

859
SQX1923382
పపరర: గణణశ అలసపలర

95-184/773

భరస : కకశశర బడడ
ఇసటట ననస:19-271
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:20-3-15
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:20-3-30
వయససస:18
లస: ససస స

840
SQX2265031
పపరర: ఖజ షపక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:19-12-234
వయససస:19
లస: పప

భరస : అలమరస ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:19-18-8
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహబభబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:19-435/1
వయససస:30
లస: ససస స
853
SQX2156099
పపరర: అనసత లకడక కకతస

95-87/1131

Deleted

95-142/46

95-183/841

తసడడ:డ మహబభబ వల షపక
ఇసటట ననస:19-8-102
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నసద కకశశర అగరరశల
ఇసటట ననస:19-15-66
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:19-16-68
వయససస:24
లస: పప
850
SQX2081743
పపరర: షబన బబేతగమ పఠరన

95-184/786

842
SQX2088482
పపరర: ససమలత కరరరమసచ

845
SQX2020238
పపరర: కరవల కసషన గగయల

837
SQX2208726
పపరర: వరసవ రరగమల
తసడడ:డ రరమ శసకర రరవప రరగమల
ఇసటట ననస:19-8-44
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:19-8-114
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యమజల
ఇసటట ననస:19-15-8/A
వయససస:18
లస: పప
847
SQX1906437
పపరర: అబమరల జబబర షపక

95-184/784

భరస : ఖసదదరస షపక
ఇసటట ననస:19-8-87
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:19-8-112
వయససస:44
లస: ససస స
844
SQX2077477
పపరర: ననగ బబబమ యమజల

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:19-8-30 flat no 303
వయససస:21
లస: పప

836
SQX2210748
పపరర: బబలరసకకసడ పవన కళళఖణ
తసడడ:డ బబలరసకకసడ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-8-35/B
వయససస:18
లస: పప

95-184/781
834
SQX2449395
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర చటటటపష డ లల

Deleted

భరస : చసదడ శశఖర ఊడడత
ఇసటట ననస:19-8-30/B/203
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-8-30,G4,ORCHID SOUTH,
వయససస:21
లస: ససస స

841
SQX2252542
పపరర: ఆశ షపక

95-184/783

858
SQX2153971
పపరర: ససజజత ఉటటకకరర

95-200/1122

భరస : ససబబ రరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:20-4-10
వయససస:33
లస: ససస స
95-199/3

861
SQX2531655
పపరర: శకదతవ ఛలర గమసదర

95-179/1201

భరస : వనసకట పసచనఖయ ఛలర గమసదర
ఇసటట ననస:20-4-25
వయససస:38
లస: ససస స
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95-179/1205

భరస : వనసకట పసచచయఖ చలర గమసడర
ఇసటట ననస:20-4-25
వయససస:38
లస: ససస స
865
SQX2012144
పపరర: లకడక అలలఖఖ పబబశశటట

863
SQX2538676
పపరర: వనసకట పసచచయఖ చలర గమసడర

95-179/1206

తసడడ:డ నరసససహరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:20-4-25
వయససస:42
లస: పప
95-179/860

866
SQX2012177
పపరర: ననగ రరజ పబబశశటట

864
SQX1991942
పపరర: ననగరశశర రరవప తమకన

తసడడ:డ ధరణణ కలమమర తమకన
ఇసటట ననస:20-4-25,FIRST FLOOR
వయససస:20
లస: పప
95-199/947

867
SQX2306306
పపరర: పదకజ గరదసశశటట

95-179/913

తసడడ:డ నగరజ పబబశశటట
ఇసటట ననస:20-04-25, kollipara vari
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:20-04-25, manikanta nilay
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:20-4-28
వయససస:19
లస: ససస స

868
SQX2077352
పపరర: రరఘ ససదదప పరరచదరర

95-179/914
869
SQX2182988
పపరర: యమమన వనసకట లకడక ససపడజ
కకననగమమ
ర
తసడడ:డ మహన వనసకటటశశర రరవప కకననగమమ
ర
ఇసటట ననస:20-4-47
వయససస:20
లస: ససస స

870
SQX2509321
పపరర: దనకకజ జజనకక శకరరస
తసడడ:డ దనకకజ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:20-4-47
వయససస:18
లస: పప

872
SQX2156008
పపరర: యయశశసథ మరరమళర

873
SQX1712983
పపరర: కళళఖణణ రరమ రరజ

95-205/583

తసడడ:డ శకనవరస రమమశ పరరచదరర
ఇసటట ననస:20-4-37
వయససస:25
లస: పప
871
SQX2057966
పపరర: లలత శక వరణణ కకమమకరర

95-179/863

తసడడ:డ బదరర ననరరయణ కకమమకరర
ఇసటట ననస:20-4-47-556
వయససస:19
లస: ససస స
874
SQX1712975
పపరర: శరరద రరమ రరజ

95-212/16

భరస : వశశశశశర రరవప రరమ రరజ
ఇసటట ననస:20-4-109
వయససస:60
లస: ససస స
877
SQX1940238
పపరర: జయలకడక మసదడపప
భరస : రతననకర మసదడపప
ఇసటట ననస:20-5-1
వయససస:34
లస: ససస స
880
SQX2156651
పపరర: వరససత ఇమకడడ

95-200/1126

భరస : రరమమ ఇమకడడ
ఇసటట ననస:20-5-14
వయససస:24
లస: ససస స
883
SQX2156115
పపరర: పడవలర క లఘమమమరపప

95-200/1129

తసడడ:డ వనసకట వర నరసససహ రరవప లఘమమమరప
ఇసటట ననస:20-5-14/a
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ ననమమ
ఇసటట ననస:20-5-17/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప సరధస
ఇసటట ననస:20-5-23/2 GANJI BAZAR
వయససస:36
లస: పప

95-212/15

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప రరమ రరజ
ఇసటట ననస:20-4-109
వయససస:26
లస: ససస స

875
SQX1712959
పపరర: వశశశశశర రరవప రరమ రరజ

876
SQX1712090
పపరర: మమనక చలమర

95-212/17

878
SQX1940527
పపరర: రతననకర రరవప మసదడపప

95-212/18

తసడడ:డ శసకర చలమర
ఇసటట ననస:20-4-131
వయససస:21
లస: ససస స
95-200/13

879
SQX1815075
పపరర: ససమత పపరగహహత

95-200/14

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:20-5-1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గరవరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:20-5-6
వయససస:22
లస: పప

95-200/1127
881
SQX2156123
పపరర: వనసకట వర నరసససహ రరవప
లఘమమమరపప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లఘమమమరపప
ఇసటట ననస:20-5-14/a
వయససస:54
లస: పప

882
SQX2156131
పపరర: హహహమవత లఘమమమరపప

భరస : వనసకట వర నరసససహ రరవప లఘమమమరపప
ఇసటట ననస:20-5-14/A
వయససస:44
లస: ససస స

884
SQX1780105
పపరర: అపరపరరవప ఈకల

885
SQX1984418
పపరర: జత జ రరజపపరగహహత

95-119/1

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ ఈకల
ఇసటట ననస:20-5-15
వయససస:73
లస: పప

890
SQX2067882
పపరర: భగఖలకడక ఉలసస
భసధసవప: జగదదశ యడ
ఇసటట ననస:20-5-23/A
వయససస:32
లస: ససస స

95-200/1128

95-200/16

భసధసవప: ఫణణ పవన కలమమర యడ
ఇసటట ననస:20-5-16 maremalli vari street
వయససస:27
లస: పప
95-200/15

భరస : అమమనసలర షపక
ఇసటట ననస:20-5-19C
వయససస:31
లస: ససస స
95-132/1018

95-200/1247

తసడడ:డ రరఢ కసషష మరరమళర
ఇసటట ననస:20-4-48 CHAKKA VARI STREE
వయససస:21
లస: పప

95-201/861 887
886
SQX2042588
SQX1964444
పపరర: ననగ వనసకట దసరరడ పడసరద ననమమ
పపరర: ఇరరఫనన షపక

889
SQX2526341
పపరర: వనసకట రరజశశఖర సరధస

95-200/1125

తసడడ:డ రరధ కసషష మభరరస రరమ రరజ
ఇసటట ననస:20-4-109
వయససస:57
లస: పప
95-200/12

95-199/948

888
SQX2508620
పపరర: గమరరదతవ సరధస

95-132/999

భరస : వనసకట రరజశశఖర సరధస
ఇసటట ననస:20-5-23/2 GANJI BAZAR
వయససస:31
లస: ససస స
95-119/679

891
SQX2155919
పపరర: ఖజ ఖమన పఠరన

95-200/1130

తసడడ:డ బబష ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:20-5-23/A
వయససస:25
లస: పప
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892
SQX1780097
పపరర: భబరడ వ సరయ మహహశ ససఖఖ

95-119/2

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ససఖఖ
ఇసటట ననస:20-5-23/C
వయససస:23
లస: పప
895
SQX2007011
పపరర: రరహన షపక

95-129/927

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:20-5-25/1
వయససస:20
లస: పప
898
SQX2033926
పపరర: అరరర మస షపక

95-200/1245

95-129/929

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:20-5-25/1
వయససస:45
లస: ససస స

896
SQX2042455
పపరర: రరహన షపక

897
SQX1867753
పపరర: అరరర మమజ షపక

95-201/862

899
SQX2520070
పపరర: శకనవరస రరవప భమవరపప

902
SQX2401578
పపరర: జగన మహన రరవప కకతస

తసడడ:డ బల నరసససహరరవప అమరననథ
ఇసటట ననస:20-5-32/2 SANGADIGUNTA
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: రమదతవ కకతస
ఇసటట ననస:20-5-32/B
వయససస:54
లస: పప

904
SQX2542645
పపరర: రరమ దతవ డ

905
SQX2255115
పపరర: లలత పడజజపత

95-180/953

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:20-5-32/b gudivada vari
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : దదననశ పడజజపత
ఇసటట ననస:20-5-45/A
వయససస:22
లస: ససస స

907
SQX2453470
పపరర: డ డ

908
SQX2456853
పపరర: డ డ

95-129/926

95-129/98

తసడడ:డ సరదదక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:20-5-25/A
వయససస:20
లస: ససస స
95-200/1252

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భమవరపప
ఇసటట ననస:20-5-27
వయససస:45
లస: పప
95-200/1254

894
SQX2107563
పపరర: వహహద షపక

తసడడ:డ అబమరల బరర
ఇసటట ననస:20-5-23/c sangadigunta
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:20-5-25/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సదదక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:20-5-25/a
వయససస:19
లస: ససస స
901
SQX2550937
పపరర: గగపవరపప అమరననథ

893
SQX2505279
పపరర: తససర మ షపక

900
SQX2520476
పపరర: హరరత భమవరపప

95-200/1253

భరస : డ భమవరపప
ఇసటట ననస:20-5-27 HASTAM BEEDE SIDE
వయససస:40
లస: ససస స
95-179/915

903
SQX2402022
పపరర: రమదతవ కకట

95-179/916

భరస : జగన మహన రరవప కకట
ఇసటట ననస:20-5-32/B
వయససస:49
లస: ససస స
95-132/902

906
SQX1840412
పపరర: సతఖవత పసచపల

95-212/19

భరస : దసరడ పడసరద పసచపల
ఇసటట ననస:20-5-140
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:20-7-18 opp dasanjaneya
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:20-7-18 opp dasanjaneya
వయససస:56
లస: ససస స

909
SQX2367530
పపరర: జగన మమరళమహన రరవప
జవరశజ
తసడడ:డ నరసససహ రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:20-7-25
వయససస:47
లస: పప

910
SQX2367399
పపరర: ససజజత జవరశజ

911
SQX2136794
పపరర: బల ననగ దసరడ కలసడ

912
SQX1879121
పపరర: వర లకడక గగడవరరస

95-179/917

95-199/1027

భరస : జగన మమరళమహన రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:20-7-25
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశకర
ఇసటట ననస:20-7-25
వయససస:19
లస: ససస స

913
SQX2058212
పపరర: మధస పసడయ గమడడవరడ

914
SQX2134542
పపరర: పపణఖ వరరరన కలసడ

95-180/774

తసడడ:డ ససధదర గమడడవరడ
ఇసటట ననస:20-07-27
వయససస:18
లస: ససస స
916
MLJ3654894
పపరర: వనసకట చసదడ హరరష కకతనస

భసధసవప: రరవత పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:20-8-1
వయససస:49
లస: ససస స

95-199/1028

95-91/372

917
SQX2129815
పపరర: జయ లకడక గగలర పపడడ

95-199/1029

920
SQX1878941
పపరర: మమనక మదదర

95-199/13

95-199/1110
915
SQX2349405
పపరర: ����������� �����������

తసడడ:డ ����������� �����������
ఇసటట ననస:20-7-30
వయససస:43
లస: పప
95-199/1030

భరస : శకనవరసరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:20-7-31
వయససస:54
లస: ససస స
95-199/14

95-199/1026

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:20-7-26
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ స కలసడ
ఇసటట ననస:20-7-28/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస సదదన రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:20-7-30/2
వయససస:28
లస: పప
919
SQX1923432
పపరర: గగరర శసకర పప టట
ట రర

95-181/1126

918
SQX2182830
పపరర: ననగ లకడక అననవరపప

95-199/1031

భరస : శకనవరస రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:20-7-31
వయససస:43
లస: ససస స
95-199/15

తసడడ:డ శరఖమ కలమమర మదదర
ఇసటట ననస:20-8-2 VADDLA MATTULA VA
వయససస:21
లస: ససస స

921
SQX1879022
పపరర: వనసకట ససశల మదదర

95-199/16

భరస : శరఖమ కలమమర మదదర
ఇసటట ననస:20-8-2 VADDLA MATTULA VA
వయససస:44
లస: ససస స
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SQX1878883
పపరర: శరఖమ కలమమర మదదర
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తసడడ:డ శసకర రరవప మదదర
ఇసటట ననస:20-8-2 VADDLA MATTULA VA
వయససస:43
లస: పప

95-199/1123
923
SQX2563666
పపరర: ననగ వనసకట అసజన
మదనడడగభ
భరస : వనసకట ససబబ రరవప మదనడడగభ
ఇసటట ననస:20-8-12/a
వయససస:31
లస: ససస స

925
SQX2007318
పపరర: ససధఖ ఆలపరటట

95-199/1034 927
926
SQX2325397
SQX2269587
పపరర: కలమమర సరయ పవన అమర
పపరర: నసరమక మమగమలకరర

95-199/17

95-199/951

భరస : శవ ననగ పడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:20-8-14
వయససస:24
లస: ససస స
928
SQX2417160
పపరర: ననగ సరయ లలహహత పవన
రరవసత పబబశశటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:20-8-20
వయససస:23
లస: పప

95-199/1036

931
SQX2531382
పపరర: శసకర ససదదప కలమమర
యయలలగభరర
తసడడ:డ శవ రరమకసషష యయలలగభరర
ఇసటట ననస:20-8-23
వయససస:26
లస: పప

95-199/1116

934
SQX2053270
పపరర: శరన ఫరతమ షపక
తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:20-8-28
వయససస:18
లస: ససస స
937
SQX1878875
పపరర: ససనతన గమడచలర

95-199/18

భరస : అపరపరరవప గమడచలర
ఇసటట ననస:20-8-44
వయససస:32
లస: ససస స
940
SQX1960376
పపరర: పడజజపత దదననష
తసడడ:డ పడజజపత జట రరమ
ఇసటట ననస:20-8-45/A
వయససస:24
లస: పప
943
SQX2532018
పపరర: శవమక పడడ

929
SQX2058774
పపరర: ననగ సరయ పసడయసకర
జజననలగడడ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:20-8-21
వయససస:19
లస: ససస స

930
SQX2529667
పపరర: ధనలకడక యయలలగభరర

932
SQX2531416
పపరర: శవ రరమ కసషష యయలలగభరర

95-199/952

95-181/1353

95-199/1117

భరస : వససదతవ గమపరస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:20-8-67/2
వయససస:31
లస: ససస స

95-199/1038 936
935
SQX2123750
SQX2153708
పపరర: లలమ వనసకట పసడయసక బబపనపలర
పపరర: షరరరక షపక

భసధసవప: యల వ ససరఖననరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:20-8-33A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ షకకర షపక
ఇసటట ననస:20-8-40
వయససస:25
లస: పప

938
SQX2026136
పపరర: శలక షపక

939
SQX2390490
పపరర: రరజ రరస పడజజపత

941
SQX2391787
పపరర: ససమ దతవ పడజజపత

947
SQX2231710
పపరర: లకడక ననరరయణ అసడలకరర

95-199/1037

95-199/954

95-199/1039

95-199/1040

తసడడ:డ మశక పడజజపత
ఇసటట ననస:20-8-44/a
వయససస:32
లస: పప
95-199/1041

942
SQX1815091
పపరర: పరడడ గమరర మభరరస పరడడ

95-199/20

భరస : గమరర మభరరస పరడడ
ఇసటట ననస:20-8-50/A SANGADI GUNTA
వయససస:67
లస: ససస స

95-199/955 945
944
SQX2004257
SQX2269900
పపరర: సరయ లకడక దదపసక ఏమమకడడసపత
పపరర: శకనవరసస పపనస నమసపత

95-199/1042

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపనస నమసపత
ఇసటట ననస:20-8-67
వయససస:25
లస: పప
95-199/1044

తసడడ:డ సదరఖ ననరరయణ అసడలకరర
ఇసటట ననస:20-8-67/2
వయససస:30
లస: పప

95-199/1046 950
949
SQX2141620
SQX1940188
పపరర: హహతతశ కలమమర పచచపపలలసస
పపరర: పడశరసత గగలర పపడడ

తసడడ:డ మమరళధర గమపరస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:20-8-67/2
వయససస:19
లస: పప

933
SQX2407948
పపరర: పపనననరరవప కకరపరటట
తసడడ:డ కకటటలసగస కకరపరటట
ఇసటట ననస:20-8-24
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఏమమకడడసపత
ఇసటట ననస:20-8-59
వయససస:21
లస: ససస స
95-199/1043

95-199/1115

భరస : శవ రరమకసషష యయలలగభరర
ఇసటట ననస:20-8-23
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజ రరస పడజజపత
ఇసటట ననస:20-8-45/a
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గమరర మభరరస పడడ
ఇసటట ననస:20-8-50B
వయససస:67
లస: ససస స
946
SQX2268233
పపరర: రరఢ కలమమరర పచచపపలలసస

భరస : వనసకటటశశరరర మమగమలకరర
ఇసటట ననస:20-8-18
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:20-8-44
వయససస:30
లస: ససస స
95-199/19

95-199/1035

తసడడ:డ మమధ చనన దకడణ మభరరస అమర
ఇసటట ననస:20-8-15
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకకయఖ యయలలగభరర
ఇసటట ననస:20-8-23
వయససస:47
లస: పప
95-199/953

95-199/1122
924
SQX2563567
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప
మదనడడగభ
తసడడ:డ శకధర రరవప మదనడడగభ
ఇసటట ననస:20-8-12/A SANGADIGUNTA
వయససస:39
లస: పప

948
SQX2152965
పపరర: అసజన ససతతషస అసడలకరర

95-199/1045

భరస : లకడక ననరరయణ అసడలకరర
ఇసటట ననస:20-8-67/2
వయససస:25
లస: ససస స
95-199/21

తసడడ:డ కరశ వర పడసరద గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:20-8-67/2 NEW 76-9/1
వయససస:22
లస: పప

951
SQX2457307
పపరర: పదనకవత శక రరస

95-199/1047

భరస : రరజరసదడ పడసరద శక రరస
ఇసటట ననస:20-8-67/3
వయససస:60
లస: ససస స
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పపరర: జయశక గమసడ
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95-199/1111

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గమసడ
ఇసటట ననస:20-8-67/3
వయససస:18
లస: ససస స
955
SQX2262871
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మదనరల

95-199/1049

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మదనరల
ఇసటట ననస:20-8-68/A
వయససస:60
లస: పప

95-199/22 954
953
SQX1940162
SQX2262764
పపరర: రరజఖ లకడక కలమమరర పరరచసరర
పపరర: రమ దతవ మదనరల

భరస : లకడక నరసససహరరవప పరరచసరర
ఇసటట ననస:20-8-67/B NEW 76-9/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదనరల
ఇసటట ననస:20-8-68/A
వయససస:62
లస: పప

956
SQX2309425
పపరర: జజబద సయఖద

957
SQX2425882
పపరర: రరషక సయద

95-199/1050

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:20-8-76
వయససస:34
లస: పప

958
SQX2189033
పపరర: బబల కకటయఖ చనన

95-202/906

తసడడ:డ పసదర కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-8-77/3
వయససస:72
లస: పప

959
SQX2415735
పపరర: రమదతవ తనదదకమఅల

95-137/678

భరస : శకనవరసరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:20-8-82
వయససస:40
లస: ససస స

962
SQX2292068
పపరర: శకనవరసరరవప చనమరరస

95-199/1052

960
SQX2396562
పపరర: వ ఏస ఏన ఏమ సరయ
పపరసధర తమకన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తమకన
ఇసటట ననస:20-8-78
వయససస:19
లస: పప

95-199/1053

95-199/1054

963
SQX1815208
పపరర: వనసకట కలమమరర యయసదదరర

95-199/23

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:20-8-82
వయససస:45
లస: పప

964
SQX1923358
పపరర: అనసదరఖ కకతస మమసస

95-199/24

95-199/1051

తసడడ:డ జబద సయద
ఇసటట ననస:20-8-76
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల తనదదకమఅల
ఇసటట ననస:20-8-78
వయససస:39
లస: ససస స

961
SQX2477339
పపరర: లకడక పడమల చనమరరస

95-199/1048

భరస : వటల రరవప యయసదదరర
ఇసటట ననస:20-8-84
వయససస:58
లస: ససస స

965
SQX1841394
పపరర: అనసదరఖ కకతస మమసస

95-199/25

966
SQX1841402
పపరర: హనసమమత రరవప కకతస మమసస

భసధసవప: హనసమసత రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:20-8-84
వయససస:48
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కకతనసఎససద
ఇసటట ననస:20-8-85
వయససస:48
లస: ససస స

967
SQX1994086
పపరర: శకనవరసరరవప ఏమమకడడసపత

95-180/777 969
968
SQX2058238
SQX2079150
పపరర: ననగ వనసకట దసరడ పడసరద ననమ
పపరర: ససతనమహలకడక ననమమ

95-199/956

తసడడ:డ కకటట రరఘవయఖ ఏమమకడడసపత
ఇసటట ననస:20-8-85
వయససస:51
లస: పప
970
SQX1783695
పపరర: జకరష లకడకకలమమరర
భరస : జకరష వనసకట రరమ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:20-8-92
వయససస:35
లస: ససస స
973
SQX1923408
పపరర: వనసకట శకవఖ పసనసగగసడ

95-199/28

భసధసవప: బబలమజ కలసచల
ఇసటట ననస:20-9-9/2
వయససస:26
లస: పప

95-199/1114

972
SQX2431740
పపరర: అమరరననసర షపక

95-200/1131

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:20-8-95
వయససస:43
లస: ససస స

974
SQX1841428
పపరర: శకలనతనల దతవ మటపష తషల

95-199/29

95-199/30
975
SQX1878909
పపరర: లసకమక లకడక లలత బబ లశశటట

భరస : వనసకటససబబయఖ మటపష తషల
భరస : శకనవరసరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:20-8-96 OPP VANGAVARI STR ఇసటట ననస:20-8-97/A/1
వయససస:66
లస: ససస స
వయససస:31
లస: ససస స
95-199/1118

భరస : రరజరసదడ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:20-8-99
వయససస:30
లస: ససస స
979
SQX1981091
పపరర: రరజ వలలర పప

971
SQX2502870
పపరర: అజమ బబష షపక

95-202/758

భరస : కనకయఖ ననమమ
ఇసటట ననస:20-8-90
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:20-8-95
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:20-8-96
వయససస:21
లస: ససస స
976
SQX2543486
పపరర: శక దతవ జరవన

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కకతనసఎససద
ఇసటట ననస:20-8-85
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ ననమ
ఇసటట ననస:20-8-90
వయససస:30
లస: పప
95-199/27

95-199/26

977
SQX2302610
పపరర: సరసబశవ రరవప చసదడ

95-199/1033

తసడడ:డ మభరస యఖ చసదడ
ఇసటట ననస:20-8-131
వయససస:39
లస: పప
95-199/31

980
SQX2450666
పపరర: లకడక వలలర పప
భరస : కరమమశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:20-9-9/2
వయససస:38
లస: ససస స

978
SQX2335636
పపరర: సశపన యయడడపరలమ

95-179/918

భరస : అమసత రరడడడ యయడడపరలమ
ఇసటట ననస:20-8-421
వయససస:21
లస: ససస స
95-215/1447

981
SQX2398238
పపరర: ససవదయఖ మమతస ననన

95-200/1132

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:20-9-18
వయససస:51
లస: పప
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95-199/1055

తసడడ:డ జఠరస పడజపధ
ఇసటట ననస:20-9-31
వయససస:30
లస: పప

983
SQX2397230
పపరర: దతవ గరత

95-199/1056

భరస : కలలశన కలమమర గరత
ఇసటట ననస:20-9-31
వయససస:25
లస: ససస స

985
SQX1783711
పపరర: ఉమ మహహశశరర మమనగరల

95-199/32

986
SQX2107886
పపరర: దదపసక రరవపపడడ

భరస : శవ పపరష చసదడ రరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:20-9-50 SANGADIGUNTA
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:20-9-51
వయససస:21
లస: ససస స

988
SQX2020063
పపరర: ఆదదతఖ సతఖ రరఘవనసదడ ససకర

989
SQX2500429
పపరర: రవణమక దతవరకకసడ

95-93/636

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ససకర
ఇసటట ననస:20-9-73, 1ST FLOOR
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:20-9-144
వయససస:52
లస: ససస స

991
SQX2124386
పపరర: ననగరశశర రరవప కకసగటట

992
SQX2124394
పపరర: ససజజత కకసగటట

95-200/1113

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకసగటట
ఇసటట ననస:20-12-12
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరరష కలమమర చలమల శశటట
ఇసటట ననస:20-9-33
వయససస:38
లస: ససస స
95-199/957

95-219/41

తసడడ:డ రరమయఖ రరదడబబ యన
ఇసటట ననస:20-12-23 SANGADIGUNTA
వయససస:78
లస: పప

995
NDX2592277
పపరర: ఖమజజ వల షపక

95-199/1113

95-200/1114

95-201/12

భరస : గగస మహహదర దన మహమకద
ఇసటట ననస:20-12-41A
వయససస:54
లస: ససస స
1003 SQX2416253
పపరర: రరషక షపక

95-200/1115

భరస : శబబరరలమ షపక
ఇసటట ననస:20-12-79/80
వయససస:29
లస: ససస స
1006 SQX1404912
పపరర: వజయ లకడక కకననగల

94-162/1246

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:20-12-32/A
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ కకననగల
ఇసటట ననస:20-12-85
వయససస:47
లస: ససస స
1009 SQX2029833
పపరర: శశష శవ సరయ ససపత సకలమ
తసడడ:డ ససరరష సకలమ
ఇసటట ననస:20-12-86/c
వయససస:18
లస: పప

95-219/819

95-201/841

993
SQX2546265
పపరర: కకమల రరణణ జలలర డ

95-185/999

996
SQX2035608
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

95-200/1255

భరస : ఫయమజ షపక
ఇసటట ననస:20-12-35
వయససస:31
లస: ససస స
95-200/18

999
SQX1828128
పపరర: నససన
డ మహమకద

95-201/11

భరస : ససరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:20-12-41A
వయససస:30
లస: ససస స

1001 SQX1828136
పపరర: ససరరఫ మహమకద

95-201/13

1002 SQX2045375
పపరర: శకలలక కరమశశటట

95-208/1106

తసడడ:డ గగస మహహదర దన మహమకద
ఇసటట ననస:20-12-41A
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలమజ కరమశశటట
ఇసటట ననస:20-12-72/a
వయససస:19
లస: పప

1004 SQX2363943
పపరర: రహహమమననసర బబగమమ షపక

1005 NDX3223484
పపరర: కరమమశశర రరవప నదతకకష

95-138/966

భరస : హఫసజలమర షపక
ఇసటట ననస:20-12-79/80B
వయససస:30
లస: ససస స
95-219/42

990
SQX2111292
పపరర: కకపపపరరవపరర హహమశక

తసడడ:డ రసగ రరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:20-12-20
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగస మహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:20-12-41A
వయససస:54
లస: ససస స

1000 SQX1828151
పపరర: మసరసన బ మహమకద

1007 SQX2101087
పపరర: సరయ జజహనవ

95-199/1057

భరస : ననగ శశ భభషణస
ఇసటట ననస:20-10-1A
వయససస:20
లస: ససస స

95-219/818 998
997
SQX2046522
SQX1881093
పపరర: ఖవరజజ మహహనసదదరన చషసస షపక
పపరర: మసరసనబ మహమకద

తసడడ:డ షరహహనషర షపక
ఇసటట ననస:20-12-35
వయససస:20
లస: పప

987
SQX2149086
పపరర: అమర లకడక రరవపపడడ
భరస : మసరసన రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:20-9-54
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప కకసగటట
ఇసటట ననస:20-12-12
వయససస:42
లస: ససస స

994
SQX1777580
పపరర: ససబబబ రరవప రరదడబబ యన

95-200/1249
984
SQX2512796
పపరర: ససత మహ లకడక చలమల శశటట

94-148/917

తసడడ:డ కకటటశశరర రరవప నదతకకష
ఇసటట ననస:20-12-83
వయససస:50
లస: పప
95-195/1222

1008 SQX1024777
పపరర: ధన లకడక గమసడచడ
డ డడ

95-196/670

తసడడ:డ వనసకట శత రమమశశరరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:20-12-85a
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అనల గమసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:20-12-85 & 86
వయససస:33
లస: ససస స

1010 NDX2621332
పపరర: యయశశసథ కలమమర గమపరస కకలర

1011 SQX2224723
పపరర: యయశశసథ కలమమర గమపస కకలర

94-241/1011

తసడడ:డ కర కర పస వ ఏ ఏస జ పస ఆర గమపస కకలర
ఇసటట ననస:20-13-15
వయససస:19
లస: పప

95-201/918

తసడడ:డ కర కర పస వ ఏ ఏస జ పస ఆర గమపస కకలర
ఇసటట ననస:20-13-15
వయససస:19
లస: పప
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1012 SQX2195766
పపరర: శక లలత రతనస మసడవలర

95-201/919

భరస : వనణమ గగపరల
ఇసటట ననస:20-13-17
వయససస:42
లస: ససస స
1015 SQX2316107
పపరర: మహహద కలదదసడడ

95-201/920

95-201/15

95-201/921

95-212/21

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-13-147
వయససస:22
లస: పప
1027 SQX1710045
పపరర: వనసకటటశ చరర

95-212/24

95-212/27

95-212/30

తసడడ:డ ససరరశ బబబమ అరణణ
ఇసటట ననస:20-14-1
వయససస:22
లస: ససస స

95-201/922

95-212/33

1025 SQX1711431
పపరర: ననగలకడక బతష
స ల

1026 SQX1712827
పపరర: రరజఖ లకడక కవల

95-212/22

1031 SQX1712587
పపరర: లకడక కటబట

1034 SQX1712173
పపరర: సరయ దసరడ రరవప తమకశశటట

1037 SQX1712777
పపరర: భవరన బరరస

1040 SQX2006542
పపరర: జయ లమవణఖ లమవనటట
భరస : రరజ వనసకట సరయ లమవనటట
ఇసటట ననస:20-14-4
వయససస:36
లస: ససస స

95-201/842

95-212/20

95-212/23

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కవల
ఇసటట ననస:20-13-1439
వయససస:20
లస: ససస స
95-212/25

1029 SQX1712264
పపరర: సరయమక ఉపపతలమర

95-212/26

తసడడ:డ రరమమలల ఉపపతలమర
ఇసటట ననస:20-13-1537
వయససస:24
లస: ససస స
95-212/28

1032 SQX1712504
పపరర: ఆరరస షపక

95-212/29

తసడడ:డ జజఫరర షపక
ఇసటట ననస:20-13-1555
వయససస:30
లస: పప
95-212/31

1035 SQX1710938
పపరర: రరణమక బసడనరర

95-212/32

భరస : ననగరరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:20-13-1561
వయససస:32
లస: ససస స
95-212/34

భరస : వనసకటటశశర రరవప బరరస
ఇసటట ననస:20-13-1573
వయససస:28
లస: ససస స
95-201/926

1023 SQX1916584
పపరర: షమమ షపక
భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:20-13-58
వయససస:29
లస: ససస స

1028 SQX1860303
పపరర: మహహశశరర మలలర ల

95-121/5

1020 SQX2027241
పపరర: ఖమజజ మహహదర దన మహమకద

తసడడ:డ వనసకట సరగర కలమఖణ కలమమర శకరరస
ఇసటట ననస:20-13-53/A
వయససస:19
లస: పప

తలర : కసషష వనణణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:20-13-1557
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-13-1572
వయససస:31
లస: ససస స
1039 SQX2120574
పపరర: పడవలర క అరణణ

1022 SQX2194298
పపరర: వనయ శకరరస

1017 SQX1759703
పపరర: అరరరయమ కగసర షపక

తసడడ:డ అమర బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:20-13-52
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:20-13-1538
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:20-13-1557
వయససస:42
లస: ససస స
1036 SQX1955657
పపరర: శవమక బతష
స ల

95-121/700

భరస : ససరరష బబబమ మలలర ల
ఇసటట ననస:20-13-1465
వయససస:90
లస: ససస స

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:20-13-1537
వయససస:63
లస: ససస స
1033 SQX1710136
పపరర: కకకషషవనణణ తమకశశటట

1019 SQX1993153
పపరర: అఖల షపక

95-183/842

భరస : అబమరల రరహహమ న షపక
ఇసటట ననస:20-13-30
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-13-1421
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ చరర
ఇసటట ననస:20-13-1459
వయససస:20
లస: పప
1030 SQX1712843
పపరర: శవమక పఠరన

95-201/14

భసధసవప: ఇజజజ షపక
ఇసటట ననస:20-13-33
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:20-13-53
వయససస:20
లస: ససస స
1024 SQX1711886
పపరర: నల రరజ బతష
స ల

1016 SQX0792861
పపరర: కరరమమలమర షపక

1014 SQX2404481
పపరర: khasim bi షపక

భరస : పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-13-27
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:20-13-28
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:20-13-30
వయససస:29
లస: ససస స
1021 SQX2378073
పపరర: అఫసడన ఖమననస పఠరన

95-134/741

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:20-13-24
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల కలదదసడడ
ఇసటట ననస:20-13-27
వయససస:19
లస: ససస స
1018 SQX1814359
పపరర: షబనన షసవక

1013 SQX2317469
పపరర: నజక షపక

1038 SQX1840727
పపరర: నదర ఖసద షపక

95-212/35

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:20-13-1814
వయససస:28
లస: పప
95-201/847

1041 SQX2007995
పపరర: వనసకట ననగ శశకలజ రరమశశటట

95-201/851

తసడడ:డ వనసకట శశభన చలపత రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:20-14-5
వయససస:29
లస: ససస స
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95-201/840
1042 SQX1998301
పపరర: వనసకట గగపరలకసషరషరరవప
తనడడకకసడ
తసడడ:డ వనసకట రరమ కసషషమహన తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:20.14.9
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమకసషష మదనరల
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:20
లస: పప

1045 SQX2192086
పపరర: లకడక కలమమరర చమకలరరస

1046 SQX2193779
పపరర: నవన చమకలరరస

95-201/923

భరస : ససతరరమసరశమ చమకలరరస
ఇసటట ననస:20-14-09
వయససస:59
లస: ససస స
1048 SQX2358539
పపరర: గకసథద వరరసరశమ గకసథద

95-201/941

95-201/853
1044 SQX1997998
పపరర: వనసకట శక కసషష అనసదదప
తనడడకకసడ
తసడడ:డ వనసకట రరమకసషషసఓహన తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:20
లస: పప

95-201/924

1047 SQX2227866
పపరర: మహహన సరయ లల చమకలరరస

1049 SQX2371748
పపరర: గకసథద కళళవత గకసథద

95-201/944

95-201/1081

భరస : శవ ననగ వసశ కసషష పష లశశటట
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:26
లస: ససస స
1057 SQX1923176
పపరర: రరజ కలమమర గమడడవరడ

95-201/942

95-201/945
1052 SQX2193688
పపరర: వనసకట గగపరల కసషషరరవప
తనడడకకసడ
తసడడ:డ వనసకట రరమ కసషషమహన తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:21
లస: పప
95-201/16
1055 SQX1885094
పపరర: ననగ వనసకట మణణ శక హరర
కకతత
స రర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-14-9 A-204 SRI VASAVI RE
వయససస:23
లస: పప

95-201/943
1050 SQX2357333
పపరర: గకసథద మణణకరసత ససనల కలమమర
గకసథద
తసడడ:డ గకసథద వరరసరశమ గకసథద
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:26
లస: పప

1053 SQX2362440
పపరర: ననగ ససమసత మదనరల

1056 SQX1922814
పపరర: రరజకలమమర గమడడవరడ

95-201/17

తసడడ:డ ససదరరన రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:20-14-9 FLAT NO 302/A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:20-14-9 FLAT NO 302/A S
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనల కలమమర చతరరల
ఇసటట ననస:20-14-12/d
వయససస:27
లస: ససస స

1060 SQX2126829
పపరర: మధవ పలర పష తష

1061 SQX1971647
పపరర: శకవణ కలమమర గగపవరపప

1062 SQX2096378
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గభడపరటట

95-201/927

భరస : లకడక పడసరద గమపస పలర పష తష
ఇసటట ననస:20-14-12&13
వయససస:32
లస: ససస స
1063 SQX2522050
పపరర: తరరపరతమక గమడడపరటట

95-201/19

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:20-14-13
వయససస:25
లస: పప
95-205/882

1064 SQX2391795
పపరర: జఫరర అహకద మహమకద

1059 SQX2257012
పపరర: భబగఖ శరరష చతరరల

95-202/843

95-201/928

1065 SQX2005601
పపరర: బసవ పపననమక మసతడ

తసడడ:డ మనదసర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:20-14-24
వయససస:42
లస: పప

భరస : రమమరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:20-14-30
వయససస:63
లస: ససస స

1066 SQX2005577
పపరర: ససజజత మసతడ

1067 SQX2280147
పపరర: శకనవరస రరవప వరమలలర

1068 SQX2006872
పపరర: రమమసజననయమలల మసతడ

తసడడ:డ రమమరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:20-14-30
వయససస:41
లస: ససస స
1069 SQX2190536
పపరర: రరమసజననయమలల మసతడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:20-14-31
వయససస:32
లస: పప

95-201/929

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:20-14-30/B
వయససస:38
లస: పప
95-201/930

1070 SQX2006906
పపరర: భభ లకడక మసతడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:20-14-31
వయససస:27
లస: ససస స

95-180/775

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప గభడపరటట
ఇసటట ననస:20-14-16
వయససస:20
లస: పప

భరస : నగరశశరరరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:20-14-16 sangadigunta
వయససస:86
లస: ససస స
95-201/844

95-201/946

తసడడ:డ రరమకసషష మదనరల
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:19
లస: పప

95-201/854
1058 SQX2008480
పపరర: వనసకట శక కసషష అనసదదప
తనడడకకసడ
తసడడ:డ వనసకట రరమ కసషష మమరళమహన తనడడక
ఇసటట ననస:20-14-9, flat 502,
వయససస:20
లస: పప

95-201/18

95-201/925

భరస : నవన చమకలరరస
ఇసటట ననస:20-14-09
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ గకసథద
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరశ కలమమర వనమభరర
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:22
లస: పప
1054 SQX2531069
పపరర: ధన లకడక పష లశశటట

95-201/852

తసడడ:డ ససతనరరమ సరశమ చమకలరరస
ఇసటట ననస:20-14-09
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: కళళవత గకసథద
ఇసటట ననస:20-14-9
వయససస:54
లస: పప
1051 SQX2414878
పపరర: సదరజ కలమమర వనమభరర

1043 SQX1998046
పపరర: హహమసత మదనరల

95-201/843

95-201/845

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:20-14-31
వయససస:32
లస: పప
95-202/745

1071 SQX2010031
పపరర: వనసకట సరయ దసరడ పడసరద
మసతడ
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మసతడ
ఇసటట ననస:20-14-33
వయససస:18
లస: పప

95-181/997
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1072 SQX2186708
పపరర: శవ ననగ మలసవరర మసతడ

95-181/1124

భరస : కరశవశశననథ ఇకలషరరస
ఇసటట ననస:20-14-33
వయససస:25
లస: ససస స

7543 SQX1576141
పపరర: మహబభబ బ షపక

1073 SQX2007656
పపరర: అనసదరఖ కకతస మమసస

భరస : హనసమసత రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:20-14-35
వయససస:47
లస: ససస స

1074 SQX2234003
పపరర: భబరడ వ సరయ మహహశ ససకర

95-200/237

95-200/264

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:76-8-443
వయససస:34
లస: ససస స

7546 SQX0792325
పపరర: మమసస న షపక

95-201/679

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-8-443
వయససస:35
లస: ససస స

7547 SQX0792374
పపరర: ననననబ షపక

95-200/267

తసడడ:డ కలస షపక
ఇసటట ననస:76-8-446
వయససస:26
లస: పప

7550 MLJ3426988
పపరర: కలమమ షపక

95-201/680

95-200/269

తసడడ:డ శవ కలమమర సఖల
ఇసటట ననస:76-8-447
వయససస:22
లస: ససస స

7553 SQX1323211
పపరర: యమమన సకకల

95-200/268

95-200/272

భరస : శవకలమమర� �
ఇసటట ననస:76-8-447
వయససస:45
లస: ససస స

7556 SQX1382860
పపరర: వనసకయఖ బబవలమడడగమ

95-200/270

తసడడ:డ మసరసన రరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:76-8-447
వయససస:70
లస: పప
7561 SQX0511931
పపరర: అననపపరషమక జలలర డ�

7559 SQX1923218
పపరర: అపరష కలమమరర ఇమకడడ

95-200/273

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:76-8-448
వయససస:72
లస: ససస స

7554 SQX0511733
పపరర: ససజజత సకకల

95-200/271

7557 MLJ3426194
పపరర: శవకలమమర� సకకల�

95-200/274

7560 SQX0137968
పపరర: ఓసకరరస జలలర డ

95-200/276

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-8-448
వయససస:46
లస: ససస స

7568 SQX1488635
పపరర: లమవణఖ మటర పపడడ
తసడడ:డ శసకర రరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:33
లస: ససస స

95-200/279

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-8-448
వయససస:53
లస: పప
95-200/281

భరస : నరససవహరరవప
ఇసటట ననస:76-8-450
వయససస:40
లస: ససస స
95-200/284

95-200/1158

95-200/278 7563 SQX0138032
7562 SQX0706150
పపరర: ననగ వనసకట శవపడసరద సససహదదడ
పపరర: శకనవరసరరవప జలలర డ

95-200/280 7565 MLJ3426210
7564 MLJ3426970
పపరర: లకడక రసగననయకమక వకషలగడడ
పపరర: ససనత వకషలగడడ

7567 AP151000636021
పపరర: కరశ వశశశశశరరరవప వకషలగడడ

95-200/275

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-448
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరశ వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-8-450
వయససస:40
లస: ససస స

7551 SQX2422921
పపరర: RIZWANA షపక

తసడడ:డ యహనస� �
ఇసటట ననస:76-8-447
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసమభరరస ఇమకడడ
ఇసటట ననస:76-8-448
వయససస:26
లస: ససస స
95-200/277

95-200/266

తసడడ:డ శవ కలమమర
ఇసటట ననస:76-8-447
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బమలర యఖ బబవలమడడగమ
ఇసటట ననస:76-8-447
వయససస:49
లస: పప
95-200/1094

7548 AP151000636151
పపరర: పరఖరరజజన షపక

భరస : SHAHEED BASHA షపక
ఇసటట ననస:76-8-446
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర కలమమర సకకల
ఇసటట ననస:76-8-447
వయససస:27
లస: ససస స

7555 MLJ3426095
పపరర: ససనత� సకకల�

95-200/265

భరస : కలమమ
ఇసటట ననస:76-8-446
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కమమల సరబ
ఇసటట ననస:76-8-446
వయససస:53
లస: పప

7552 SQX1940436
పపరర: శసత సఖల

7545 SQX1464809
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-8-443
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:76-8-443
వయససస:66
లస: ససస స

7549 SQX0765164
పపరర: శహహద బబషర షపక

7558 SQX2105856
పపరర: వనసకట రరవప జలలర డ

7544 SQX1464940
పపరర: హలమ షపక

95-201/931

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:20-14-35
వయససస:21
లస: పప
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భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-8-443
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-8-450
వయససస:43
లస: పప

95-83/903

7566 AP151000636086
పపరర: నరసససహరరవప వకషలగడడ

95-200/283

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-8-450
వయససస:42
లస: పప
95-200/286

7569 MLJ3426186
పపరర: ననగ ససభబషసణణ కకసడపరటటరర

95-200/287

భరస : రమణ కలమమర
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:35
లస: ససస స
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7570 SQX0301549
పపరర: లకడకతషలసస కకసడతటట
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95-200/288

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:36
లస: ససస స
7573 AP151000636091
పపరర: తనయమరమక నదతకకష

95-200/291

95-200/294

95-200/297

95-200/300

95-200/301

95-200/304

95-200/307

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:76-8-456
వయససస:44
లస: పప

95-200/298

7581 AP151000636171
పపరర: రరణమకమక రరగస

95-200/299

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-452
వయససస:82
లస: ససస స
95-200/1239

7586 SQX0301572
పపరర: అనసదరఖ పష కరల�

7589 SQX0301598
పపరర: ఆసజననయమలల పష కరల�

7592 SQX0211698
పపరర: అచచయఖ బబబమ ఉసడడకకసడ

95-201/682

7595 SQX0223347
పపరర: షబబరరలర షపక

95-200/302

7598 SQX0223263
పపరర: బబబమ షపక
తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-8-456
వయససస:67
లస: పప

95-200/1

7587 SQX1940394
పపరర: ననగరరజ పష కల

95-200/303

తసడడ:డ ఆసజననయమలల పష కల
ఇసటట ననస:76-8-453
వయససస:33
లస: పప
95-200/305

7590 MLJ3426509
పపరర: ఝమనస రరణణ ఉసదడకకసద

95-200/306

భరస : అచచయఖ బబబమ
ఇసటట ననస:76-8-454
వయససస:40
లస: ససస స
95-200/308

7593 MLJ3755147
పపరర: షకకలమ బబగమ

95-201/681

భరస : సమవపలర
ఇసటట ననస:76-8-456
వయససస:34
లస: ససస స
95-201/684

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:76-8-456
వయససస:37
లస: పప
95-201/686

7584 SQX1940519
పపరర: నరజ రరణణ పష కల
భరస : ననగరరజ పష కల
ఇసటట ననస:76-8-453
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యమ
ఇసటట ననస:76-8-454
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-8-456
వయససస:57
లస: ససస స
7597 SQX0223370
పపరర: సమవపలమర షపక

95-200/296

తసడడ:డ వనసకటటశరరర�
ఇసటట ననస:76-8-453
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-8-454
వయససస:59
లస: ససస స
7594 MLJ3753811
పపరర: వరహహదన షపక

7583 SQX2496479
పపరర: చననయఖ వరపననన

95-200/293

7578 AP151000636063
పపరర: పపజత బబలచసదడధనరరవప
కకసడపరటట
తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:74
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:76-8-453
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-453
వయససస:51
లస: పప
7591 AP151000636148
పపరర: కరమమశశరమక కరరక

7580 AP151000636133
పపరర: జయలకడక రరగస

7575 AP151000636309
పపరర: రమణకలమమర కకసడపరటటరర

95-200/295

తసడడ:డ చననయఖ వరపననన
ఇసటట ననస:76-8-452
వయససస:41
లస: పప

భరస : గగవరరనగరరర
ఇసటట ననస:76-8-453
వయససస:48
లస: ససస స
7588 AP151000636142
పపరర: గగవరరనగరరర రరగస

7577 SQX0137919
పపరర: శవ శసకరరరవప పససరర సక

95-200/290

తసడడ:డ పపజతబబలచసదడధనరరవప
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:43
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-8-452
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-8-452
వయససస:29
లస: పప
7585 AP151000636143
పపరర: పదనకవత రరగస

95-200/292

తసడడ:డ బసవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-8-452
వయససస:26
లస: ససస స
7582 SQX0991737
పపరర: నవన సరయ రరగస

7574 SQX1814953
పపరర: ననగ సరయ కకరణ పపసరర సక

7572 SQX0137505
పపరర: ననగమలలర శశరర పససరర సక

భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర శసకరరరవప పపసరర సక
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఐయనన�
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:54
లస: పప
7579 SQX0991745
పపరర: ససజనఖ రరగస

95-200/289

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-8-451
వయససస:66
లస: ససస స
7576 AP151000636049
పపరర: సరసబశవరరవప నదతకకష�

7571 AP151000636219
పపరర: శవననగజజఖత నదతకకష�

7596 SQX0223305
పపరర: హఫసజలమర షపక

95-201/685

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:76-8-456
వయససస:41
లస: పప
95-201/687

7599 SQX0087486
పపరర: మలర శశరర నదతకకష

95-200/309

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-8-457
వయససస:36
లస: పప
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7600 AP151000636300
పపరర: కరమమశశరరరవప నదతకకష

95-200/310

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-457
వయససస:52
లస: పప
7603 SQX0511568
పపరర: భరత కలమమర నదతకకష

7601 SQX2040681
పపరర: ననగ సరయ సరధస

95-200/1095

భరస : ననగ వనసకట శవ పడసరద సరధస
ఇసటట ననస:76-8-458/2
వయససస:31
లస: ససస స
95-200/312

తసడడ:డ కసషరష రరవప
ఇసటట ననస:76-8-459/1
వయససస:29
లస: పప

7604 SQX0511527
పపరర: జగదదశ కలమమర నదతకకష

భరస : ససరరష కలమమర కకతస మమసస
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:28
లస: ససస స
7609 SQX1357152
పపరర: ననగ పపషపవత కకతస మమసస
భరస : మమధవ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:60
లస: ససస స
7612 SQX1840107
పపరర: ససరరష కలమమర కకతస మమసస

95-200/321

95-200/324

7613 SQX1840081
పపరర: మమధవ రరవప కకతస మమసస

7616 MLJ3426343
పపరర: అననపపరష కకసడపరటటరర

95-200/314

7608 SQX0211805
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర సరథస

95-200/317

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సరథస
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:43
లస: ససస స
95-200/319

7611 SQX0211847
పపరర: శవననగపడసదనన సరధస

95-200/320

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:36
లస: పప
95-200/322

7614 SQX1840131
పపరర: సరయ కసషష కకసడపరటటరర

95-200/323

తలర : అననపపరష కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:76-8-459/3
వయససస:21
లస: ససస స
95-200/325

7617 SQX1715663
పపరర: అయఖపప కకసడపరటటరర

95-200/326

భరస : శసకర కకటటశశర పడసరద రరవప కకసడపరటట తసడడ:డ శసకర కకటటశశర పడసరద రరవప కకసడపరట
ఇసటట ననస:76-8-459/3
ఇసటట ననస:76-8-459/3
వయససస:46
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప

7618 SQX1356618
పపరర: ననగ వనసకట అభనసదన
యకషల
తసడడ:డ పసతచ రరవప యకషల
ఇసటట ననస:76-8-460/1
వయససస:25
లస: ససస స

95-200/327

7621 SQX1400837
పపరర: రరమ దతవ యకరషలఅ

95-200/330

7619 SQX1073683
పపరర: అనసష రరణణ యకషల

95-200/328

తసడడ:డ చనన పసచనచ రరవప
ఇసటట ననస:76-8-460/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చననపసతనచరరవప యకరషల
ఇసటట ననస:76-8-460/1
వయససస:50
లస: ససస స

7622 AP151000636058
పపరర: పడమల తరరవధసల�

95-200/333

95-200/336

భరస : వర వనసకట శకనవరస రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:38
లస: ససస స

7625 SQX1464973
పపరర: మణణ దదపసక నలర మలర

7620 SQX0511618
పపరర: మహహన ససససకత యకషల

95-200/331

7623 SQX1264829
పపరర: పడదదప తరరవదసల

95-200/332

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:76-8-460/1
వయససస:32
లస: పప
95-200/334

7626 SQX1783604
పపరర: మహన రవళ కకననగల

తసడడ:డ వనసకట బబల ససబడహకణఖస నలర మలర
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకననగల
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:25
లస: ససస స

7628 SQX0511832
పపరర: ఉషర రరణణ నలర మలర

7629 SQX1783612
పపరర: హరర వరర న కకననగల

భరస : వనసకట బబల ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:48
లస: ససస స

95-200/329

తసడడ:డ చన పసచర నరరవప యకషల
ఇసటట ననస:76-8-460/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:76-8-460/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-8-460/1
వయససస:56
లస: పప
7627 SQX1347740
పపరర: కసషష జజఖత కరకరర

95-200/316

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:68
లస: పప

తలర : అననపపరష కకసడపరటటరర
ఇసటట ననస:76-8-459/3
వయససస:23
లస: ససస స

7624 AP151000636228
పపరర: శకనవరసరరవప తరరవధసల�

7610 SQX0211789
పపరర: ఆదదలకడక సరధస

7605 AP151000636306
పపరర: వనసకటకసషరషరరవప నదతకకష
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-8-459/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:38
లస: పప
7615 SQX1715697
పపరర: లకడక రమఖ కకసడపరటటరర

95-200/313

భరస : ఎన వ యస పడసరద సరథస
ఇసటట ననస:76-8-459/2
వయససస:31
లస: ససస స
95-200/318

95-200/311

భరస : వనసకట కసషరషరరవప
ఇసటట ననస:76-8-459/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషరషరరవప
ఇసటట ననస:76-8-459/1
వయససస:30
లస: పప

95-200/315 7607 SQX1581074
7606 SQX1342195
పపరర: సరయ అసజన దతవ కకతస మమసస
పపరర: ననగ సరయ సరథస

7602 MLJ3426590
పపరర: కసషష కలమమరర నదతకకష

95-200/337

95-200/335

95-200/338

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కకననగల
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:23
లస: పప
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7630 SQX1347708
పపరర: వర వనసకట శకనవరస రరవప
కరకరర
తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరకరర
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:45
లస: పప
7633 SQX2285955
పపరర: ననగ లకడక రరవకకకసదద

95-200/339

95-200/1160

భరస : చలమమశశరరవప రరవకకకసదద
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:40
లస: ససస స
7636 SQX1940402
పపరర: ఇసదస పసడయమ సకల

95-200/343

95-200/346

95-199/86

భరస : సతఖననరరయణ చతబబడ లల చతబబడ లల
ఇసటట ననస:76-9
వయససస:40
లస: ససస స
95-199/89

7648 MLJ1732759
పపరర: ససతనరతనస పససటసశశటట

95-199/92

95-200/342

95-200/344

7638 SQX1188151
పపరర: అసజమక సకలమ

95-200/345

7640 SQX1715952
పపరర: జగదదష కలమమర కరరక

7643 SQX1489252
పపరర: లకడకకకశశర ననరరళర

7646 SQX1940154
పపరర: మమరళకసషష వనమభరర

7649 SQX0781245
పపరర: ననగరసదడ బబబమ పససటసశశటట

95-200/347

తసడడ:డ వనణమ గగపరల రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:76-9/2
వయససస:20
లస: ససస స

7652 SQX1980606
పపరర: జయశక పసరరమళర

95-199/87

భరస : మదనడదదడ గళర
ఇసటట ననస:76-9-474
వయససస:51
లస: ససస స

7655 MLJ2017267
పపరర: ననగలకడక సనడ

95-199/90

7658 MLJ2019149
పపరర: పడభబకర� జజనననదసల�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: పప

7644 SQX1940204
పపరర: ఇసదదరరదతవ వనమభరర

95-199/88

7647 SQX1616012
పపరర: నవఖ ఉమమ శక పసరరమమళళ

95-199/91

తసడడ:డ వనణమ గగపరలరరవప పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:76-9/2
వయససస:22
లస: ససస స
95-199/93

7650 MLJ1731041
పపరర: వనసకట రమణ పససటఎసశశటట

95-199/94

తసడడ:డ రరమమభరరస పససటఎసశశటట
ఇసటట ననస:76-9/2
వయససస:66
లస: పప
95-199/96

7653 SQX1983386
పపరర: వనణమ గగపరల రరవప పసరరమళర

95-199/97

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పసరరమళర
ఇసటట ననస:76-9/2
వయససస:51
లస: పప
95-199/99

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: ససస స
95-199/101

95-199/85

భరస : మమరళకసషష వనమభరర
ఇసటట ననస:76-9/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనణమ గగపరల రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:76-9/2
వయససస:39
లస: ససస స
95-199/98

7641 SQX1489245
పపరర: లకడకవనదవత ననరరళర
భరస : లకడకకకశశర ననరరళర
ఇసటట ననస:76-9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:76-9/2
వయససస:66
లస: పప
95-199/95

95-200/1159

భరస : రరమశశషగరరర రరవప లలట సకలమ
ఇసటట ననస:76-8-463
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనమభరర
ఇసటట ననస:76-9/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటరవణ
ఇసటట ననస:76-9/2
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రరసమభరరస�
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: ససస స

7635 SQX1615824
పపరర: బబబ శవ ననగ అనకష
యకషల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యకషల
ఇసటట ననస:76-8-462
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:76-9
వయససస:45
లస: పప

7645 SQX0565739
పపరర: వనసకట రసగ పవన కలమమర
వనదన�
తసడడ:డ తనతనచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:76-9/1
వయససస:62
లస: పప

7657 AP151000630022
పపరర: ససతనమహలకడక సనడ�

95-200/341

తసడడ:డ కరమరరజ కరరక
ఇసటట ననస:76-8-477/1
వయససస:22
లస: పప

7642 AP151000630268
పపరర: ససభరరణణ చతబబడ లల

7654 SQX1538349
పపరర: ననగరసదడక గళర

7634 SQX1940428
పపరర: లకడక మమఘన యకషల

7637 SQX1940386
పపరర: శవననగ పరరశత సకల

7632 SQX2285948
పపరర: చలమమశశరరరవప రరవకకకసదద

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవకకకసదద
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరరష సకల
ఇసటట ననస:76-8-463
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమశశషగరరరరరవప సకల
ఇసటట ననస:76-8-463
వయససస:50
లస: పప

7651 SQX1972249
పపరర: జజఖతరకయ పసరరమళర

95-200/340

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యకషల
ఇసటట ననస:76-8-462
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష సకల
ఇసటట ననస:76-8-463
వయససస:20
లస: ససస స
7639 SQX1940329
పపరర: ససరరష సకల

7631 SQX0511659
పపరర: వనసకట బబల ససబడమణఖస
నలర మలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-8-461
వయససస:52
లస: పప

7656 AP151000630027
పపరర: ససజజత సనడ�

95-199/100

భరస : సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: ససస స
95-199/102

7659 AP151000627033
పపరర: సరసబశవరరవప సనడ�

95-199/103

తసడడ:డ రరసమభరరస�
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: పప
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7660 AP151000627064
పపరర: సతఖనననరరయణ సనడ�

95-199/104

తసడడ:డ రరసమభరరస�
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: పప
7663 SQX0452573
పపరర: భబరడ వ మణణ శకరరమ

95-199/107

95-199/110

95-199/108

7667 SQX1356345
పపరర: మలర కరరరరన రరవప గమసడన

95-199/113

7670 SQX0424473
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద శకరరస

95-199/111

7665 AP151000630033
పపరర: ససజజత శకరరస

95-199/109

7668 AP151000627318
పపరర: చసదడశశఖర

95-199/112

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:76-10
వయససస:64
లస: పప
95-199/114

తసడడ:డ పపఆరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:76-10/1
వయససస:67
లస: పప

7671 SQX2476810
పపరర: శశకదన షపక

95-87/1743

తసడడ:డ హహసపన షరహహద షపక
ఇసటట ననస:76-10-10
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ మమరళమహన రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:76-11
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ మహన రరవప దనససరర
ఇసటట ననస:76-11
వయససస:46
లస: ససస స

95-199/118
7674 SQX1472323
పపరర: వనసకట రరమ మహన రరవప
దరరశ
తసడడ:డ ససబబ రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:76-11
వయససస:54
లస: పప

7675 SQX2108090
పపరర: పడశరసత దరరశ

7676 SQX2328748
పపరర: శకకరసత దరరశ

7677 SQX1940170
పపరర: సదరఖ కలమమరర మమదల

95-97/852

95-199/987

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:76-11
వయససస:18
లస: పప

7673 SQX1472315
పపరర: ననగ లకడక జయశక దరరశ

95-199/106

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:76-10
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:76-10
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజరసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:76-10/1
వయససస:61
లస: ససస స
7672 SQX2290088
పపరర: శకకరసత దరరశ

7664 SQX1356477
పపరర: పరవన ససధ గమసడన

7662 MLJ2013738
పపరర: శకహరరరరవప� బయసరన�

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ� �
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:76-10
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:76-10
వయససస:31
లస: పప
7669 AP151000630038
పపరర: పదనకవత శకరరస

95-199/105

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:76-9-476/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:76-10
వయససస:34
లస: ససస స
7666 SQX0682518
పపరర: పసదదశ ససనల శకరరస

7661 MLJ2019123
పపరర: వరరసరశమ జజనననదసల�

95-199/117

95-199/1069

తసడడ:డ వనసకట రరమ మహన రరవప దరరశ
ఇసటట ననస:76-11
వయససస:20
లస: పప

95-199/122

భరస : మహన కకటటశశర రరవప మమదల
ఇసటట ననస:76-12
వయససస:51
లస: ససస స

95-199/123 7679 SQX0581686
7678 SQX0407767
పపరర: వనసకట అనల కలమమర మదనరల
పపరర: బబల వనసకట శవరరమకకకషష
మదనరళ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదనరల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదనరళ
ఇసటట ననస:76-12
ఇసటట ననస:76-12
వయససస:33
లస: పప
వయససస:36
లస: పప

95-199/124

95-199/125
7680 SQX1940196
పపరర: మహన కకటటశశర రరవప
మమదనల
తసడడ:డ చనన ససబబబ రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:76-12
వయససస:58
లస: పప

7681 SQX0021865
పపరర: పడమలమ దతవ ఈగ

95-199/127

7683 MLJ2016996
పపరర: వనజకలమమరర జసధఖస

95-199/126

భరస : గమరర మహహశశర రరవప ఈగ
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:37
లస: ససస స
7684 MLJ2018794
పపరర: మమధవ జసధఖస

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఈగ
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:41
లస: ససస స
95-199/129

భరస : ససరరష జసధఖస
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:48
లస: ససస స
7687 MLJ2017242
పపరర: ససరరష జసదఖస
తలర : ససభదడమక జసధఖస
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:51
లస: పప

7682 SQX0021824
పపరర: గమరర మమహహశశర రరవప ఈగ

95-199/132

7685 MLJ2014264
పపరర: ధనలకడక జసధఖస

95-199/128

భరస : ఉదయశవ ససధనకర జసధఖస
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:47
లస: ససస స
95-199/130

7686 SQX1440411
పపరర: వనయ హరరక జసధఖస

భరస : మహన రరమలసగరశశరరరవప జసధఖస
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర జసధఖస
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:27
లస: పప

7688 MLJ2013522
పపరర: ఉదయశవససధనకర జసదఖస

7689 MLJ2014256
పపరర: మహనరరమలసగరశశరరరవప
జసదఖస
తసడడ:డ ససభదడమక జసధఖస
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:59
లస: పప

తలర : ససభదడమక జసధఖస
ఇసటట ననస:76-13
వయససస:55
లస: పప

95-199/133

95-199/131

95-199/134
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95-212/768

భరస : వరయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:76-13-1526
వయససస:58
లస: ససస స
7693 SQX1783752
పపరర: లకడక భబరత అరవటట

7691 SQX1783703
పపరర: మమనక గమసటటరర

భరస : శకకరనస గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-14
వయససస:29
లస: ససస స
95-199/137

7694 SQX0572263
పపరర: చసదడశశఖర అరవటట

భరస : పరసడడ రసగ రరవప అరవటట
ఇసటట ననస:76-14
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప అరవటట
ఇసటట ననస:76-14
వయససస:31
లస: పప

95-199/140
7696 SQX0744078
పపరర: వనసకట శవ ననగ భబసషర రరవప
గమసటటరర
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-14
వయససస:53
లస: పప

7697 MLJ2014777
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ఆరవటట
తసడడ:డ ససబబ రసగయఖ ఆరరశటట
ఇసటట ననస:76-14
వయససస:54
లస: పప

7699 AP151000630208
పపరర: అబదన బబగస సయఖద

7700 AP151000627188
పపరర: నజర సయఖద

95-199/143

భరస : ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:76-15
వయససస:54
లస: ససస స
7702 SQX1797604
పపరర: సబబనన మహమకద

95-125/21

భరస : ససరరసదడ ననధ గమఱఱ స
ఇసటట ననస:76-18
వయససస:32
లస: ససస స

7709 MLJ2013365
పపరర: ససరరసదడననధ గమరకస

తసడడ:డ చననయఖ యదల
ఇసటట ననస:76-19
వయససస:34
లస: పప

భరస : లకడకననరరయణ జవరశజ
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:72
లస: ససస స

95-199/158

7698 SQX0947150
పపరర: ననజయమ సయఖద

95-199/142

తసడడ:డ ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:76-15
వయససస:29
లస: ససస స
95-199/144

7701 AP151000627319
పపరర: ఖమధర సయఖద

95-199/145

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:76-15
వయససస:70
లస: పప
95-199/147

భరస : హరరగగపరల ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:76-17
వయససస:56
లస: ససస స
95-199/149

7707 SQX2500098
పపరర: రమణ మర

95-203/1311

భరస : అసజరరడడడ మర
ఇసటట ననస:76-17-334
వయససస:30
లస: ససస స
95-199/151

7710 MLJ2012094
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప గమరకస

95-199/152

తసడడ:డ ససబబబరరవప గమరకస
ఇసటట ననస:76-18
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కనక లసగరశశర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:40
లస: ససస స

95-199/139

95-199/153 7713 SQX1384122
95-199/154
7712 SQX1297515
పపరర: లకడక సరయ గరయతడ గరరర పరటట
పపరర: ననగ వనసకట పడతషష గగలర పపడడ

95-199/155 7715 SQX1188243
7714 SQX0300947
పపరర: వనసకటలకడక మమధవలత జవరశజ
పపరర: శక దతవ గరరర పరటట

7717 SQX0300905
పపరర: ససతమహలకడక జవరశజ

95-199/141

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరరవ గమరకస
ఇసటట ననస:76-18
వయససస:34
లస: పప
94-87/1637

95-199/136

తసడడ:డ వనసకట శవ ననగ భబసషర రరవప గమసటటర
ఇసటట ననస:76-14
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబమక ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:76-17
వయససస:62
లస: పప
95-199/150

7695 SQX0744029
పపరర: శకకరసత గమసటటరర

95-199/146 7704 AP151000630104
7703 MLJ2017416
పపరర: వనసకటఝమనసవరణణ ఇమకడడశశటట
పపరర: ఉమమకలమమరర ఇమకడడశశటట

95-199/148 7706 AP151000627320
7705 MLJ2017424
పపరర: వనసకటశసకరరరవప ఇమకడడశశటట
పపరర: హరరగగపరల ఇమకడడశశటట

7711 NDX2855898
పపరర: కసషష యదల

95-199/138

భరస : వనసకటశసకరరరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:76-17
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:76-17
వయససస:56
లస: పప

7692 AP151000630222
పపరర: పదకజ గమసటటరర

భరస : వనసకట శవ ననగ భబసషరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-14
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:76-15
వయససస:39
లస: పప

భరస : మమననన మహమకద
ఇసటట ననస:76-16-927
వయససస:35
లస: ససస స

7708 SQX0333146
పపరర: వనసకట జవత గమఱఱ స

95-199/135

95-199/156

తసడడ:డ కరసస వనసకట రరసబబబమ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:27
లస: ససస స
7716 SQX0407692
పపరర: వరలకడక ఆతకకకరర

95-199/157

భరస : కనక లసగరశశర రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగభభషణస ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:58
లస: ససస స

7718 SQX1151992
పపరర: శకరరస రవ తతజ గరరర పరటట

95-199/160
7719 SQX1384148
పపరర: జయచసధడ పవన కలమమర
గగలర పపడడ
తసడడ:డ కరసస వనసకట రరసబబబమ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కనకలసగరశశరరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:26
లస: పప

95-199/159
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7720 SQX0429746
పపరర: శకనవరస వనసకట ననరరయణ
ఆతకకకరర
తసడడ:డ ననగభభషణస ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:40
లస: పప

95-199/161

7721 SQX0300939
పపరర: సరసబశవరరవప జవరశజ

తసడడ:డ లకడకననరరయణ జవరశజ
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:46
లస: పప

95-199/164 7724 SQX0407734
7723 SQX1188227
పపరర: కనక లసగరశశర రరవప గరరర పరటట
పపరర: ననగభభషణస ఆతకకకరర

తసడడ:డ శకరరమమలల గరరర పరటట
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:54
లస: పప
7726 SQX2227544
పపరర: లమవణఖ మడడడ

95-134/942

95-199/168

7730 SQX1482975
పపరర: పడణణత గగలర పపడడ

95-199/171

7733 AP151000627013
పపరర: కరశవరపడసరద గగలర పపడడ

తసడడ:డ జగన శసకర గమపరస తతమమలకరర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చచవతనఖ కనగలలపల
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:23
లస: ససస స

7738 SQX1188219
పపరర: అసజన దతవ కసదకటర

7739 SQX0424366
పపరర: ధనలకడక దతసస

95-199/177

భరస : గరరరశ కలమమర కసదకటర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:31
లస: ససస స
95-199/180

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప అననన
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:37
లస: పప

95-199/169

95-199/183

7745 SQX0491126
పపరర: రరజరశ కలమమర కసదకలసటర

95-199/172

7748 MLJ2019719
పపరర: ననగరశశరరరవప అననన
తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప అననన
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:39
లస: పప

95-199/167

7731 AP151000627018
పపరర: కరశకసషషమహన గగలర పపడడ

95-199/170

7734 AP151000627074
పపరర: ననగరశశరరరవప గగలర పపడడ

95-199/173

తసడడ:డ కరకలలయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:81
లస: పప
95-199/175

7737 SQX1583443
పపరర: యశససశన తతమమలకరర

95-199/176

తసడడ:డ జగన శసకర గమపరస తతమమలకరర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:25
లస: ససస స
95-199/178

7740 AP151000630031
పపరర: వనసకట పదనకవత గగలర పపడడ

95-199/179

భరస : కరశ వనసకట కరసబబబమ
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:67
లస: ససస స
95-199/181

7743 SQX1583500
పపరర: వనసకట కలమమరర యయసదదరర

95-199/182

భరస : వతనల రరవప యయసదదరర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:54
లస: ససస స
95-199/184

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసదకలసటర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:32
లస: పప
95-199/186

7728 AP151000630146
పపరర: ఉమమమహహశశరర గగలర పపడడ

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:52
లస: పప

భరస : శసకరగమపస తతమమలకరర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట పసచచయఖ
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:67
లస: ససస స
7747 MLJ3418803
పపరర: సతష అననన

7742 AP151000630035
పపరర: లకడకపరరశత తతమమలకరర

95-121/772

భరస : కరశశకనవరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దతసస
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:51
లస: ససస స
7744 AP151000630014
పపరర: లకడకకలమమరర తతమమలకరర

95-199/166

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:56
లస: పప

95-199/174 7736 SQX1583492
7735 SQX1352814
పపరర: రరప జజహనవ తతమమలకరర
పపరర: మణణ భబరడ వ కనగలలపల

7725 SQX2193126
పపరర: వనసకట ససశల మడడడ
భరస : శరఖస కలమమర మడడడ
ఇసటట ననస:76-21
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసస శకనవరస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:55
లస: పప

7741 MLJ2016715
పపరర: ససధనరరణణ కసదకటర

95-199/165

భరస : కరశకకకషషమహన గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరశవరపడసరద గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-22
వయససస:51
లస: ససస స
7732 AP151000627120
పపరర: కరశశకనవరస గగలర పపడడ

7727 MLJ2015964
పపరర: ధనలకడక గగలర పపడడ

95-199/163
7722 AP151000627014
పపరర: కరశవనసకటరరసబబబమ గగలర పపడడ

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నసదయఖ ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:76-20
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస కలమమర మడడడ
ఇసటట ననస:76-21
వయససస:18
లస: ససస స
7729 AP151000630032
పపరర: రరప కళళఖణణ గగలర పపడడ

95-199/162

7746 SQX0449603
పపరర: గరరరశ కలమమర కసదగటర

95-199/185

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:33
లస: పప
95-199/187

7749 SQX0424382
పపరర: శకనవరసరరవప దతసస

95-199/188

తసడడ:డ ననగభభషణస దతసస
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:48
లస: పప
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95-199/189 7751 MLJ3418829
7750 AP151000627220
పపరర: జగన శసకరగమపస తతమమలకరర
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అననన

తసడడ:డ వనసకటపసచచయఖ తతమమలకరర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబయఖ అననన
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:60
లస: పప

7753 MLJ2017051
పపరర: వనసకటకకటటరతనస గగడవరరస

7754 MLJ3418704
పపరర: చచసచస రరమమరరవప గగడవరరస

95-199/192

భరస : చచసచసరరమమరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:76-24
వయససస:41
లస: ససస స
7756 SQX1550434
పపరర: హహమలత ఇమకడడశశటట

95-199/194

95-199/197

తసడడ:డ వనలలగగసడయఖ ఆరవటట
ఇసటట ననస:76-25
వయససస:42
లస: పప
7762 AP151000675524
పపరర: లకడక కలమమరర మసగళళపపరపప

95-182/549

7755 SQX2266104
పపరర: ననగ వనసకట శవ లకడక దసరడ
గగడవరరస
తసడడ:డ చచసచస రమమరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:76/24
వయససస:20
లస: ససస స

95-199/195

7758 SQX1482421
పపరర: వజయ లకడక ఇమకడడశశటట

7760 SQX1394089
పపరర: వనలలగగసడయఖ అరవటట

95-199/1079
7761 SQX2185858
పపరర: అమర సససగ జ రరజపపరగహహత

95-199/198

7763 SQX0096040
పపరర: గలమబ అనల కలమమర దత

తసడడ:డ గగపరల సససగ రరజపపరగహహత
ఇసటట ననస:76-26
వయససస:22
లస: పప
95-182/550

7766 AP151000630158
పపరర: అనసదయ వకషలగడడ

95-199/202
7767 SQX1719285
పపరర: కకమభ దదశపక ససవర సరయ
గమరర వకషలగడనడ
తసడడ:డ ససరరష వనసకట రరజ కలమమర వకషలగడ
ఇసటట ననస:76-27
వయససస:22
లస: పప

7770 SQX0853747
పపరర: శరకవఖ అపపల

7769 AP151000627208
పపరర: ససరరషసశసకటరరజషమమర
వకషలగడడ
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప వకషలగడడ
ఇసటట ననస:76-27
వయససస:45
లస: పప

95-199/204

7772 SQX1442615
పపరర: లమవణఖ అపరపల

95-199/207

95-199/206

భరస : శకరరమమలల అపరపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:33
లస: ససస స
7774 AP151000630323
పపరర: ఇసదసమతదతవ అపపల
భరస : సతఖననరరయణ అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:59
లస: ససస స
7777 SQX1550475
పపరర: సరయ చరణ అపరపల
తసడడ:డ చతడతసశర రరవప అపరపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:23
లస: పప

7775 SQX1442599
పపరర: శశషరరతనస అపరపల

7778 SQX0565671
పపరర: కకరణ కలమమర అపపల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:31
లస: పప

7773 MLJ3420288
పపరర: ససధనఖ రరణణ అపపల

95-199/208

భరస : చతడతశశరరరవప అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:49
లస: ససస స
95-199/210

భరస : సరశమ అపరపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:75
లస: ససస స
95-199/212

95-199/205

భరస : శవ పడసరద అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యదస కసషష పడసరద అపరపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:33
లస: ససస స
95-199/209

95-199/199

95-199/201

7768 SQX0682401
పపరర: ఆనసద కలమమర ఏలకరర

7771 SQX0565721
పపరర: సతఖవత అపరపల

7764 SQX0682435
పపరర: చసదనడవత ఏలకరర
భరస : ఆనసద కలమమర ఏలకరర
ఇసటట ననస:76-27
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప వకషలగడడ
ఇసటట ననస:76-27
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననకహన రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:76-27
వయససస:43
లస: పప

95-199/196

భరస : వనసకట ననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:76-25
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరరష వనసకటరరజ కలమమర వకషలగడడ
ఇసటట ననస:76-27
వయససస:41
లస: ససస స
95-199/203

95-199/1068

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:76-25
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:76-26-276
వయససస:54
లస: పప
95-199/200

95-199/191

95-199/193

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ అరవటట
ఇసటట ననస:76-25
వయససస:77
లస: పప

భరస : అనల కలమమర దత గరలబ
ఇసటట ననస:76-26-276
వయససస:50
లస: ససస స
7765 MLJ3420213
పపరర: ననగజయవరణణ వకషలగడడ

7757 SQX1482439
పపరర: ధన లకడక ఇమకడడశశటట

7752 MLJ2016889
పపరర: ససబబబరరవప కసదగటర

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:76-23
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:76-24
వయససస:45
లస: పప

తలర : వజయ లకడక ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:76-25
వయససస:23
లస: ససస స
7759 AP151000627045
పపరర: వనసకటరరమన ఆరవటట

95-199/190

7776 SQX1550426
పపరర: కరరరసక అపరపల

95-199/211

తసడడ:డ చతడతసశర రరవప అపరపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:23
లస: పప
95-199/213

7779 MLJ2012219
పపరర: శకరరమమలల అపపల

95-199/214

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:37
లస: పప
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95-199/215

తసడడ:డ సతఖననరరయణ అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:41
లస: పప
7783 AP151000627327
పపరర: సతఖనననరరయణ అపపల

7781 AP151000627039
పపరర: యదసకసషషపడసరద అపపల

95-199/216

తసడడ:డ సరశమ అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:45
లస: పప
95-199/218

7784 AP151000627095
పపరర: సరశమ అపపల

7782 MLJ2016376
పపరర: చతడతశశరరరవప అపపల

తసడడ:డ సరశమ అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:55
లస: పప
95-199/219

7785 SQX0331264
పపరర: ససనత కనమరర పపడడ

తసడడ:డ శకరరమమలల అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమమలల అపపల
ఇసటట ననస:76-28
వయససస:84
లస: పప

95-199/221
7786 SQX1737881
పపరర: తతజ వనసకట సరయ కసషష
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వనసకరటరమణ ససవర రరమ పడసరద కనమ
ఇసటట ననస:76-29
వయససస:23
లస: పప

7787 SQX0744011
పపరర: కరవఆర శవరరమపడసరద

తసడడ:డ రరమకసషష పడసరద కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:76-29
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:76-29/1
వయససస:69
లస: ససస స

7789 SQX1404961
పపరర: మమనస కసషష వలమల

7790 SQX0908103
పపరర: వనసకట రరధదకరలకడక వలమల

7791 SQX1584797
పపరర: రరహనన షపక

95-199/224

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వలమల
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:24
లస: ససస స
7792 MLJ3420106
పపరర: పదకజ వలమల
భరస : హనసమసతరరవప వలమల
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:45
లస: ససస స
7795 MLJ3420494
పపరర: సశరరజఖలకడక గమసటటరర

95-199/230

95-199/233

95-179/30

95-199/236

95-199/228

95-199/226

7794 AP151000630325
పపరర: అనసదయ గమసటటరర

95-199/231

7797 MLJ3418191
పపరర: హనసమసతరరవప వలమల

7805 SQX0908129
పపరర: ససనత చకరష

7808 AP151000630025
పపరర: వశరలకడక చచకరష
భరస : చన వనసకటససబబయఖ చచకరష
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:72
లస: ససస స

95-199/232

తసడడ:డ రరధనకసషషమభరరస వలమల
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:50
లస: పప

95-199/234 7800 SQX0608042
7799 AP151000627329
పపరర: హరరననరరయణరరవప గమసటటరర
పపరర: మసడలననన అకషమక

7802 SQX0608034
పపరర: మసడలననన సరశమమలల

95-199/229

భరస : హరరననరరయణ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:61
లస: ససస స

95-179/29

భరస : సరశమమలల
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:45
లస: ససస స
95-179/31

95-199/235
7803 SQX1616020
పపరర: వనసకట లకడక వజయ కలమమరర
పసనసగగసడ
తసడడ:డ వనసకట ససధనకర పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:21
లస: ససస స

95-199/237

7806 SQX1583518
పపరర: యశశ లకడక ననగ సరరత
పసనసగగసడ
భరస : వనసకట ససధనకర పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:40
లస: ససస స

95-199/238

95-199/240

7809 SQX1583526
పపరర: పరరశతమక పసనసగగసడ

95-199/241

భరస : ససధనకర చకరష
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:40
లస: ససస స
95-199/239

95-199/223

Deleted

తసడడ:డ రరధనకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమకసషష చకరష
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:39
లస: ససస స
7807 AP151000630026
పపరర: వనసకటలకడక గరరరజ చచకరష
CHEKKA
భరస : శకనవరసరరవప చచకరష
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:43
లస: ససస స

7796 AP151000627330
పపరర: ససమన గమసటటరర

7788 SQX0527176
పపరర: షపహనజ బబగస షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరశమమలల�
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:29
లస: పప
7804 SQX0908111
పపరర: ననగలకడక చకరష

95-199/225

తసడడ:డ హరరననరరయణ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:53
లస: పప
7801 SQX0608026
పపరర: మసడలననన అనల కలమమర�

95-199/222

భరస : శవ హరర పడసరద గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:81
లస: ససస స
7798 MLJ3418563
పపరర: శవహరరపస
డ రద గమసటటరర

7793 AP151000630326
పపరర: అసజల శరరద గమసటటరర

95-199/220

భరస : వనసకటరమణ శవరరమ పడసరదస కనమరర పప
ఇసటట ననస:76-29
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప వలమల
ఇసటట ననస:76-30
వయససస:25
లస: ససస స
95-199/227

95-199/217

భరస : వరయఖ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:77
లస: ససస స
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7810 AP151000627077
పపరర: ససధనకర చచకరష చచకరష

95-199/242

తసడడ:డ చచననవనసకటససబబయఖ చచకరష
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:45
లస: పప
7813 SQX0332478
పపరర: హరరత పసరవల

95-199/245

7814 SQX0331983
పపరర: ససరరష చతదరర పసరవల

95-179/882

7817 SQX0935874
పపరర: ఇసదనడణణ అరవపలర
భరస : శకనవరస రరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:25
లస: ససస స

7819 SQX1050848
పపరర: అననన ననగ రసజత

7820 SQX0888206
పపరర: శకదతవ జరవన

95-199/250

తసడడ:డ రమమష రసజత
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జతతసదడ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:28
లస: ససస స
7825 SQX0427591
పపరర: రరమలకడక అరవపలర

95-199/256

95-199/259

95-199/262

95-199/265

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:26
లస: పప
7837 SQX0888198
పపరర: పడవన కలమమర జరవన
తసడడ:డ పరసరకల జరవన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:33
లస: పప

7826 SQX1229211
పపరర: ససజజత మరర

7829 SQX1583450
పపరర: లకడక సరగజన వపటటకకరర

95-199/251

95-199/254

95-199/257

95-199/249

7821 SQX1145052
పపరర: లకడక తరపతమక పరరచర

95-199/252

7824 SQX0744003
పపరర: లమవణఖ దతవశశటట

95-199/255

7827 SQX1050822
పపరర: పదకగరత అననన

95-199/258

భరస : రమమష అననన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:50
లస: ససస స
95-199/260

7830 SQX0682526
పపరర: ససమతదతవ దతవశశటట

95-199/261

భరస : వనసకటపరపరపరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:69
లస: ససస స
95-199/263

7835 SQX1224880
పపరర: రగహహత మరర

95-199/266

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పరరచర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:36
లస: పప

7818 SQX1229203
పపరర: అశశన మరర

భరస : మలర యఖ దతవశశటట
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:42
లస: ససస స

7832 SQX1065227
పపరర: చసదస రరమ కలమమర గమపరస
అరవపలర
తసడడ:డ రరసబబబమ అరవపలర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:25
లస: పప

7838 SQX1145060
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప పరరచర

95-199/247

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప పరరచర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:28
లస: ససస స

7833 SQX1281807
పపరర: ససజనఖ చతబబడ లల

95-199/264

తసడడ:డ పరనకరలల చతబబడ లల
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభబజ మరర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:27
లస: పప
95-199/268

7815 SQX0980011
పపరర: లకడక ననరరయణ పసరవల

భరస : రరహహల మరర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరర రరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శశతష పరనకరలల చతబబడ లల
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:23
లస: పప
7834 SQX1050764
పపరర: ఆశకత దసడడడ

95-199/248

భరస : ససభబజ మరర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పరస మల జరవన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:58
లస: ససస స
7831 SQX1404979
పపరర: సరయ కలమమర చతబబడ లల

7823 SQX0208975
పపరర: లకడక ససజజత అలపరటట

95-199/244

తలర : ససబబబ రరవప పసరవల
ఇసటట ననస:76-31/1
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ అరవపలర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:43
లస: ససస స
7828 SQX1540419
పపరర: దతవ జరవన

95-199/246

భరస : రరజరసదడ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:27
లస: ససస స
95-199/253

7812 AP151000627073
పపరర: శకనవరసరరవప చచకరష

తసడడ:డ చచననవనసకటససబబయఖ చచకరష
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ పసరవల
ఇసటట ననస:76-31/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ భకలల గమపస గకసథద
ఇసటట ననస:76/34
వయససస:18
లస: ససస స

7822 SQX0888230
పపరర: సవతన జరవన

95-199/243

తసడడ:డ వరయఖ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:76-31
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరరష చతదరర పసరవల
ఇసటట ననస:76-31/1
వయససస:31
లస: ససస స
7816 SQX2057990
పపరర: బసదస లకడక పసడయ గకసథద

7811 SQX1538372
పపరర: వనసకట ససధనకర పసనసగగసడ

7836 SQX1224898
పపరర: రరహహల మరర

95-199/267

తసడడ:డ ససభబజ మరర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:31
లస: పప
95-199/269

7839 SQX0888222
పపరర: జతతసదడ కలమమర జరవన

95-199/270

తసడడ:డ పరసమల జరవన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: రరజరసదడ కలమమర జరవన
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95-199/271

తసడడ:డ పరస మల జరవన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:39
లస: పప
7843 SQX0406207
పపరర: రరసబబబమ అరవపలర

95-199/274

95-199/277

95-179/1079

95-180/42

95-182/731

95-199/279

95-183/509

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-97
వయససస:33
లస: పప

7853 SQX1817097
పపరర: అభషసక మసదదట

7856 SQX2524247
పపరర: జయశక జరవన

7859 SQX1987338
పపరర: మమనన షపక

7862 AP151000675312
పపరర: గరయతడ

95-183/512

7865 MLJ3218187
పపరర: కకన కళళఖణ కకరణ

95-180/43

7868 SQX1645134
పపరర: సరయ పడసనన బబలరసకకసడ
తసడడ:డ లకకణ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-98
వయససస:21
లస: ససస స

7848 SQX2284123
పపరర: రరజ అశతతష ససకర

95-202/955

7851 SQX1817063
పపరర: కరరణ కలమమరర జరవన mandot

95-180/41

7854 SQX1816867
పపరర: మహహసదడ కలమమర

95-180/44

తసడడ:డ మఠర లమలర మసడదఠ
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:55
లస: పప
95-182/732

7857 SQX1550483
పపరర: పరవన ఐనవవలల

95-199/278

భరస : శకనవరసన నసడదరర
ఇసటట ననస:76-38
వయససస:32
లస: ససస స
95-202/811

7860 SQX1987320
పపరర: షరహహరర షపక

95-220/1108

భరస : మమనన షపక
ఇసటట ననస:76-52-42
వయససస:29
లస: ససస స
95-183/510

7863 AP151000675174
పపరర: వరలకడక

95-183/511

భరస : జననరర నశరక
ఇసటట ననస:76-93
వయససస:60
లస: ససస స
95-183/513

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-93
వయససస:48
లస: పప
95-183/515

95-199/276

భరస : అభషసక mandot
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరర నశరక
ఇసటట ననస:76-93
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-93
వయససస:75
లస: ససస స
7867 SQX1138495
పపరర: పసదర దసటట శకనస

95-179/1080

తసడడ:డ అయభబ షపక
ఇసటట ననస:76-52-42
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జననరరనశరక
ఇసటట ననస:76-93
వయససస:44
లస: ససస స
7864 SQX0092304
పపరర: కరనన అననపపరష మక

7850 SQX2248631
పపరర: లకడక పడసనన మదసరల

7845 SQX0743906
పపరర: వనసకట పరపరరరవప దతవశశటట

తసడడ:డ ననగ దసరడ మలలర శశరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:76-34,FLAT NO 404
వయససస:22
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కసషష ఐనవవలల
ఇసటట ననస:76-38
వయససస:27
లస: పప
7861 AP151000675311
పపరర: సతఖవరణణ

95-199/1080

తసడడ:డ మహహసదడ కలమమర మసదదట
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజగరకజజ జరవన
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:37
లస: పప
7858 SQX0743963
పపరర: మననజ కలమమర ఐనవవలల

7847 SQX2468841
పపరర: సరరక జరవన

95-199/273

తసడడ:డ మలర యఖ దతవశశటట
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:81
లస: పప

భరస : రరస కకశశర
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహహసదడ కలమమర మసడదఠ
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:56
లస: ససస స
7855 SQX2524221
పపరర: అశశక కలమమర జరవన

95-199/275

తసడడ:డ పడసమల జరవన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భమ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:76-37
వయససస:39
లస: పప
7852 SQX1816826
పపరర: ససశల దతవ

7844 SQX1050806
పపరర: రమమష అననన

7842 SQX0743930
పపరర: మలర యఖ దతవశశటట

తసడడ:డ వనసకట పరపరరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రతనస అననన
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ వపటటకకరర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:81
లస: పప
7849 SQX2248623
పపరర: రరమ కకషష ర మదసరల

95-199/272

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:76-34
వయససస:51
లస: పప
7846 SQX1592683
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వపటటకకరర

7841 SQX1532168
పపరర: శకనవరస రరవప అలపరటట

7866 SQX1143437
పపరర: పసదర దసటట లకడక

95-183/514

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:76-97
వయససస:30
లస: ససస స
95-183/516

7869 SQX1306217
పపరర: షబబనన షపక

95-183/517

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:76-98
వయససస:25
లస: ససస స
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7870 SQX1645142
పపరర: ననగరశశరర బబలరసకకసడ
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95-183/518

భరస : సరసబశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-98
వయససస:26
లస: ససస స
7873 SQX1645159
పపరర: మణణకసఠ వరసస బబలరసకకసడ

95-183/521

95-183/523

95-183/526

95-183/529

95-183/532

95-183/535

95-183/538

7883 SQX0011122
పపరర: పరసడడ� పవధద�

7886 SQX0471359
పపరర: రరజఖ లకడక మమకల�

7889 SQX0095497
పపరర: వనసకటటశశరరర అమర�

7892 AP151000675070
పపరర: ససధనఖరరణణ�

95-183/541

7895 SQX1321306
పపరర: పడమల రరణణ ఉపపల

95-183/530

7898 SQX1552810
పపరర: సరబర సయఖద
భరస : నబ సయఖద
ఇసటట ననస:76-111
వయససస:43
లస: ససస స

7878 AP151000675328
పపరర: హనసమమయమక బబలరసకకసడ

95-183/525

7881 SQX0011007
పపరర: బడహకస� దనదద�

95-183/528

7884 AP151000672302
పపరర: పడసరదస బబలరసకకసడ�

95-183/531

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:59
లస: పప
95-183/533

7887 SQX0471342
పపరర: ససతన రరమమక బబలరస కకసడన�

95-183/534

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:76-103
వయససస:66
లస: ససస స
95-183/536

7890 SQX0471714
పపరర: వనసకటటశశరరర� మమకల�

95-183/537

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-103
వయససస:66
లస: పప
95-183/539

7893 AP151000672289
పపరర: సరసబశవరరవప తషపరకలల�

95-183/540

తసడడ:డ కసషషమభరరస�
ఇసటట ననస:76-108
వయససస:63
లస: పప
95-183/542

భరస : దదవరకర బబబమ ఉపపల
ఇసటట ననస:76-109
వయససస:34
లస: ససస స
94-242/1298

95-183/522

తసడడ:డ శవ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:37
లస: పప

భరస : కసషషమభరరస�
ఇసటట ననస:76-108
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:76-109
వయససస:30
లస: ససస స
7897 NDX2637056
పపరర: నల మమఘ సరయ కలమమర
మననడవలమ
తసడడ:డ మహన మననడవలమ
ఇసటట ననస:76-110
వయససస:20
లస: పప

95-183/527

తసడడ:డ రరధనకసషషమభరరస�
ఇసటట ననస:76-103
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబమరల సలమస�
ఇసటట ననస:76-105
వయససస:60
లస: ససస స
7894 SQX0537787
పపరర: కకమల తషపకలల�

7880 SQX0010991
పపరర: వనసకట రరవప� వనమమ�

7875 SQX1932946
పపరర: మణణకరసత వశ బబలరసకకసడ

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:76-103
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-103
వయససస:26
లస: పప
7891 SQX0629618
పపరర: కరరమమననసర బబగస�

95-183/524

తసడడ:డ ననగ భభషణస�
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:76
లస: పప
7888 SQX0795914
పపరర: వనసకటటషత అమర

7877 SQX1189506
పపరర: లలత కలమమరర బబలరసకకసడ

95-183/520

తసడడ:డ లకకణ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-101
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లసగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:45
లస: పప
7885 SQX0011049
పపరర: లసగరశశర రరవప� వనమమ�

95-224/1603

భరస : కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:31
లస: పప
7882 SQX0539676
పపరర: బబలరసకకసడ లకకణ రరవప�

7874 SQX2296747
పపరర: సరసబశవ రరవప బబలరసకకసడ

7872 SQX1617093
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:76-98
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-98
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప
ఇసటట ననస:76-102
వయససస:46
లస: ససస స
7879 SQX0965012
పపరర: బబలరసకకసడ సరసబశవ రరవప

95-183/519

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:76-98
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-98
వయససస:23
లస: పప
7876 SQX0649988
పపరర: లకడక బబలరసకకసడ

7871 SQX1306241
పపరర: షమక షపక

7896 SQX1321314
పపరర: దదవరకర బబబమ ఉపపల

95-183/543

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపల
ఇసటట ననస:76-109
వయససస:37
లస: పప
95-183/544

7899 AP151000675231
పపరర: సయఖదదబబ

95-183/545

భరస : ఆలసయఖద
ఇసటట ననస:76-111
వయససస:45
లస: ససస స
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7900 AP151000675226
పపరర: మహబభబ

95-183/546

భరస : ఆలసయఖద
ఇసటట ననస:76-111
వయససస:70
లస: ససస స
7903 AP151000672278
పపరర: కరరస సయఖద�

95-183/549

95-183/552

95-183/555

95-183/558

95-183/561

95-183/563

95-183/566

భరస : భబరత కలమమర రరమమవత
ఇసటట ననస:76-125
వయససస:33
లస: ససస స

7913 SQX1096750
పపరర: అబద సయఖద

7916 MLJ2012607
పపరర: ఉషరరరణణ ఐనవవలల

7919 MLJ3223401
పపరర: పరరశన షపక � �

7922 SQX0793059
పపరర: ఉసరకన షపక

95-183/569

7925 AP151000672025
పపరర: రహహస షపక�

95-183/559

7928 SQX1550376
పపరర: ససశల రరమమవత
భరస : అశశక కలమమర రరమమవత
ఇసటట ననస:76-125
వయససస:35
లస: ససస స

7908 SQX0431528
పపరర: రమమదతవ ఆవపల�

95-183/554

7911 SQX1090786
పపరర: ఫరతమమజరహర సయఖద

95-183/557

7914 SQX0880245
పపరర: రసజజన బ షపక

95-183/560

భరస : ససవదన
ఇసటట ననస:76-120
వయససస:26
లస: ససస స
95-199/280

7917 SQX1552828
పపరర: గగససయమ షపక

95-183/562

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:30
లస: ససస స
95-183/564

7920 SQX1321223
పపరర: నదరర హన షపక

95-183/565

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:47
లస: ససస స
95-183/567

7923 SQX1552976
పపరర: ఖజజబబబమ షపక

95-183/568

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:34
లస: పప
95-183/570

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:51
లస: పప
95-199/281

95-183/551

భరస : అబద
ఇసటట ననస:76-116
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమర
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన� �
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:38
లస: పప
7927 SQX1538356
పపరర: పససకక రరమమవత

95-183/556

తసడడ:డ జజన � ,�
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:55
లస: ససస స
7924 MLJ3217866
పపరర: ఆలస� అబమరల�

7910 AP151000672488
పపరర: శకనవరస రరవప ఆవపల

7905 SQX0641027
పపరర: మమహరరననసర

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:76-115
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమరళకసషషమమచనరరఖలల
ఇసటట ననస:76-123
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన � ,�
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:37
లస: ససస స
7921 AP151000675338
పపరర: మమలమబ బబగస�

95-183/553

తసడడ:డ సయఖద అనశర బబషర
ఇసటట ననస:76-116
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షపక బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-121
వయససస:25
లస: ససస స
7918 MLJ3223393
పపరర: జజకకరర షపక � �

7907 SQX0641159
పపరర: షరరఫదదరన సయఖద

95-183/548

భరస : షరరఫదదరన ,
ఇసటట ననస:76-113
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:76-115
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమ బససత గమపస
ఇసటట ననస:76-116
వయససస:30
లస: పప
7915 SQX1306365
పపరర: నదరర హన షపక

95-183/550

తసడడ:డ యకకబ
ఇసటట ననస:76-113
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:76-115
వయససస:75
లస: ససస స
7912 SQX1468702
పపరర: రరమ లమల సరహహ గమపస

7904 AP151000672417
పపరర: ఆల సయఖద

7902 AP151000672111
పపరర: మమనవరర సయఖద�

తసడడ:డ ససవదనల�
ఇసటట ననస:76-111
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబ
ఇసటట ననస:76-111
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ అబబమలమర�
ఇసటట ననస:76-113
వయససస:65
లస: పప
7909 MLJ3224052
పపరర: చసచమక ఆవపల

95-183/547

తసడడ:డ ఆల సయఖద�
ఇసటట ననస:76-111
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆల సయఖద�
ఇసటట ననస:76-111
వయససస:60
లస: పప
7906 AP151000672493
పపరర: జఘమలర మ మహకద�

7901 AP151000672472
పపరర: నబ సయఖద�

7926 AP151000672005
పపరర: జజన షపక�

95-183/571

తసడడ:డ లమలమసరహహబ�
ఇసటట ననస:76-124
వయససస:80
లస: పప
95-199/282

7929 SQX1489310
పపరర: దసరరడ భవరన పపపప

95-199/283

భరస : శక రరమ చసదడ మభరరస కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:76-125
వయససస:42
లస: ససస స
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95-199/284

భరస : భకమ దనస జ రరమమవత
ఇసటట ననస:76-125
వయససస:88
లస: ససస స
7933 SQX0432302
పపరర: ఆషర షపక�

తసడడ:డ వరరసజననయమలల కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:76-125
వయససస:48
లస: పప
95-183/573

భరస : కరరమమదదరన�
ఇసటట ననస:76-126
వయససస:46
లస: ససస స
7936 SQX2148864
పపరర: జజన షపక

95-183/902

95-183/577

95-183/580

95-183/583

95-183/586

95-183/589

తసడడ:డ ననగయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:76-131
వయససస:67
లస: పప

7943 MLJ1832468
పపరర: ఆయయషర ఖమనస � �

7946 SQX0698829
పపరర: ఫసరర గస ఖమన మహమకద

7949 SQX1552885
పపరర: ఫసజయ ఫరతమమ షపక

7952 AP151000675073
పపరర: మహబభబ నదరర హన షపక�

95-183/592

7955 SQX0103911
పపరర: అల మమరరసజ మసరసన� షపక�

95-183/581

7958 SQX1306290
పపరర: శక నఖత శశషరదదడ
తసడడ:డ భబసషర రరవప శశషరదదడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:24
లస: ససస స

95-183/576

7941 SQX0467233
పపరర: హమద� మహమకద�

95-183/579

7944 AP151000675072
పపరర: షరకకరర షపక

95-183/582

భరస : సలస
ఇసటట ననస:76-128
వయససస:51
లస: ససస స
95-183/584

7947 SQX0103903
పపరర: మమజర మమరరసజ� షపక�

95-183/585

తసడడ:డ అల మమరరసజ మసరసన�
ఇసటట ననస:76-128
వయససస:36
లస: పప
95-183/587

7950 SQX0432641
పపరర: గగస షపక�

95-183/588

భరస : ననయబ రసదల�
ఇసటట ననస:76-129
వయససస:46
లస: ససస స
95-183/590

7953 SQX1321124
పపరర: ననయబ రసదల షపక

95-183/591

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:76-129
వయససస:48
లస: పప
95-183/593

తసడడ:డ మసరసన ఖమససస�
ఇసటట ననస:76-129
వయససస:62
లస: పప
95-199/287

7938 SQX0431841
పపరర: రరకరసనన పరరశన�

తసడడ:డ ఆజజద�
ఇసటట ననస:76-127
వయససస:38
లస: పప

భరస : అల మమరరసజ మసరసన�
ఇసటట ననస:76-129
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటటఖమన� �
ఇసటట ననస:76-129
వయససస:58
లస: పప
7957 AP151000627212
పపరర: ననగరతనస రరయపపడడ

95-183/578

తసడడ:డ ననయబ రసదల షపక
ఇసటట ననస:76-129
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:76-129
వయససస:52
లస: ససస స
7954 MLJ3218138
పపరర: హబబమలమర ఖమన� �

7940 SQX0433730
పపరర: హఫసజ యస డడ�

95-183/575

తసడడ:డ అజజద�
ఇసటట ననస:76-127
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సలసఖమన
ఇసటట ననస:76-128
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పససటట ఖమన
ఇసటట ననస:76-128
వయససస:70
లస: పప
7951 SQX1512608
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-212/1019

తసడడ:డ ఇమమమ న ఖమన� ,�
ఇసటట ననస:76-128
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పససటటఖమన
ఇసటట ననస:76-128
వయససస:75
లస: ససస స
7948 SQX1052232
పపరర: రహమమన ఖమన

7937 SQX2394294
పపరర: హససన షపక

7935 SQX0433680
పపరర: షపక కరరమమదదరన�
తసడడ:డ జజనబబషర�
ఇసటట ననస:76-126
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అజజద�
ఇసటట ననస:76-127
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబబరన� �
ఇసటట ననస:76-127
వయససస:60
లస: పప
7945 AP151000675071
పపరర: మహబభబబ షపక

95-183/574

భరస : ససలమర
ఇసటట ననస:76-126
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహకద ఆజజద � ,�
ఇసటట ననస:76-127
వయససస:55
లస: ససస స
7942 MLJ3216785
పపరర: ఆజజద� మహమకద�

7934 SQX0433409
పపరర: మహమకద సరహహద�

95-183/572

భరస : షరహహద�
ఇసటట ననస:76-126
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర�
ఇసటట ననస:76-126
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శలమర
ఇసటట ననస:76-126
వయససస:20
లస: పప
7939 MLJ3223740
పపరర: తససకమమననసర బబగస � �

95-199/285 7932 SQX0432666
7931 SQX1489328
పపరర: శక రరమ చసదడ మభరరస కరరసపపడడ
పపరర: రరజజశనన బబగస షపక�

7956 AP151000630106
పపరర: బసవరరజఖస రరయపపడడ

95-199/286

భరస : ననగరతనస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:76-131
వయససస:57
లస: ససస స
95-183/594

7959 SQX1321173
పపరర: వకకటరరయమక మమకర

95-183/595

భరస : భబసషర రరవప శశషరదదడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:59
లస: ససస స
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7960 MLJ1832435
పపరర: ససశలమక మమకర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-183/596

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:75
లస: ససస స
7963 SQX0095554
పపరర: భబసషరరరవప శశషరదదడ

95-183/599

95-199/290

95-183/600

95-183/603

95-183/606

95-183/609

95-183/612

తసడడ:డ చననజజన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:50
లస: పప

7973 SQX0432500
పపరర: రజయమ ససలమసనన

7976 MLJ3225497
పపరర: కరరమమన షపక � �

7979 AP151000675335
పపరర: నససమమననసర

7982 SQX1062967
పపరర: రఫస షపక

95-183/615

7985 AP151000672295
పపరర: జజనభబషర షపక

95-183/604

7988 SQX0433342
పపరర: మమబమససభబన షపక�
తసడడ:డ చననజజన సరహహబ�
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:63
లస: పప

7968 MLJ2010155
పపరర: ననగరరజ రరవపపడడ

95-199/292

7971 SQX1052224
పపరర: షబనన పరరశన షపక

95-183/602

7974 SQX0432898
పపరర: జమలమ షపక�

95-183/605

భరస : బబజ షహహద�
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:32
లస: ససస స
95-183/607

7977 MLJ3223427
పపరర: వరహహదన షపక

95-183/608

భరస : జజనబబషర ,
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:38
లస: ససస స
95-183/610

7980 AP151000675334
పపరర: అమరరననసర

95-183/611

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:55
లస: ససస స
95-183/613

7983 SQX1052521
పపరర: ననగభర బబషర షపక

95-183/614

తసడడ:డ శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:26
లస: పప
95-183/616

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:45
లస: పప
95-183/618

95-199/289

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమబససభబన� �
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:42
లస: పప
7987 AP151000672112
పపరర: మమలమల షపక

95-183/601

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మమబమ ససభబన�
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:55
లస: ససస స
7984 MLJ3218237
పపరర: బబజ� షపక�

7970 SQX1052216
పపరర: నయమమ పరరశన షపక

7965 AP151000630107
పపరర: కసషషవనణణ రరయపపడడ

తసడడ:డ ననగయఖ రరవపపడడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ మమబససబబన�
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:43
లస: ససస స
7981 MLJ3225489
పపరర: సమమమననసర�

95-199/291

భరస : మహబభబ జజన
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:36
లస: ససస స
7978 SQX0470005
పపరర: షరకకరర షపక

7967 AP151000627333
పపరర: శకనవరసరరవప రరయపపడడ

95-183/598

భరస : శకనవరసరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:29
లస: ససస స
7975 MLJ3225471
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-199/288

తసడడ:డ ననగరరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:23
లస: ససస స
7972 SQX1062942
పపరర: నజజక షపక

7964 SQX1404995
పపరర: మమనక రవపపడడ

7962 MLJ1832534
పపరర: అనలలషమమర దనననసస� �

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:70
లస: ససస స
7969 SQX1552851
పపరర: శరహహనన షపక

95-183/597

తసడడ:డ భబసషర రరవప శశషరదదడ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:76-132
వయససస:54
లస: పప
7966 MLJ3420247
పపరర: సరసబడజఖస రరవపపడడ

7961 SQX1825835
పపరర: అఖల తతజ శశషరదదడ

7986 AP151000672319
పపరర: షరరఫ షపక

95-183/617

తసడడ:డ చననజజన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:49
లస: పప
95-183/619

7989 AP151000672286
పపరర: మసరసనశల షపక

95-183/620

తసడడ:డ చననజజనసరహహబ
ఇసటట ననస:76-133
వయససస:69
లస: పప
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7990 SQX1306407
పపరర: ఆససయమ షపక
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95-183/621

తసడడ:డ బబబమలమల షపక
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:25
లస: ససస స
7993 SQX1515552
పపరర: పడసననన లకడక మమనగరల

95-183/624

95-183/627

95-183/630

95-183/633

95-183/636

95-183/639

95-183/642

తసడడ:డ ఖమజజ ,
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:37
లస: ససస స

8003 SQX0698993
పపరర: పవన కలమమర ఆలకరర

95-183/761

95-183/634

7998 SQX0713610
పపరర: రమమదతవ ఆలకరర

95-183/629

8001 SQX1259572
పపరర: సష హహల మహమకద

95-183/632

8004 SQX0698944
పపరర: శవకసషష ఆలకరర

95-183/635

తసడడ:డ ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:34
లస: పప

95-183/637 8007 MLJ3216280
8006 MLJ3216215
పపరర: సరశమ మధససదధనరరవప � �
పపరర: శకహరర అలసపలర � �

8009 SQX0641258
పపరర: అబమరల సలమస

8012 SQX0698548
పపరర: ససధనకరరరవప ఆలకరర

8015 AP151000630176
పపరర: వనజజకడ రరయపపడడ

8018 SQX1932748
పపరర: మమనర బబగమమ మహమకద
భరస : మమజహర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:39
లస: ససస స

95-183/638

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:40
లస: పప
95-183/640

8010 AP151000672344
పపరర: మహమకద మజర ర

95-183/641

తసడడ:డ మహమకద జజన
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:50
లస: పప
95-183/643

8013 MLJ3216314
పపరర: ననగరశశరరరవప అలర సపలర

95-183/644

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:71
లస: పప
95-199/293

భరస : శశషగరరరరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:75
లస: ససస స
95-183/646

95-183/626

తసడడ:డ మకకబల బబవగ మహమకద
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మకకబల మహమకద
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:20
లస: ససస స
8017 MLJ3225091
పపరర: కమరరహ

95-183/631

తసడడ:డ మదనర
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద జజన
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:52
లస: పప
8014 SQX2030716
పపరర: అఫసడన మహమకద

8000 SQX0713594
పపరర: ఇసదదరర దతవ ఆలకరర

7995 SQX0432989
పపరర: అనతన� ధననఖసస�

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అజడ ర
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:45
లస: పప
8011 AP151000672406
పపరర: మహమకద మకకబల

95-183/628

తసడడ:డ ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:35
లస: పప
8008 SQX0698514
పపరర: బషసర మహమకద

7997 SQX1052133
పపరర: గగససయమ షపక

95-183/623

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:26
లస: పప
8005 SQX0698522
పపరర: రరమకసషష ఆలకరర

95-183/625

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:64
లస: ససస స
8002 SQX0777946
పపరర: చచవతనఖ కలమమర ధననఖసస

7994 SQX0713552
పపరర: మహమకద రరకరసనన

7992 SQX1442136
పపరర: ఇమమమ న షపక

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబమరల సలమస
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:38
లస: ససస స
7999 SQX0713636
పపరర: రగజమక ధనననసస

95-183/622

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మధససదధన రరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:76-134
వయససస:32
లస: ససస స
7996 SQX0713511
పపరర: రహసతషననసర షపక

7991 SQX1052083
పపరర: నససన
డ ససలమసనన షపక

8016 SQX1501973
పపరర: షపక రరహమమన

95-183/645

తసడడ:డ షపక వరహహద
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:28
లస: ససస స
95-183/647

8019 MLJ3225075
పపరర: మమనరర బబగస

95-183/648

భరస : మజజరర బబగస ,
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:39
లస: ససస స

Page 199 of 363

8020 MLJ3225109
పపరర: మత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-183/649

భరస : మకకబల
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:45
లస: ససస స

8021 SQX0432393
పపరర: జమలమబబగస

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:61
లస: ససస స

95-183/652 8024 SQX1011089
8023 SQX1932680
పపరర: మహబభబ జజన మహమకద
పపరర: పసరరశజ షపక

తసడడ:డ మమజర బబవగ మహమకద
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:19
లస: పప
8026 SQX1011097
పపరర: జలమన షపక

95-183/655

95-199/295

95-204/822

95-183/658

95-199/296

95-183/663

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:33
లస: పప

8036 SQX1011113
పపరర: అఫష డ జ షపక

8039 SQX0506873
పపరర: ససజజత ఐననల

8042 SQX0500348
పపరర: జయలకడక ఐననల

95-183/666

8045 SQX0713651
పపరర: జలమన బబగస షపక

95-183/656

8048 SQX1602557
పపరర: ననగ వసశ ధర యమదవ కలరరక
తసడడ:డ కకటయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:37
లస: పప

8028 MLJ2011096
పపరర: మసరసన రరవప రరవపపడడ

95-199/294

8031 SQX2145027
పపరర: ఇసదనడవత రరవపపడడ

95-199/1071

8034 MLJ3225117
పపరర: మహరరననసరబబగస

95-183/657

భరస : మనదసర
ఇసటట ననస:76-136
వయససస:45
లస: ససస స
95-183/659

8037 SQX1010891
పపరర: మనదసర షపక

95-183/660

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:76-136
వయససస:51
లస: పప
95-183/661

8040 SQX0498790
పపరర: శకదతవ ఐననల

95-183/662

భరస : భరతతశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:33
లస: ససస స
95-183/664

8043 SQX0965004
పపరర: ననగలకడక బబవసరన

95-183/665

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:51
లస: ససస స
95-183/667

తసడడ:డ మమనరరదదరన అహకద
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:61
లస: ససస స
95-183/670

95-183/654

తసడడ:డ మసరసన రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వరబడహకస
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబలసశశరర
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:58
లస: ససస స
8047 SQX0964999
పపరర: శకనవరస రరవప బబవసరన

95-199/1070

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమనరరదదరన అహకద
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:43
లస: ససస స
8044 SQX0445361
పపరర: వజయలకడక తపపగమడడస

8033 SQX1932227
పపరర: నలకఫరర షపక

8025 SQX1011105
పపరర: ఫసరగజ షపక

తసడడ:డ ససబడమణఖస రరవపపడడ
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:76-136
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ తషలక
ర ర
ఇసటట ననస:76-136
వయససస:24
లస: ససస స
8041 SQX0713578
పపరర: అజజననస బబగస షపక

95-183/903

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:76-136
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మనదసర షపక
ఇసటట ననస:76-136
వయససస:24
లస: పప
8038 SQX1402239
పపరర: రరమ తషలసస తషలక
ర రర

8030 SQX2144996
పపరర: రరమమలమక రరవపపడడ

95-183/651

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మజహర బబగ
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:20
లస: పప
8035 SQX1259507
పపరర: ససభబన షపక

95-183/653

తసడడ:డ జన మహమకద
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగమల రరవపపడడ
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:93
లస: పప
8032 SQX2299774
పపరర: మహబభబ జజన మహమకద

8027 SQX2268761
పపరర: మజహర బబగ మహమకద

8022 AP151000675332
పపరర: మమసతనజరబగస

భరస : జజన
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-135
వయససస:59
లస: పప
8029 SQX1645936
పపరర: ససబడమణఖస రరవపపడడ

95-183/650

8046 SQX0431486
పపరర: జజనసమమల శరసతమమక

95-183/668

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:85
లస: ససస స
95-183/671

8049 SQX0500983
పపరర: పరసడడరసగరరరవప ఐననల

95-183/672

తసడడ:డ వరబడహకస
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:40
లస: పప
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95-183/673 8051 SQX0713461
8050 SQX0699017
పపరర: మమనరరదదరన అహకద ఎస యస
పపరర: మహహరర షపక

తసడడ:డ అయభబ సరహహబ
ఇసటట ననస:76-138
వయససస:71
లస: పప
8053 SQX0699033
పపరర: మగమబల షపక

భరస : మగమబల
ఇసటట ననస:76-139
వయససస:33
లస: ససస స
95-183/676

తసడడ:డ సలమమ
ఇసటట ననస:76-139
వయససస:43
లస: పప
8056 SQX2138741
పపరర: ఫరతమ ఖటటన షపక

95-183/904

95-183/680

95-199/992

95-183/684

95-183/687

95-183/690

తసడడ:డ అనశరరబషర
ఇసటట ననస:76-143
వయససస:48
లస: పప

8063 SQX1872621
పపరర: మలలర శశరర కరటటడ

8066 MLJ1832518
పపరర: రవకలమమర గమసటట

8069 AP151000675097
పపరర: మమరర నకతడమమ

8072 AP151000672336
పపరర: శరఖమ పడసరద

95-199/994

8075 MLJ1832898
పపరర: కరరమభన

95-183/682

8078 SQX2251080
పపరర: అమమన షపక
భరస : అలస
ఇసటట ననస:76-143/2
వయససస:19
లస: ససస స

8058 AP151000675170
పపరర: కరరమమననసర

95-183/679

8061 SQX2101863
పపరర: ససభబన షపక

95-199/991

8064 SQX0649962
పపరర: ససధనఖరరణణ గమసటట

95-183/683

భరస : రరజషమమర
ఇసటట ననస:76-141
వయససస:36
లస: ససస స
95-183/685

8067 MLJ1832526
పపరర: రరజషమమర గమసటట

95-183/686

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:76-141
వయససస:42
లస: పప
95-183/688

8070 SQX0880047
పపరర: రమమష మమరర
ట రర

95-183/689

తసడడ:డ భభషణస
ఇసటట ననస:76-142
వయససస:40
లస: పప
95-183/691

8073 AP151000672046
పపరర: ససగరతరరవప మమరర
ట రర

95-183/692

తసడడ:డ సరమమఖలల
ఇసటట ననస:76-142
వయససస:77
లస: పప
95-183/693

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-143
వయససస:48
లస: ససస స
95-183/695

95-183/678

తసడడ:డ అబమరల హహడదడ షపక
ఇసటట ననస:76-140
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ భభషణస
ఇసటట ననస:76-142
వయససస:50
లస: పప

భరస : రమమశబబబమ మమరర
స రర
ఇసటట ననస:76-142
వయససస:32
లస: ససస స
8077 MLJ1832880
పపరర: జజన షపక

95-183/681

భరస : ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:76-142
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:76-142
వయససస:40
లస: పప
8074 SQX2106060
పపరర: ససనత మమరర
స రర

8060 SQX1052208
పపరర: అహమద షపక

8055 SQX1321108
పపరర: మహ బభబ షపక

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:76-140
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:76-141
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ కరతడ
ఇసటట ననస:76-141
వయససస:36
లస: పప
8071 MLJ3218211
పపరర: మరరయమకలమమర

95-199/1072

భరస : శవ కరటటడ
ఇసటట ననస:76-141
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:76-141
వయససస:55
లస: ససస స
8068 SQX1975275
పపరర: శవ కరతడ

8057 SQX2296481
పపరర: సరరసజ షరయయద

95-183/675

తసడడ:డ నబసరబ షపక
ఇసటట ననస:76-139
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-140
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-140
వయససస:18
లస: ససస స
8065 AP151000675074
పపరర: సరమమమ జఖమమ గమసటట

95-183/677

తసడడ:డ సలస షరయయద
ఇసటట ననస:76-139
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:76-140
వయససస:53
లస: పప
8062 SQX2102226
పపరర: యససకన షపక

8054 SQX1061936
పపరర: అబమరల ఖమదదర షపక

8052 SQX1061944
పపరర: అకస రరననసర షపక

భరస : కరలలష
ఇసటట ననస:76-139
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలష
ఇసటట ననస:76-139
వయససస:58
లస: పప

భరస : మహబభబ
ఇసటట ననస:76-139
వయససస:53
లస: ససస స
8059 SQX0638866
పపరర: కరరమమబబమ

95-183/674

8076 SQX1468751
పపరర: యమఖసబ షపక

95-183/694

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:76-143
వయససస:37
లస: పప
95-183/905

8079 SQX2453785
పపరర: నససమ షపక

95-220/1444

భరస : జజన బబష
ఇసటట ననస:76-143/2
వయససస:46
లస: ససస స

Page 201 of 363

8080 SQX2205367
పపరర: అమన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-201/996

తసడడ:డ అజస షపక
ఇసటట ననస:76-143/2 , 2 LINE
వయససస:54
లస: పప
8083 SQX0649954
పపరర: నససమమ

95-183/696

95-199/1073

95-219/1046

95-183/700

95-183/703

95-183/705

95-183/707

భరస : శకనవరస రరవప పసదద
ఇసటట ననస:76-151
వయససస:30
లస: ససస స

8093 AP151000675040
పపరర: దయమమణణ మమరర
ట రర

8096 AP151000672152
పపరర: రతనస మమరర
ట రర

8099 SQX2267185
పపరర: ససనత కటట మభరర

8102 SQX1552844
పపరర: ఫరజదదరన మహమకద

95-183/710

8105 SQX2163889
పపరర: మసరసన బ షపక

95-183/701

8108 SQX1512590
పపరర: ననగభర మరరవల షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:76-151
వయససస:35
లస: పప

8088 SQX2190858
పపరర: గఫర షపక

95-199/1075

8091 SQX0390179
పపరర: ససనతన రరణణ యస

95-183/699

8094 MLJ1832542
పపరర: కసపరరరవప మమరరటరర

95-183/702

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:50
లస: పప
95-183/704

8097 SQX2452795
పపరర: జజన వలసన మమరర
స రర

95-183/907

తసడడ:డ దనయమలల మమరర
స రర
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:44
లస: పప
95-185/956

8100 SQX0537761
పపరర: ఆలయమ బబగస

95-183/706

భరస : రరయమజదదరన
ఇసటట ననస:76-149
వయససస:50
లస: ససస స
95-183/708

8103 SQX0405829
పపరర: పరరజదదరన మహకద

95-183/709

తసడడ:డ రరయమ�ేసదదరన
ఇసటట ననస:76-149
వయససస:30
లస: పప
95-183/908

భరస : జజన బబష
ఇసటట ననస:76-149
వయససస:57
లస: ససస స
95-183/712

95-183/906

భరస : వలసన
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయమ�ేసదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-149
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నససరరదదరన
ఇసటట ననస:76-149
వయససస:61
లస: పప
8107 SQX1321355
పపరర: అనసరరప పసదద

95-183/698

భరస : లకడక ననరరయణ కటట మభరర
ఇసటట ననస:76-148
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయమజదదరన
ఇసటట ననస:76-149
వయససస:27
లస: పప
8104 SQX0405902
పపరర: రరయమజదదరన యమ.డడ

8090 SQX1468728
పపరర: రమజజ షపక

8085 SQX2268407
పపరర: నయళమ షపక

తసడడ:డ రగఫ
ఇసటట ననస:76-144
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:76-146
వయససస:43
లస: పప
8101 SQX0778076
పపరర: షరబమదదరన మహమకద

95-199/1074

భరస : దననయయలల
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:95
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:61
లస: పప
8098 MLJ1832500
పపరర: రవకలమమర మమరర
ట రర

8087 SQX2190841
పపరర: గగససయ షపక

95-201/998

తసడడ:డ హఫసఫజ
ఇసటట ననస:76-144
వయససస:62
లస: పప

భరస : తనజదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజషషవర
ఇసటట ననస:76-145
వయససస:50
లస: ససస స
8095 AP151000672117
పపరర: జజషషవర

95-183/697

తసడడ:డ రగఫ
ఇసటట ననస:76-144
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశశరరరవప గజరల
ఇసటట ననస:76/144
వయససస:38
లస: పప
8092 AP151000675039
పపరర: సతఖవత

8084 AP151000675035
పపరర: షజదన

8082 SQX2213940
పపరర: షహహననజ షపక

భరస : యమకలబ షపక
ఇసటట ననస:76-143/2 , 2 LINE
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:76-144
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:76-144
వయససస:31
లస: పప
8089 SQX2439495
పపరర: రరఘవనసదడ పడసరద గజరల

95-201/997

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:76-143/2 , 2 LINE
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చననజజన
ఇసటట ననస:76-144
వయససస:38
లస: ససస స
8086 SQX2483824
పపరర: తజదదరన షపక

8081 SQX2213825
పపరర: కరరమమన షపక

8106 SQX1799907
పపరర: జమలమ షపక

95-183/711

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-150
వయససస:58
లస: ససస స
95-183/713

8109 SQX1484641
పపరర: పడభబకర గకసథద

95-183/714

తసడడ:డ ససబడహకణఖస గకసథద
ఇసటట ననస:76-151
వయససస:45
లస: పప
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8110 SQX2285831
పపరర: మకకబల జన మహమకద

95-183/909

తసడడ:డ గగసప మహమకద
ఇసటట ననస:76-151
వయససస:62
లస: పప
8113 SQX0649921
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-182/552

95-182/555

95-200/1141

95-182/558

తసడడ:డ వపసపసన
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:51
లస: పప
8128 SQX2332948
పపరర: ససకకసదర షపక
తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:19
లస: పప
8131 SQX0433656
పపరర: పడసరదరరవప ఆరరట
తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:76-156
వయససస:47
లస: పప
8134 SQX0389650
పపరర: ఆరరఫ బబగస

భరస : అబమరల రహహమమన
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:45
లస: ససస స

95-182/556

8123 MLJ3218120
పపరర: గగస షపక

8126 SQX2332708
పపరర: నససర భబనస షపక

8129 SQX2332609
పపరర: సమర మహమకద షపక

8132 SQX0092361
పపరర: సలమమ ఎమ డడ

95-182/566

8135 MLJ3225240
పపరర: సలమకబబగస షపక

95-182/559

8138 SQX0537779
పపరర: నశన కలబబడ షపక
భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:52
లస: ససస స

8121 SQX2554376
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-182/557

8124 AP151000672267
పపరర: యమససన షపక

95-182/560

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:45
లస: పప
95-182/649

8127 SQX2327336
పపరర: షపక కరరమమన షపక

95-182/650

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:28
లస: ససస స
95-182/652

8130 SQX0289041
పపరర: పదక ఆరరటట

95-182/562

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:76-156
వయససస:42
లస: ససస స
95-182/564

8133 SQX0407882
పపరర: అఖల ఫరతమమ షపక

95-182/565

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:31
లస: ససస స
95-182/567

భరస : నయమజదదరన
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:41
లస: ససస స
95-182/569

95-200/1077

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రరహకన
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఫరగజ
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:34
లస: ససస స
8137 SQX0092403
పపరర: సరదదక మహమకద

8120 MLJ3224417
పపరర: అసక షపక

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:18
లస: పప
95-182/563

95-182/554

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:19
లస: పప

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:37
లస: ససస స
95-182/651

8115 SQX0880153
పపరర: ఖసదసరస షపక

95-183/715 8118 SQX2041812
8117 SQX1469445
పపరర: వనసకట సరయ లకడక లకలమరపప
పపరర: సమర షపక

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:43
లస: పప
95-182/561

95-182/551

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:34
లస: పప

భరస : గగసస
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-155
వయససస:26
లస: పప
8125 AP151000672283
పపరర: యసరకయల

95-182/553

భరస : శరత కలమమర లకలమరపప
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:46
లస: పప
8122 SQX1090703
పపరర: కరరమ బబషర షపక

8114 SQX0433433
పపరర: యమససన షపక

8112 SQX0649913
పపరర: అససర బ షపక

భరస : సరరరర
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడత సరహహబ
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరరరర
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:50
లస: పప
8119 SQX2161958
పపరర: సలస షపక

95-183/910

భరస : జన మహమకద
ఇసటట ననస:76-151
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అమర జజన
ఇసటట ననస:76-152
వయససస:63
లస: ససస స
8116 SQX0289512
పపరర: కరరమమలమర షపక

8111 SQX2269595
పపరర: షమమ ససలమసనన మహమకద

8136 SQX0407999
పపరర: సరదదయమ బబగస

95-182/568

తసడడ:డ గరయస ఉదదరన
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:42
లస: ససస స
95-182/570

8139 SQX0389692
పపరర: నదరర హన బబగస

95-182/571

భరస : అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:72
లస: ససస స
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పపరర: మహమకద షపక
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95-182/572

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:26
లస: పప
8143 MLJ1832609
పపరర: నయమజదదరన షపక

95-182/575

8144 AP151000672390
పపరర: గయమససదదరన షపక

95-182/578

8147 SQX1305425
పపరర: అబద రఖయఖ షపక

8150 SQX1515545
పపరర: ఇమమమ న సయఖద

తసడడ:డ అబమరల రహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:28
లస: పప

8152 SQX2293298
పపరర: షపక అబమబకర ససదర దక

8153 SQX2260792
పపరర: మమసతనజ బబగస పఠరన

95-188/1355

తసడడ:డ షపక గయమససదదరన
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:20
లస: పప
8155 SQX2138782
పపరర: అతక ఖమన పఠరన

95-183/911

95-201/1001

95-201/1004

తసడడ:డ అనననజ రరవప లమవనటట
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:39
లస: పప

95-183/717

8162 AP151000642611
పపరర: పదనకజ రరణణ రరవకకకసదద

95-201/692

8165 AP151000639087
పపరర: శకనవరసరరవప రరవకకకసదద�

95-182/654

8168 SQX1757921
పపరర: పడసరద రరజననల
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరజననల
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:42
లస: పప

8148 SQX2177533
పపరర: ఖలద షపక

95-182/653

95-183/718
8151 SQX1321330
పపరర: అబమరల రహమమన మహమకద

8154 SQX0625277
పపరర: మమలమఖదదడ కరళళ�

95-183/719

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:76-159
వయససస:45
లస: పప
95-201/688

8157 SQX1550244
పపరర: ససరరసదడననద గరసధద కకతనస

95-201/689

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:76-164
వయససస:42
లస: పప
95-201/1002

8160 SQX2196251
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప మడడడ

95-201/1003

తసడడ:డ వరయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:76-164
వయససస:40
లస: పప
95-201/690

8163 SQX1489039
పపరర: ఆదదతఖ రవకకకసదద

95-201/691

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రవకకకసదద
ఇసటట ననస:76-165
వయససస:24
లస: పప
95-201/693

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరవకకకసదద�
ఇసటట ననస:76-165
వయససస:25
లస: పప
95-181/935

95-182/577

తసడడ:డ అబమరల జబబర మహమకద
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-165
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-165
వయససస:25
లస: పప
8167 SQX1956408
పపరర: రరజజ శసకర సరయ లమవనటట

8159 SQX2196293
పపరర: వరయఖ మడడడ

8145 AP151000672221
పపరర: ససరరజదదరన షపక

తసడడ:డ నయమజదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ మడడడ
ఇసటట ననస:76-164
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:76-164
వయససస:34
లస: ససస స
8164 SQX1049825
పపరర: రవ తతజ రరవకకకసదద

95-182/579

భరస : సరసబశవరరవప
లలట కకతనస
ఇసటట ననస:76-164
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వరయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:76-164
వయససస:68
లస: ససస స
8161 SQX2196277
పపరర: టట ఏస టట భబరడ వ మడడడ

8156 SQX1550236
పపరర: లకడక కలమమరర కకతనస

95-182/574

తసడడ:డ అబమరలరబబబర
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:53
లస: పప

భరస : అతక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-159
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహజ ఖమన
ఇసటట ననస:76-159
వయససస:48
లస: పప
8158 SQX2196103
పపరర: సరసబడజఖస మడడడ

95-182/576

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:33
లస: ఇ
95-183/716

8142 SQX0964767
పపరర: కరరమమలమర షపక

తలర : నదరర హన షపక
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజఫర
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:59
లస: పప
8149 SQX1189530
పపరర: ఇమన మహమకద

95-182/573

తసడడ:డ షపక ఇసరకయల
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:76-157
వయససస:44
లస: పప
8146 AP151000672163
పపరర: అబమరల రహహమమన

8141 SQX0350652
పపరర: జజకక మహమకద

8166 AP151000639057
పపరర: ఆదదననరరయణ రరవకకకసదద

95-201/694

తసడడ:డ యలమసదన
ఇసటట ననస:76-165
వయససస:85
లస: పప
95-181/936

8169 SQX1956390
పపరర: రరజజ వనసకట సరయ లమవనటట

95-181/937

తసడడ:డ అనననజ రరవప లమవనటట
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:41
లస: పప
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8170 SQX1096859
పపరర: మహరరజ పరవధద
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95-183/720

తసడడ:డ పరసడడ పరవధద
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:33
లస: పప
8173 MLJ2602167
పపరర: రరజజ శసకరసరయ� లమవనటట�

95-201/697

95-201/1006

8177 SQX2197143
పపరర: ఆశయమజక షపక

95-201/1007

95-201/700

భరస : వనసకటశశభన చలపతరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:76-167
వయససస:50
లస: ససస స
8182 SQX0451526
పపరర: సరయ కళ� ఆర�

8183 MLJ3434883
పపరర: ననగలకడక� �

95-201/703

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:33
లస: ససస స
8185 MLJ3428521
పపరర: రమమష� రరచదరర�
తసడడ:డ గరసదద� �
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:40
లస: పప
8188 MLJ3428703
పపరర: గరసదద రరచదరర
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:70
లస: పప

8186 MLJ3428539
పపరర: చకకపరణణ� రరచదరర�

తసడడ:డ రరఘవనశశర ననథ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:44
లస: పప
8197 SQX2356889
పపరర: సరసబశవ రరవప తడపపరమలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:77
లస: పప

95-201/709

8195 MLJ3753779
పపరర: సతఖవత� వనదనల�

95-201/712

8198 SQX2321347
పపరర: వససత తడపపరమలలర
భరస : సరసబశవ రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:67
లస: ససస స

95-201/704

8187 SQX0271932
పపరర: శకనవరసరరవప ఎరకగగల

95-201/707

8190 AP151000642335
పపరర: వజయలకడక అనన

95-201/710

8193 MLJ3428232
పపరర: అననన మలర కరరరరననడవప

95-201/713

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:76-170
వయససస:59
లస: పప
95-201/714

తసడడ:డ తనతనచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:58
లస: ససస స
95-201/1009

8184 MLJ3434891
పపరర: పరరశత� అర.�

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప
ఇసటట ననస:76-170
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:76-170
వయససస:35
లస: పప
95-134/941

95-201/701

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖ అయఖపప పడవణ అననన
ఇసటట ననస:76-170
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:76-170
వయససస:33
లస: పప
8194 SQX2319101
పపరర: కసషష మమరళమహన కకతత
స రర

95-201/706

8189 SQX1743202
పపరర: లకడక హరరత అననన

95-201/711 8192 SQX0235648
8191 SQX0235598
పపరర: సతఖ అయఖపప పడవణ� అననన�
పపరర: పవన కలమమర� అననన�

8181 SQX0219378
పపరర: కనక దసరడ � ఆర�

94-201/96

భరస : అర.గరసథద� �
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసదద� �
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:41
లస: పప
95-201/708

8178 NDX2453488
పపరర: వనసకట శశభనన చలపతరరవప
రరమ శశటట
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:76-167
వయససస:62
లస: పప

భరస : చకకపరణణ�
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అర.గరసథద� �
ఇసటట ననస:76-168
వయససస:35
లస: ససస స
95-201/705

95-201/1005

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:44
లస: పప

8180 SQX1948421
పపరర: వనసకట శశభన చలపత రరవప
రరమశశటట
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:76-167
వయససస:62
లస: పప

95-201/702

95-201/696

95-201/698 8175 SQX2197085
8174 MLJ2602175
పపరర: రరజజ వనసకట సరయ� లమవనటట�
పపరర: మహబభబ బబష షపక

తసడడ:డ మహబభబ బబష షపక
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:18
లస: ససస స
95-201/699

8172 SQX1828144
పపరర: జయలమవణఖ లమవనటట

భరస : రరజజ వనసకటసరయ లమవనటట
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అనననజరరవప� �
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహబభబ బబష షపక
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:39
లస: ససస స
8179 SQX1743384
పపరర: వనసకట పదనకవత రరమశశటట

95-201/695

భరస : రరజజ శసకరరసరయ లమవనటట
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అనననజరరవప�
ఇసటట ననస:76-166
వయససస:40
లస: పప
8176 SQX2197119
పపరర: రజరయ షపక

8171 SQX1833599
పపరర: గరత మలర కర లమవనటట

8196 SQX0781237
పపరర: తనతనచనరరఖలల వనదనల

95-201/715

తసడడ:డ రరఘవరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:62
లస: పప
95-201/1010

8199 SQX2399327
పపరర: వనసకటటశశరరర తడపపరమలలర

95-201/1011

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:44
లస: పప

Page 205 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

95-201/1012 8201 SQX2255834
8200 SQX2321610
పపరర: పసడడ రసగ వఠల తడపపరమలలర
పపరర: ననగ లకడక చసత

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:42
లస: పప
8203 SQX1744762
పపరర: ఎస వ ఎన కర దసరడ మసతడ

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ చసత
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:30
లస: ససస స

8202 SQX2346963
పపరర: లకడక మమరరత పరరమళ
తడపపరమలలర
భరస : వనసకటటశశరరర తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:29
లస: ససస స

95-201/1014

95-202/553

8204 SQX0986612
పపరర: ససనత మహసకరళ

95-201/716

95-201/717
8205 SQX1151877
పపరర: సతఖ జగదదశశరర మహహన
గరదసశశటట
భరస : శకనవరస రరవప
భరస : శకనవరస రరవప గరదసశటట
ఇసటట ననస:76-174 AYYAPPA RECADENCY ఇసటట ననస:76-174 AYYAPPA RECADENCY
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:45
లస: ససస స

95-201/718

8207 SQX1151885
పపరర: శకనవరసరరవప గరదసశశటట

95-201/719

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:76-174
వయససస:21
లస: ససస స
8206 SQX0986604
పపరర: శకనవరస రరవప

95-201/1013

8208 SQX1849157
పపరర: రవ కలమమర మదదర

95-201/720

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గరదసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదదర
ఇసటట ననస:76-174 AYYAPPA RECADENCY ఇసటట ననస:76-174 AYYAPPA RECADENCY ఇసటట ననస:76-174 F.NO.4A AYYAPPA
వయససస:43
లస: పప
వయససస:51
లస: పప
వయససస:51
లస: పప
8209 SQX1798305
పపరర: రరమమసజననయమలల చటటటపష డ లల

95-201/812

8210 SQX1849165
పపరర: జయససధ మదదర

95-201/811

8211 SQX1622555
పపరర: రగహహణణ చటటటపష డ లల

95-201/721

తసడడ:డ వనసకట లకకణ రరవప చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:76-174,FLAT NO-5B,AYYAPPA
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవ కలమమర మదదర
ఇసటట ననస:76-174,F.NO.4A AYYAPPA
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయమలల చటటటపష డ లల
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:35
లస: ససస స

8212 MLJ3435781
పపరర: రగజజ గమడపరటట

8213 SQX0219469
పపరర: కలమమరర గభడపరటట

8214 MLJ3754652
పపరర: పదనక� గభడపరటట�

95-201/722

భరస : జ.శకనస
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:33
లస: ససస స
8215 SQX1622563
పపరర: వనసకట ససభబషసణణ దదదద
ర

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:36
లస: ససస స
95-201/725

భరస : వనసకట ససబడమణఖఎస దదదద
ర
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:57
లస: ససస స
8218 MLJ3429701
పపరర: శకనవరసరరవప గభడపరటట

8216 MLJ3429792
పపరర: బసవయఖ గభడపరటట

95-201/728

8219 SQX1294875
పపరర: లకడక పరవన గభడపరటట

భరస : జ.బసవయఖ
ఇసటట ననస:76-179
వయససస:60
లస: ససస స

8222 MLJ2012177
పపరర: రరసబబబమ గభడపరటట

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:76-179
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:76-180
వయససస:66
లస: ససస స

95-201/729

8228 AP151000639421
పపరర: శకనవరసరరవప కకపసపననన
తసడడ:డ శవననననరయణ
ఇసటట ననస:76-180
వయససస:42
లస: పప

95-201/727

8220 MLJ3753688
పపరర: శకనమక గమడపరటట

95-201/730

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:76-179
వయససస:45
లస: ససస స
95-201/732

8223 MLJ3429420
పపరర: సరసబశవరరవప� గభడపరటట�

95-201/733

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:76-179
వయససస:37
లస: పప
95-201/735

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:76-179
వయససస:68
లస: పప
95-201/737

8217 SQX0449561
పపరర: వనసకటటశశరరర� గభడపరటట�
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ గభడపరటట
ఇసటట ననస:76-179
వయససస:35
లస: పప

95-201/734 8225 MLJ3429354
8224 SQX0449488
పపరర: హనసమసతరరవప� గభడపరటట�
పపరర: బసవయఖ గభడపరటట

8227 AP151000642515
పపరర: కకపసపననన ననగరశశరమక

95-201/726

భరస : రరసబబబమ గభడపరటట
ఇసటట ననస:76-179
వయససస:27
లస: ససస స
95-201/731

95-201/724

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:76-178
వయససస:51
లస: పప
8221 MLJ3753696
పపరర: కకటటశశరమక గమడపరటట

95-201/723

8226 SQX0219493
పపరర: జజనస రరణణ కకపసపననన

95-201/736

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-180
వయససస:37
లస: ససస స
95-201/738

8229 AP151000639346
పపరర: కకటటశశరరరవప కకపసపననన

95-201/739

తసడడ:డ శవననననరయణ కకపసపననన
ఇసటట ననస:76-180
వయససస:44
లస: పప
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95-201/740

భరస : వర కకసడలరరవప మదసరల
ఇసటట ననస:76-181
వయససస:31
లస: ససస స
8233 AP151000642417
పపరర: బధరర హ మహమకద

95-201/743

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:76-181
వయససస:62
లస: ససస స
8236 AP151000639116
పపరర: మహమభద మహమకద

95-201/746

95-201/749

95-201/752

95-201/755

95-201/758

95-201/761

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-187
వయససస:41
లస: ససస స

8238 MLJ3754686
పపరర: నజమ� మహమకద�

95-201/748

8240 SQX1481274
పపరర: జరరన పరరశన మహమకద

8243 SQX0271494
పపరర: జలమన మహమకద

95-201/764

95-201/750

8241 AP151000642416
పపరర: రరహన పరరశన మహమకద�

95-201/753

8244 AP151000639278
పపరర: జ�ర అహకద� మహమద�

8252 SQX1743574
పపరర: అపసరరననసర మహమకద

8255 AP151000639366
పపరర: మహమకద గగస షపక�

8258 AP151000642531
పపరర: ససజజత మసతడ
తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-187
వయససస:41
లస: ససస స

95-201/754

తసడడ:డ మహమకద మన సదర�
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:41
లస: పప

95-201/756 8247 SQX1481266
8246 AP151000639277
పపరర: మనదసర అహకద మహమకద
పపరర: అబమరల హక మహమకద

8249 MLJ3753704
పపరర: ఫరరద ససలమసనన షపక

95-201/751

భరస : మనదసర�
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:57
లస: ససస స

95-201/757

తసడడ:డ ఖమససస మహమకద
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:62
లస: పప
95-201/759

8250 SQX1191063
పపరర: రషసకర షపక

95-201/760

భరస : మహమకద చససస షపక
ఇసటట ననస:76-185
వయససస:36
లస: ససస స
95-201/762

8253 SQX0857771
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-201/763

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:76-186
వయససస:31
లస: పప
95-201/765

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:76-186
వయససస:65
లస: పప
95-201/767

95-201/742

భరస : జజఫర అహకద�
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:76-186
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమనసలమర మహమకద
ఇసటట ననస:76-186
వయససస:36
లస: పప
8257 MLJ3754702
పపరర: ధన లకడక మసతడ

95-201/747

భరస : ఖమజజ మఇనసదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-184
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:76-186
వయససస:52
లస: ససస స
8254 SQX0144170
పపరర: చషసస మహమకద

95-201/745

తసడడ:డ జఫర అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:76-184
వయససస:27
లస: ససస స
8251 AP151000642299
పపరర: షరహహ
ర ననసర షపక�

8235 AP151000639398
పపరర: రగషన జమర మహమకద
మహమభద
తసడడ:డ మహకద
ఇసటట ననస:76-181
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మనదసర అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:58
లస: పప
8248 SQX0888883
పపరర: రరప లకడక చససడదరర

95-201/744

భరస : అబమరల హక మహమకద
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హబమరల�
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:33
లస: పప
8245 SQX0888875
పపరర: ససబబ రరవప కలసచన పలర

8234 MLJ2013423
పపరర: జజఫర అహకద మహమకద

8237 SQX0841130
పపరర: ఫరరరనన ఎస డడ

8232 MLJ2013415
పపరర: చనసదదన మహమకద

భరస : రగషనరమర
ఇసటట ననస:76-181
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:76-182
వయససస:50
లస: ససస స
8242 SQX0509307
పపరర: జహహర మహమకద�

95-201/741

తసడడ:డ మహమభద మహమకద
ఇసటట ననస:76-181
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జఫర అహమకద
ఇసటట ననస:76-181
వయససస:75
లస: పప
8239 SQX0888867
పపరర: పదనకవత కలసచన పలర

8231 MLJ2013407
పపరర: మమలనర బబగస మమననష
మహమకద
భరస : జఫరర అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:76-181
వయససస:35
లస: ససస స

8256 MLJ3754710
పపరర: రజన మసతడ

95-201/766

భరస : భబసషర రరవప
ఇసటట ననస:76-187
వయససస:35
లస: ససస స
95-201/768

8259 MLJ2017572
పపరర: బసవ పపననమక మసతడ

95-201/769

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-187
వయససస:62
లస: ససస స
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పపరర: ననగరశశరమక కమమకల
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95-201/770

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-187
వయససస:71
లస: ససస స
8263 AP151000642532
పపరర: ధనలకడక మసతడ

95-201/773

95-201/776

95-201/779

95-199/299

95-201/782

95-201/1016

95-199/301

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:76-194
వయససస:35
లస: పప

8273 SQX0986463
పపరర: శశకలజ కకసడవటట

8276 SQX0222471
పపరర: ససతతష కలమమర� పససమరరస�

8279 SQX1726439
పపరర: సశరరజఖ లకడక వలమల

8282 AP151000627129
పపరర: ససధనకర రరవప వలల

95-201/786

8285 MLJ3754793
పపరర: ససతన మహలకడక మకరస

95-201/780

8288 SQX0222513
పపరర: ససబడమణఖస మఖమ
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:76-194
వయససస:59
లస: పప

8268 SQX0449447
పపరర: శకనవరసరరవప� మసతడ�

95-201/778

8271 SQX0682484
పపరర: మమరళకసషష శనగపలర

95-199/298

8274 SQX1622571
పపరర: రరజషమమర దనచతపలర

95-201/781

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దనచతపలర
ఇసటట ననస:76-192
వయససస:22
లస: పప
95-201/783

95-95/217

8277 AP151000639494
పపరర: పపరష చసదడ తడననథ రరవప
కకసడవటట
తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:76-192
వయససస:61
లస: పప

95-201/784

8280 SQX1889567
పపరర: భబరడ వ లకడక వలల

95-199/300

తసడడ:డ ససధనకరరరవప వలల
ఇసటట ననస:76-193
వయససస:20
లస: ససస స
95-199/302

8283 SQX0986471
పపరర: హహమ మమధసరర అమర

95-201/785

భరస : ససమన
ఇసటట ననస:76-193
వయససస:28
లస: ససస స
95-201/787

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:76-194
వయససస:53
లస: ససస స
95-201/789

95-201/775

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:76-191
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరధన కసషష మభరరస
ఇసటట ననస:76-193
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-193
వయససస:34
లస: పప
8287 SQX0222521
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపరష

95-199/297

తసడడ:డ ససధనకర రరవప వలమల
ఇసటట ననస:76-193
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప వలల
ఇసటట ననస:76-193
వయససస:41
లస: ససస స
8284 SQX0328567
పపరర: అమరర ససమన

8270 SQX0565747
పపరర: శవ శకకరసత శనగపలర

8265 MLJ2015410
పపరర: లకడకననరరయణ� మసతడ�

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-188/2
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరస మహనరరవప�
ఇసటట ననస:76-192
వయససస:30
లస: పప

భరస : కర పస తడననథ రరవప కకసడవనటట
ఇసటట ననస:76-192
వయససస:55
లస: ససస స
8281 MLJ3420098
పపరర: శరఖమల వలల

95-201/777

భరస : తడననధ రరవప
ఇసటట ననస:76-192
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ తడననధ రరవప
ఇసటట ననస:76-192
వయససస:27
లస: పప
8278 SQX2154060
పపరర: వ ఏన ఏస శశకలజ కకసడవనటట

8267 MLJ3753738
పపరర: మసరసనమక గభడపరటట

95-201/772

తసడడ:డ సష మయఖ�
ఇసటట ననస:76-188/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:76-191
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-191
వయససస:62
లస: పప
8275 SQX0986455
పపరర: పడసరద కలమమర కకసడవటట

95-201/774

భరస : ససబబబరరవప గభడపరటట
ఇసటట ననస:76-188/2
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-189
వయససస:62
లస: ససస స
8272 SQX0565648
పపరర: లకకయఖ శనగపలర

8264 MLJ2014645
పపరర: భభలకడక� మసతడ�

8262 SQX0509349
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మసతడ

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-187
వయససస:48
లస: పప

భరస : లకడకననరయణ� �
ఇసటట ననస:76-188/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:76-188/2
వయససస:48
లస: ససస స
8269 AP151000642339
పపరర: తషలశమక గమడడపరటట

95-201/771

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:76-187
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-188
వయససస:57
లస: ససస స
8266 MLJ3753746
పపరర: హనసమమయమక మసతడ

8261 SQX0509356
పపరర: భబసషరరరవప మసతడ

8286 SQX0222497
పపరర: వనయ కలమమర మమఖమమ

95-201/788

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:76-194
వయససస:32
లస: పప
95-201/790

8289 MLJ3754801
పపరర: ససభబగఖ లకడక ససగరకవ

95-201/791

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:76-195
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: రరజరశశరర ససగరకవ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-201/792

భరస : వనసకటఅపరపరరవప
ఇసటట ననస:76-195
వయససస:34
లస: ససస స
8293 SQX1382563
పపరర: వనసకట అపరపరరవప ససగరకవ

95-201/795

95-201/798

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:76-196/1
వయససస:57
లస: పప
8302 SQX1743442
పపరర: కకటటశశరమక పప ననగసటట

95-201/804

95-201/807

95-201/810

తసడడ:డ మసగ రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:76-200
వయససస:30
లస: పప
8311 SQX2400349
పపరర: రతన కవత బమరక

95-183/914

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-5158
వయససస:24
లస: ససస స

8300 SQX1743475
పపరర: కసషష వనణణ పప ననగసటట

8306 SQX0986489
పపరర: సతఖ వనసకట లకడక పడసనన
శనగపలర
భరస : శవ శకకరసత
ఇసటట ననస:76-200
వయససస:27
లస: ససస స
8309 SQX2320620
పపరర: రరధదక శనగపలర

8312 SQX2106086
పపరర: సససదర రరడడడ బబ బబ

95-40/1307

8315 SQX2286383
పపరర: మసరసన బ దసదచకలల

95-201/802

8318 SQX0569889
పపరర: మహబభబ ఖమన షపక
తసడడ:డ హజ ససలలమమన ఖమన
ఇసటట ననస:76-6302
వయససస:80
లస: పప

95-201/797

8298 SQX1200385
పపరర: శవ ననగ పడసరద కకసడపలర

95-201/800

8301 SQX1743533
పపరర: శవ లకడక పప ననగసటట

95-201/803

భరస : సరసబ శవ రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:76-197
వయససస:50
లస: ససస స
95-201/805

95-201/806
8304 AP151000639285
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బబవరరడడ �

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:76-199
వయససస:45
లస: పప
95-201/808

8307 AP151000642574
పపరర: ననగలకడక శనగపలర �

95-201/809

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:76-200
వయససస:52
లస: ససస స
95-201/1017

8310 SQX2477487
పపరర: బబగమమ షపక

95-135/769

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:76-263
వయససస:22
లస: ససస స
95-200/1079

8313 SQX2055507
పపరర: జజఖత కకతస పలర

95-2/1372

తసడడ:డ దదలప కకతస పలర
ఇసటట ననస:76-558
వయససస:22
లస: ససస స
95-40/1308

భరస : షపక శరవరల దసదచకలల
ఇసటట ననస:76-856-53
వయససస:35
లస: ససస స
95-182/685

8295 SQX0857722
పపరర: సరసబశవ రరవప పప ననగసటట

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:76-196/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కసషష రరడడ బబ బబ
ఇసటట ననస:76-519-3
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ దసదచకలల
ఇసటట ననస:76-856-53
వయససస:47
లస: పప
8317 SQX2360717
పపరర: అఫసఫర షపక

95-201/799

తసడడ:డ మమరళకసషష శనగపలర
ఇసటట ననస:76-200
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరరశ బబబమ బమరక
ఇసటట ననస:76-459
వయససస:50
లస: ససస స
8314 SQX2289866
పపరర: షపక శరవరల దసదచకలల

8297 SQX1151893
పపరర: శవకసషషకరసత కకసడపలర

8303 MLJ3436037
పపరర: ససజజత� బబవ రరడడడ�

95-201/794

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:76-196
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:76-199
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:76-199
వయససస:79
లస: పప
8308 SQX1798347
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ లల

95-201/796

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:76-197
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:76-197
వయససస:72
లస: ససస స
8305 MLJ3430154
పపరర: సరసబయఖ బబవరరడడ � �

8294 SQX0222547
పపరర: గమరరననధరరవప ససగరకవప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:76-196/1
వయససస:28
లస: పప
95-201/801

8292 MLJ2017309
పపరర: అనల కలమమర ససగరకవప

తసడడ:డ గమరరననధరరవప
ఇసటట ననస:76-195
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆయఖపప
ఇసటట ననస:76-195
వయససస:65
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:76-196/1
వయససస:48
లస: ససస స
8299 MLJ2018620
పపరర: శశషగరరరరరవప కకసడనపలర

95-201/793

భరస : గమరరననధ రరవప
ఇసటట ననస:76-195
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరననథస షపక
ఇసటట ననస:76-195
వయససస:43
లస: పప
8296 MLJ3753761
పపరర: జజనకక కకసడపలర

8291 MLJ3754819
పపరర: గమరరలకడక ససగరకవ

8316 SQX2249415
పపరర: షరరరఖ దదదతకలల

95-40/1309

తసడడ:డ షపకషరవల
ఇసటట ననస:76-856-53
వయససస:19
లస: పప
95-183/721

8319 SQX2529089
పపరర: రమమశ ధననవథ

95-3/1422

తసడడ:డ బబష ధననవథ
ఇసటట ననస:76-17559
వయససస:28
లస: పప
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8320 NDX1722801
పపరర: నవన కలమమర ససరరగరరర

94-234/328

తసడడ:డ మమధవరరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:77
వయససస:24
లస: పప
8323 SQX2029353
పపరర: తరరణ ననగ మహహష
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ పడభబకర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:77-2-19/1
వయససస:22
లస: పప
8326 SQX0879635
పపరర: శరకవణణ రరచపపడడ

95-179/883

95-180/46

95-180/49

95-179/41

95-179/44

8333 SQX1463637
పపరర: అసకకత జరవన గమలలచ

8336 SQX1050038
పపరర: సష నతన సమసత

8341 AP151000621228
పపరర: పదనకవత తతనసగమసటర

95-179/67

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:42
లస: ససస స

8339 SQX1451566
పపరర: దసరరడ సరయ శక తతనసగమసటర

95-179/39

8331 SQX0812289
పపరర: పవన లసగమలలర

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:67
లస: ససస స

95-179/42

8334 MLJ3200268
పపరర: ఉరరకణ జరవన

95-179/43

భరస : లలతకలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-2-30
వయససస:55
లస: ససస స
95-179/45

8337 AP151000618461
పపరర: శకనవరస మమఖమమటస

95-179/65

8340 SQX0915868
పపరర: కలమమరర తషనదగమసటర

95-179/66

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదడశసకర రరవప
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:35
లస: ససస స

8342 SQX1527433
పపరర: లకడక కలమమరర దనచతపలర

8343 AP151000621226
పపరర: లకడకకలమమరర గమడడపరటట�

8345 AP151000621227
పపరర: సతఖవత గమడడపరటట

8348 AP151000618469
పపరర: తననసగమసటర చసదడశశఖరరకవప
తసడడ:డ వఠలమడవప
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:46
లస: పప

95-179/63

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-37
వయససస:47
లస: పప

95-179/68

95-179/69

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:57
లస: ససస స
95-179/71

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:77
లస: ససస స
95-179/73

95-179/40

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-2-26
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గమరరననదస దనచతపలర
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:50
లస: ససస స
95-179/70

95-180/45

95-180/48
8328 SQX0879692
పపరర: ఆర వ ఉదయ కలమమర
రరచపపడడ
తసడడ:డ రరమ మహన రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:77-2-24
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మదన సమసత
ఇసటట ననస:77-2-31
వయససస:45
లస: పప
95-179/64

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:32
లస: పప

8330 AP151000621179
పపరర: వరలకడక లసగమలలర

8325 SQX0879643
పపరర: శరసత కలమమరర రరచపపడడ

95-180/47

తసడడ:డ లలత కలమమర గమలలచ
ఇసటట ననస:77-2-30
వయససస:25
లస: ససస స

8338 SQX1309534
పపరర: తరరమల సరయ కరరణ
దనచతపలర
తసడడ:డ పడసరద రరవప గమపరస దనచతపలర
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:25
లస: ససస స

8347 SQX0395582
పపరర: తడననథ గమపస గభడడపరటట

8327 SQX0879627
పపరర: యమదవలర రరచపపడడ

95-179/1089

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:77-2-24
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-2-26
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మడడమల
ఇసటట ననస:77-2-30
వయససస:61
లస: పప

8344 AP151000621225
పపరర: బబలమతడపపరసససదరర గమడడపరటట�

95-179/38

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:77-2-24
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:77-2-26
వయససస:67
లస: పప
8335 MLJ3196532
పపరర: లలత కలమమర

8324 SQX1122019
పపరర: ససకలమమర బబరర

8322 SQX2288611
పపరర: ద జ

తసడడ:డ హ క
ఇసటట ననస:77-2-11/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససదదర బబరర
ఇసటట ననస:77-2-22
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-2-24
వయససస:59
లస: పప
8332 AP151000618123
పపరర: వనసకటటశశరరర లసగమలలర

95-179/32

తసడడ:డ హససస మలజ
ఇసటట ననస:77-1-10
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:77-2-24
వయససస:28
లస: ససస స
8329 SQX0078030
పపరర: రరస మహన రరవప రరచపపడడ

8321 SQX0990770
పపరర: ఊగమ రరజ పపజజరర

8346 SQX1309187
పపరర: దనచతపలర పసథదశ కకరణ కలమమర

95-179/72

తసడడ:డ పడసరద రరవప గమపరస దనచతపలర
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:25
లస: పప
95-179/74

8349 AP151000618114
పపరర: ఉమమ మహహశశర రరవప
తషనసగమసటర
తసడడ:డ పరమమలల
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:48
లస: పప

95-179/75
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8350 SQX1527425
పపరర: పడసరద రరవప గమపరస దనచతపలర

95-179/76

తసడడ:డ ఖససస ససవధసలల దనచతపలర
ఇసటట ననస:77-2-39
వయససస:51
లస: పప
8353 SQX1870708
పపరర: లకడక ససమ కకతత
స రర

95-179/94

95-179/97

95-179/100

95-179/103

95-179/106

95-179/109

95-179/112

భరస : వనసకటలకడకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-2-50
వయససస:61
లస: ససస స

8363 SQX0678631
పపరర: మసరసన షపక

8366 SQX1758812
పపరర: పడసనన లకడక కలమమరర గకసథద

95-179/127

95-179/104

8358 AP151000618068
పపరర: కరసతలమల

8361 MLJ1739812
పపరర: ననగమలల షరరఫ

95-179/102

8364 SQX1309591
పపరర: షమమ షపక

95-179/105

95-179/107

8367 SQX1758895
పపరర: వర లకడక గకసథద

95-179/108

భరస : రరమ కసషష గకసథద
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:44
లస: ససస స

95-179/110 8370 SQX1758887
8369 SQX1758838
పపరర: లకడక పపరష శవ మమననమణణ గకసథద
పపరర: వననద కలమమర గకసథద

8372 SQX1758861
పపరర: హరర పడసరద రరవప గకసథద

8375 SQX0244202
పపరర: కళఖణణ అకలతతట

8378 AP151000618175
పపరర: శవకలమమర
తసడడ:డ మమధనరరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-50
వయససస:40
లస: పప

95-179/99

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:30
లస: ససస స

95-179/111

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:42
లస: పప
95-179/113

8373 SQX2217602
పపరర: సరయ లకడక కకరసన గకసథద

95-179/1096

తసడడ:డ రరమకసషష గరసధద గకసథద
ఇసటట ననస:77-2-47/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-179/128

తసడడ:డ వనసకటలకడకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-2-50
వయససస:36
లస: ససస స
95-179/130

95-179/96

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:77-2-45
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:67
లస: పప

భరస : దదపక కసకరరయమ
ఇసటట ననస:77-2-50
వయససస:32
లస: ససస స
8377 AP151000621248
పపరర: ధనతడలలమవత ఆకలతతట

95-179/101

భరస : హరర పడసరద రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:46
లస: పప
8374 SQX1930981
పపరర: పసడత కసకరరయమ

8360 AP151000621263
పపరర: ఖమశసబ షపక

8355 SQX0395624
పపరర: కర వ పదనకవత

తసడడ:డ ససనల లమల
ఇసటట ననస:77-2-44
వయససస:57
లస: పప

భరస : వననద కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:49
లస: ససస స
8371 SQX1758820
పపరర: రరమ కసషష గరసధద గకసథద

95-179/98

తసడడ:డ కరససస
ఇసటట ననస:77-2-45
వయససస:85
లస: పప

భరస : రవసదడననథ బబరర
ఇసటట ననస:77-2-46
వయససస:35
లస: ససస స
8368 SQX1309567
పపరర: దదలర మద షపక

8357 SQX0395640
పపరర: కర యన రమమష

95-179/93

భరస : ననగ రమమష
ఇసటట ననస:77-2-44
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:77-2-45
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:77-2-45
వయససస:45
లస: పప
8365 SQX1582965
పపరర: దతబశక బబరర

95-179/95

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-2-44
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగమర షరరఫ
ఇసటట ననస:77-2-45
వయససస:35
లస: ససస స
8362 MLJ1740554
పపరర: ససభబనభబషర

8354 MLJ3200136
పపరర: రరఖ జరవన

8352 SQX1870773
పపరర: కసషష ససమఖ కకఠరరర

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:77-2-44
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ జరవన
ఇసటట ననస:77-2-44
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రమమష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:77-2-44
వయససస:29
లస: పప
8359 MLJ1739762
పపరర: నదరర షపక

95-179/1083

భరస : ఆనసద రరవప కసషష
ఇసటట ననస:77/2/43
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:77-2-44
వయససస:22
లస: ససస స
8356 SQX1232867
పపరర: సరయ కలమమర కకతత
స రర

8351 SQX2416352
పపరర: భబరత కసషష

8376 AP151000621301
పపరర: లకడకబబలపడసననరరణణ దతవత�

95-179/129

భరస : మమధనరరమలసగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:77-2-50
వయససస:42
లస: ససస స
95-179/131

8379 AP151000618150
పపరర: లకడకకరసతనరరవప

95-179/132

తసడడ:డ మమధనరరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-50
వయససస:44
లస: పప
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8380 AP151000618210
పపరర: రరమలసగరశశరరరవప దతవత

95-179/133

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-50
వయససస:63
లస: పప
8383 SQX1508557
పపరర: పడణణత కలమమర కకతస మమసస

95-179/136

95-179/139

95-179/137

8387 SQX1310671
పపరర: రరధ మమనక ననళస

95-179/142

95-179/153

95-179/135

8385 AP151000618215
పపరర: ననగరశశరరరవప

95-179/138

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:77-2-51
వయససస:55
లస: పప
95-179/140

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ననళస
ఇసటట ననస:77-2-53
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:77-2-53
వయససస:65
లస: ససస స
8392 SQX0678581
పపరర: శకలకడక మమజరటట

8384 SQX0835868
పపరర: ససరరష కలమమర వనవషష

8382 AP151000621314
పపరర: వజయశక కకతస మమసస

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-2-51
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భభర దనస
ఇసటట ననస:77-2-51
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:77-2-51
వయససస:89
లస: పప
8389 SQX0563700
పపరర: లలమకలమమరర అపరపపపరపప

95-179/134

భరస : ససరరష కలమమర వనవషషవ
ఇసటట ననస:77-2-51
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:77-2-51
వయససస:30
లస: పప
8386 MLJ1744895
పపరర: రరమచసదడ రరవప కకతస మమసస

8381 SQX1331131
పపరర: ఉమమదతవ వనవషషవ

8388 SQX0563759
పపరర: శకదతవ ననళస

95-179/141

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-2-53
వయససస:44
లస: ససస స

8390 SQX1310655
పపరర: వజయ మహన మణణకసఠ
ననళస
తసడడ:డ నరసససహ రరవప ననళస
ఇసటట ననస:77-2-53
వయససస:24
లస: పప

95-179/143

8393 AP151000621269
పపరర: లకడకకలమమరర మమజరటట

95-179/154

8391 SQX0563577
పపరర: నరసససహరరవప ననళస

95-179/144

తసడడ:డ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:77-2-53
వయససస:46
లస: పప
8394 AP151000621265
పపరర: ససశల మమజరటట

95-179/155

భరస : మమజరటట గమరర రరఘవనసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:77-2-55
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:77-2-55
వయససస:58
లస: ససస స

8395 SQX0678714
పపరర: వనసకట హరర కసషష మమజరటట

8396 SQX0678623
పపరర: majeti guru Raghavendra
kumar
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:77-2-55
వయససస:38
లస: పప

95-179/157

8399 SQX0564286
పపరర: హరరష పరరచరర

95-179/173

8400 SQX0057034
పపరర: పరరచసరర వనసకట వజయకసషష
పరరచరర
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:77-2-58
వయససస:30
లస: పప

95-179/174

95-179/182

8403 SQX1330844
పపరర: కకరణ కలమమర ససఘవ

95-179/183

95-179/156

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:77-2-55
వయససస:28
లస: పప
8398 SQX1088906
పపరర: రమఖభవరన రరకపలర

95-179/840

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరకపలర
ఇసటట ననస:77-2 56
వయససస:29
లస: ససస స
8401 MLJ1743996
పపరర: చసదడశశఖర రరవప పరరచదరర

95-179/175

భరస : కకరణ కలమమర ససగవ
ఇసటట ననస:77-2-60
వయససస:37
లస: ససస స
95-179/184

తసడడ:డ కకషననరల జ
ఇసటట ననస:77-2-60
వయససస:62
లస: పప
8407 SQX1331081
పపరర: రరచక జరవన షర
తసడడ:డ రమమష కలమమర జరవన షర
ఇసటట ననస:77-2-69
వయససస:27
లస: ససస స

8402 SQX1330745
పపరర: ససగరతన దతవ ససగవ

8405 SQX1508516
పపరర: ధనలకడక గగగసరన

8408 AP151000621047
పపరర: పడభబదతవషర
భరస : రమమషషషమమర
ఇసటట ననస:77-2-69
వయససస:47
లస: ససస స

95-179/158

తసడడ:డ కరసతలమల జ ససఘవ
ఇసటట ననస:77-2-60
వయససస:39
లస: పప
95-179/185

భరస : కసషష మభరరస గగగసరన
ఇసటట ననస:77-2-62
వయససస:71
లస: ససస స
95-179/187

8397 SQX0678615
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమజరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-2-55
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పరరచరర
ఇసటట ననస:77-2-58
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:77-2-58
వయససస:62
లస: పప
8404 AP151000618226
పపరర: కరసతలమల కర ససఘవ

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:77-2-55
వయససస:87
లస: ససస స

8406 SQX0582205
పపరర: లకడకసదజజత మసడవ

95-179/186

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:77-2-67
వయససస:44
లస: ససస స
95-179/188

8409 SQX1479907
పపరర: మహహసదడ కలమమర జరవన

95-179/189

తసడడ:డ మహహసదడ కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-2-69
వయససస:45
లస: పప
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8410 SQX1331149
పపరర: రమమష కలమమర జరవన షర

95-179/190

తసడడ:డ ఘఘవర చసద
ఇసటట ననస:77-2-69
వయససస:58
లస: పప
8413 SQX0564039
పపరర: శకలత వసజనసపరటట

8419 SQX0933150
పపరర: ససదఖ రరణణ అవరశరర

95-179/196

95-179/206

తసడడ:డ రరథదడ రరప చసద
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:29
లస: పప
8425 AP151000624175
పపరర: వనసకటససధనకరరరవప అవరశరర

95-180/57

95-180/76

తసడడ:డ నరసససహరరవప యమద
ఇసటట ననస:77-3-100
వయససస:31
లస: పప
8434 SQX0774976
పపరర: చనన మమనక వనవషషవ

భరస : గగవసదనచనరర
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:61
లస: ససస స

95-180/52

8423 MLJ1730779
పపరర: అనల కలమమర అవరశరర

95-180/55

95-179/213

8429 SQX1452820
పపరర: పదకలత యమడ

8435 SQX1300573
పపరర: రరజజ రరజరశశరర దతవ కకటఖడ

8438 SQX0564005
పపరర: ససహహచ.వ ఏన బదదడ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:27
లస: పప

95-180/53

8424 MLJ1732551
పపరర: సతఖపడసరదస అవరశరర

95-180/56

95-180/74

8427 SQX0480681
పపరర: ననగ పపరష గసగరధర రరవప
శనగపలర
తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:77-3-99
వయససస:74
లస: పప

95-180/75

95-180/77

8430 SQX1350222
పపరర: పపషరపదతవ

95-180/78

భరస : మమతస ససవల మల
ఇసటట ననస:77-3-100
వయససస:65
లస: ససస స
95-180/80

8433 SQX1145284
పపరర: దదలప దనస

95-179/212

తసడడ:డ మన మహన
ఇసటట ననస:77-3-101
వయససస:45
లస: పప
95-179/214

భరస : కకరణ కలమమర కకటఖడ
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:39
లస: ససస స
95-179/216

8421 AP151000624195
పపరర: లకడక శశకలజ

తసడడ:డ వనసకటససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:38
లస: పప

8426 SQX0480699
పపరర: దనకకయణణ శనగపలర

8432 SQX1332790
పపరర: మమతస ససవల మమలమ

95-180/50

భరస : వనసకటససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:77-3-100
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:27
లస: ససస స
8437 MLJ0994921
పపరర: కరమమశశరమక కరటబఖడ

8420 SQX0353979
పపరర: కవత జరవన�

భరస : బబలవనసకటనరససమమరరవప యమడ
ఇసటట ననస:77-3-100
వయససస:52
లస: ససస స
95-180/79

8418 SQX1349886
పపరర: అరరణ అవరశరర
భరస : అనల కలమమర అవరశరర
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగ పపరషగసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:77-3-99
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససల మల�
ఇసటట ననస:77-3-100
వయససస:33
లస: ససస స
8431 SQX1211192
పపరర: ఫణణ పవన కలమమర యమద

95-200/350

తసడడ:డ వనసకటససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:60
లస: పప
8428 SQX0077776
పపరర: మమత� మభతన�

8417 SQX1718147
పపరర: పససకక అసకకత సలలచ

తసడడ:డ రరమ లకకణ రరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:77-2-77/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దదప చసద�
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:32
లస: ససస స
95-180/54

95-179/192

95-179/197 8415 SQX2183143
95-179/1100
8414 SQX0563528
పపరర: రరమలకకణరరవప వసజనసపరటట�
పపరర: శకనవరస కలమమర వసజనసపరటట

భరస : అసకకత కలమమర సలలచ
ఇసటట ననస:77-2-267
వయససస:30
లస: ససస స
95-180/51

8412 SQX1167916
పపరర: కనసప సచన

తసడడ:డ దనగమడడ
ఇసటట ననస:77-2-70
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:77-2-77
వయససస:49
లస: పప

భరస : సతఖ పడసరద అవరశరర
ఇసటట ననస:77-3-92
వయససస:33
లస: ససస స
8422 SQX1204932
పపరర: రరథదడ మమసటట జరవన

95-179/191

భరస : సచన
ఇసటట ననస:77-2-70
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమలకకణరరవప
ఇసటట ననస:77-2-77
వయససస:39
లస: ససస స
8416 SQX1331115
పపరర: వనసకట లకడక ననరరయణ
అరవపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:77-2-135
వయససస:44
లస: పప

8411 SQX1167924
పపరర: కనసప కవత

8436 MLJ0994897
పపరర: గరరరజ కరటబఖడ

95-179/215

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:41
లస: ససస స
95-179/217

8439 SQX1331040
పపరర: ససకలమమర రరషస

95-179/218

తసడడ:డ అజయ రరషస
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:28
లస: పప
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95-179/219

తసడడ:డ నటటల లమల గగలల
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:28
లస: పప

8441 SQX0057067
పపరర: పవన కలమమర చలమరకలల

95-179/220

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:33
లస: పప

8443 SQX1331347
పపరర: జతతసదడ కలమమర

95-179/222

తసడడ:డ శవ చరణ
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:36
లస: పప
95-180/837

తసడడ:డ రరమ మభరరస చమకలరరస
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:54
లస: పప
8449 AP151000621163
పపరర: వనసకటససబబమక చనన

95-179/227

95-179/221

తసడడ:డ నరసజన
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:34
లస: పప

8444 MLJ0994905
పపరర: కకరణమషమమర కకటబఖడ

95-179/223

తసడడ:డ గగవసదనచనరర
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:42
లస: పప

8446 SQX2387439
పపరర: వనసకటటశశరరర చమకలరరస

8442 SQX0942458
పపరర: పడదదప రరయ

8445 MLJ2562072
పపరర: ససరరష కకటబఖడ

95-179/224

తసడడ:డ గగవసదనచనరర
ఇసటట ననస:77-3-102
వయససస:47
లస: పప

8447 SQX1331198
పపరర: లకడక ససజజత జపపడడ

95-179/225

8448 AP151000621164
పపరర: ఇసదదరరదతవ చనన

భరస : వనసకట ససబబ రరమ పవన కలమమర జ
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:47
లస: ససస స

8450 SQX1050350
పపరర: సరగజన చలకల

8451 SQX1787829
పపరర: ఆసడనల జపపడడ

95-179/228

95-179/226

95-179/229

భరస : చనయలమసద
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వ ఎల నరసససహ రరవప చలకల
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన వరపడసరద జపపడడ
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:65
లస: ససస స

95-179/230
8452 SQX1787860
పపరర: వనసకట ససబబరరమ పవన
కలమమర జపపడడ
తసడడ:డ మలర కరరరరన వరపడసరద జపపడడ
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:40
లస: పప

8453 AP151000618404
పపరర: సతఖననరరయణ చనన

8454 SQX1050368
పపరర: వ ఎల నరసససహ రరవప
చలకల
తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ చలకఅలమ
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:67
లస: పప

95-179/231

తసడడ:డ చనయలమసద
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:56
లస: పప

95-179/233 8456 SQX1825694
95-179/234 8457 SQX1138297
8455 SQX1787985
పపరర: మలర కరరరరన వరపడసరద జపపడడ
పపరర: వనసకట వనవషషవ దతవ ఘసటసరల
పపరర: పడవణ కలమమరర గమడడవరడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:77-3-103
వయససస:66
లస: పప
8458 AP151000621326
పపరర: వనసకటశశకలజజ నలబబ లల

తసడడ:డ వ యస ససరరష ఘసటసరల
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:22
లస: ససస స
95-179/236

భరస : హరర కకషష ర
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:46
లస: ససస స
8461 SQX1138313
పపరర: శవ ననగ పడసరద గమడడవరడ

95-179/239

భరస : అనల కలమమర పపరర
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:31
లస: ససస స

95-179/237

95-179/1101

8465 SQX2400935
పపరర: గరయతడ పపరర

95-179/240

8468 SQX1417550
పపరర: వనసకట అనసష అరశపలర
భరస : బబలకసషష అరశపలర
ఇసటట ననస:77-3-107
వయససస:25
లస: ససస స

95-179/238

8463 SQX1138305
పపరర: ఆదదననరరయణ గమడడవరడ

95-179/241

తసడడ:డ శకరరమమభరరస
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:71
లస: పప
95-179/1102

భరస : వనసకట ససబబరరవప పపరర
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:65
లస: ససస స
95-179/1104

8460 SQX1138289
పపరర: వజయ లకడక గమడడవరడ
భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జగననధస పపరర
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:66
లస: పప
8467 SQX2400638
పపరర: అనసత లకడక పపరర

8462 SQX0395384
పపరర: జ వ యస ససరరష

95-179/235

భరస : శవ ననగ పడసరద
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జ వ యస ససరరష
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:42
లస: పప
8464 SQX2400851
పపరర: వనసకట ససబబరరవప పపరర

8459 SQX0057042
పపరర: అరరణ ఘసటసరల

95-179/232

8466 SQX2403160
పపరర: అనల కలమమర పపరర

95-179/1103

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పపరర
ఇసటట ననస:77-3-106
వయససస:32
లస: పప
95-179/242

8469 SQX1417584
పపరర: బబలకసషష అరశపలర

95-179/243

తసడడ:డ సష మమశశర రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:77-3-107
వయససస:36
లస: పప
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8470 AP151000621318
పపరర: సరవతడ గరదసశశటట �

95-179/244

భరస : చనపడసరదస�
ఇసటట ననస:77-3-108
వయససస:52
లస: ససస స
8473 SQX1451608
పపరర: శరరద దతవ పష టటట

95-179/258

95-179/261

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:77-3-113
వయససస:35
లస: ససస స
8479 MLJ1749522
పపరర: పడభబవత రరడడడ

95-179/264

95-179/267

95-179/269

భరస : రరధనకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:77-3-116
వయససస:70
లస: ససస స
8491 AP151000621129
పపరర: ననగలకడక పబబశశటట
భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-3 116
వయససస:43
లస: ససస స
8494 SQX0407080
పపరర: శవ కలమమరర వరర

95-179/276

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-3-117
వయససస:36
లస: ససస స
8497 SQX1049973
పపరర: ఏసస బబబమ కరలలర టట
తసడడ:డ గగవసద రరజలల కరలలర టట
ఇసటట ననస:77-3-117
వయససస:37
లస: పప

8478 MLJ3196391
పపరర: రమమష కలరరవళర

95-179/262

8480 SQX0563635
పపరర: రరడడడ అనల కలమమర

8483 SQX2244507
పపరర: వనసకట లకడక ససనత సపగమ

8486 SQX2183465
పపరర: రహహస బబష షపక

8489 AP151000618396
పపరర: శవరరమకసషరషరరవప పబబ శశటట

95-179/265

95-180/838

95-179/266

8484 SQX0563684
పపరర: హససనన షపక

95-179/268

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:77-3-115
వయససస:32
లస: ససస స
95-179/1105

8487 SQX0279968
పపరర: రతనకలమమరర పబబశశటట

95-179/271

భరస : శవరరమకసషషరరవప
ఇసటట ననస:77-3-116
వయససస:38
లస: ససస స
95-179/273

95-179/274
8490 AP151000618222
పపరర: వనసకటననగరశశరరరవప పబబ శశటట

తసడడ:డ రరధనకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:77-3-116
వయససస:53
లస: పప
95-180/839

8495 SQX0404384
పపరర: అనదరరధ కరలలర టట

95-179/277

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:77-3-117
వయససస:46
లస: పప

8481 MLJ1749308
పపరర: సతష రరడడడ
తసడడ:డ హరననధ
ఇసటట ననస:77-3-114
వయససస:36
లస: పప

8492 SQX2396661
పపరర: వనసకట ననగ సరయ వనత
పబబశశటట
తసడడ:డ శవరరమకకకషష పబబశశటట
ఇసటట ననస:77-3-116
వయససస:18
లస: ససస స

8498 SQX0404368
పపరర: చకకపరణణ కరలలర టట

95-179/263

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:77-3-113
వయససస:35
లస: పప

8493 SQX1049981
పపరర: రమమదతవ కరలలర టట

95-179/275

భరస : ఏసస బబబమ కరలలర టట
ఇసటట ననస:77-3-117
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:77-3-117
వయససస:40
లస: ససస స
95-179/279

95-179/260

8477 MLJ3200300
పపరర: తషలశమక కలరరవళళ

తసడడ:డ రరధనకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:77-3-116
వయససస:50
లస: పప
95-179/843

8475 SQX1451764
పపరర: కసషష మహన పప టటట
తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:77-3-111
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:77-3-115
వయససస:20
లస: పప
95-179/272

95-179/257

భరస : తరరవధసల రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:77-3-111
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ శకనవరసస
ఇసటట ననస:77-3-114
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:77-3-115
వయససస:39
లస: ససస స
8488 AP151000621128
పపరర: వజయలకడక పబబశశటట

95-179/259

తసడడ:డ చనన హరరననధ బబబమ
ఇసటట ననస:77-3-114
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ శశగమ
ఇసటట ననస:77-3-114
వయససస:42
లస: పప
8485 SQX0279984
పపరర: ఫరతమమ షపక

8474 SQX1203850
పపరర: వజయ లకడక తరరవధసల

8472 SQX0395426
పపరర: ససహహచ యన వ శరరష

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:77-3-110
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:77-3-113
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : గమరననథరరవప
ఇసటట ననస:77-3-114
వయససస:53
లస: ససస స
8482 SQX1451749
పపరర: వనసకట ననగ శకనవరస శశగమ

95-179/245

తసడడ:డ బబలనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:77-3-108
వయససస:60
లస: పప

భరస : కసషష మహన పష టటట
ఇసటట ననస:77-3-111
వయససస:39
లస: ససస స
8476 SQX0990903
పపరర: కలరరవనలర వనసకట ససత

8471 MLJ3197050
పపరర: చనపడసరదస గరదసశశటట

8496 AP151000621376
పపరర: రరజరశశరర కకలలర టట

95-179/278

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-3-117
వయససస:52
లస: ససస స
95-179/280

8499 SQX0235747
పపరర: ససబబబరరవప కరలలర టట

95-179/281

తసడడ:డ గమసడయఖ
ఇసటట ననస:77-3-117
వయససస:77
లస: పప
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95-179/282

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:77-3-118
వయససస:39
లస: ససస స
8503 SQX0057109
పపరర: పదనకవత మమకల

95-179/285

95-179/288

95-179/294

8513 SQX1964519
పపరర: వనసకట సతఖపడసరద ఓలలటట

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:77-3-123/1
వయససస:57
లస: ససస స
8518 SQX1960939
పపరర: లకడకపసడయ ఓలలటట

95-179/299

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:77-3-124
వయససస:44
లస: ససస స
8524 SQX1372804
పపరర: కసపర జజఖత వకషలగడడ

తసడడ:డ రరమ కసషష గరరక
ఇసటట ననస:77-3-128
వయససస:18
లస: పప

95-1/895

95-179/301

8516 AP151000618218
పపరర: హనసమసతరరవప గమడడవరడ

95-179/297

95-179/300

8522 SQX2249258
పపరర: పస వ ఏస ససదరరన ఉటటకకరర

8528 SQX2403517
పపరర: నగరరజ కమమరర గరరర పరటట

95-179/290

8511 SQX1189274
పపరర: రరఘవనసదడ మణణ కలమమర
గరరర పరటట
తసడడ:డ ఆదదశశష రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:77-3-123
వయససస:24
లస: పప

95-179/293

8514 SQX0057075
పపరర: వజయ బబనస లకడకచలమర

95-179/295

8517 SQX0057083
పపరర: గగవరర శకనవరస గమపరస చలమర

95-179/298

8520 SQX2177129
పపరర: ససపడజ అననన

95-179/1106

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:77-3-124
వయససస:21
లస: ససస స
95-180/841

8523 SQX2249233
పపరర: శసససదడ వనసకట శవ ససపడభబత
ఉటటకకరర
తసడడ:డ పడభబకరరరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:77-3-124
వయససస:21
లస: పప

95-180/842

95-179/302

8526 SQX1451665
పపరర: జగననకహన రరవప గరరర పరటట

95-179/303

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:77-3-128
వయససస:40
లస: ససస స
95-179/884

8508 SQX0774646
పపరర: రమఖకసషష గరరర పరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:77-3-123/1
వయససస:48
లస: పప

8519 SQX1960954
పపరర: ససపడజ అననన

8525 MLJ0816926
పపరర: రరధదకరలకడక గరరక

95-179/287

భరస : గగవరరన శకనవరస గమపరస
ఇసటట ననస:77-3-123/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:77-3-124
వయససస:21
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర వకషలగడడ
ఇసటట ననస:77-3-128
వయససస:39
లస: ససస స
8527 SQX2098663
పపరర: మమనక గరరక

95-179/292

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అననన
ఇసటట ననస:77-3-124
వయససస:21
లస: ససస స
95-180/840

8505 MLJ3196458
పపరర: రరమకసషష మమకల

తసడడ:డ ఆదదశశషరరరవప
ఇసటట ననస:77-3-123
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమభరరస
ఇసటట ననస:77-3-123/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖ పడసరద ఓలలటట
ఇసటట ననస:77-3-123/1
వయససస:34
లస: ససస స
8521 SQX2244515
పపరర: శవ ననగ కలమమరర ఉటటకకరర

95-179/289

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఓలలటట
ఇసటట ననస:77-3-123/1
వయససస:51
లస: పప
95-179/296

95-179/284

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-3-120
వయససస:35
లస: పప

8507 MLJ3200094
పపరర: జజసనరరణణ కకతత
స రర

8510 SQX1644202
పపరర: వనసకట భరత ననగ సరయ
పవన రరకరష పబబశశటట
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:77-3-123
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-3-123
వయససస:52
లస: పప
8515 SQX0831545
పపరర: ససజజత గమడడవరడ

95-179/286

భరస : కసషషమహన
ఇసటట ననస:77-3-121
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషరరరవప
ఇసటట ననస:77-3-123
వయససస:48
లస: ససస స
8512 SQX0774554
పపరర: ఆదదశశషరరరవప గరరర పరటట

8504 MLJ3200227
పపరర: లకడకదసరడ మమకల

95-179/291

8502 SQX1145268
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లశశటట

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:77-3-118
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-3-120
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:77-3-120
వయససస:38
లస: పప
8509 SQX0774968
పపరర: శరసతకలమమరర గరరర పరటట

95-179/283

భరస : శకరరమచసదడ మభరరస
ఇసటట ననస:77-3-118
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:77-3-120
వయససస:30
లస: ససస స
8506 MLJ3196441
పపరర: శకనవరసరరవప మమకల

8501 SQX1145250
పపరర: శవ పరరశత పష లలపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:77-3-128
వయససస:45
లస: పప
95-179/1107

భరస : జగన మమరళమహన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:77-3-128
వయససస:38
లస: ససస స

8529 SQX2116366
పపరర: హహమ బసదస తమరర

95-179/305

తసడడ:డ బసగరరర బబబమ తమరర
ఇసటట ననస:77-3-128/1
వయససస:25
లస: ససస స
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8530 SQX1300359
పపరర: యమమన వరణణ తమరర

95-179/306

భరస : బసగరరర బబబమ తమరర
ఇసటట ననస:77-3-128/1
వయససస:43
లస: ససస స
8533 SQX1353432
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పలర పష తష

95-179/309

95-179/1110

95-179/311

95-179/314

95-179/1113

95-179/317

95-179/312

95-179/320

8554 MLJ1733484
పపరర: వనసకటలకడక నరసససహరరవప
రరచపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-3-133
వయససస:66
లస: పప

95-179/323

8557 SQX1145292
పపరర: సదరజత మసడల

95-179/326

95-179/1109

8538 SQX1833722
పపరర: హరరత గగనసగమసటర

95-179/310

8541 MLJ3200110
పపరర: మహనకసషషలల పరరర పలర

8543 MLJ3196227
పపరర: శశషగరరరరరవప పరరర పలర

95-179/315

8544 SQX2231462
పపరర: ససబబ రరవప పటబనల

95-179/1112

తసడడ:డ కసషష మభరరస పటబనల
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:55
లస: పప
95-179/1114

8547 SQX1617473
పపరర: వజయ లకడక కకచచరర

95-179/316

భరస : రరమ కకకషష కకచచరర
ఇసటట ననస:77-3-132
వయససస:48
లస: ససస స

95-179/318 8550 SQX0990853
8549 SQX0990861
పపరర: పవన పదక పసడయ పచచపపలలసస
పపరర: రరచపపడడ ఆసడనలల

95-179/321

8555 SQX1451632
పపరర: పదనకవత కకనశశటట

95-179/324

8553 SQX0990879
పపరర: పడసరద పచచపపలలసస

95-179/322

తసడడ:డ ససబబయఖ శశటట
ఇసటట ననస:77-3-133
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:77-3-135
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మధన సమసత
ఇసటట ననస:77-3-135
వయససస:41
లస: పప

95-179/319

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:77-3-133
వయససస:57
లస: ససస స

8552 SQX1758754
పపరర: వర వనసకట సతఖ
ఉదయకలమమర రరచపపడడ
తసడడ:డ లలమ కలమమర లలట రరచపపడడ
ఇసటట ననస:77-3-133
వయససస:33
లస: పప

8558 SQX1050137
పపరర: కరసచన సమసత

95-179/313

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:77-3-133
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లల కలమమర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:77-3-133
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససకడతవ
ఇసటట ననస:77-3-135
వయససస:33
లస: పప

8540 SQX1833714
పపరర: మనష గగనసగమసటర

8546 SQX2270932
పపరర: దసరడ శకకరసత పటబనయ

8535 SQX2183911
పపరర: చచసచసలకడక వలవనటట

భరస : మనష గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-3-130/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప పటబనయ
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకకషష కకచచరర
ఇసటట ననస:77-3-132
వయససస:35
లస: పప
8551 SQX1188532
పపరర: ససబడమణఖఎస రరచపపడడ

95-179/1111

తసడడ:డ వపపరయఖ
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:76
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పటబనల
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:49
లస: ససస స
8548 SQX1617457
పపరర: వజయ కలమమర కకచచరర

8537 SQX2183879
పపరర: భబరడ వ సరయ వలవనటట

95-179/308

భరస : మమధవరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:77-3-129
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-3-130/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:77-3-131
వయససస:42
లస: పప
8545 SQX2267540
పపరర: వరలకడక పటబనల

95-179/1108

తసడడ:డ మమధవరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:77-3-129
వయససస:20
లస: పప

భరస : మణణ దదప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:77-3-130/1
వయససస:29
లస: ససస స
8542 MLJ3196219
పపరర: ససధనకర పరరర పలర

8534 SQX2180248
పపరర: మమధవరరవప వరలవనరర

8532 SQX1870476
పపరర: రరమకసషష గరరక

తసడడ:డ ఉపపసదడ గరరక
ఇసటట ననస:77-3-128 DOOD PEER RAJU S
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడస వలవనటట
ఇసటట ననస:77-3-129
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:77-3-129
వయససస:24
లస: పప
8539 SQX1603969
పపరర: లకడక పడథసఖష గగనసగమసటర

95-179/307

తసడడ:డ ఆసజననయమలల తరరమ
ఇసటట ననస:77-3-128/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పలర పష తష
ఇసటట ననస:77-3-129
వయససస:53
లస: పప
8536 SQX2261998
పపరర: యశశసత వనలవనటట

8531 SQX1300375
పపరర: బసగరరర బబబమ తమరర

8556 SQX1758739
పపరర: పవన కలమమర మమడ

95-179/325

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:77-3-135
వయససస:27
లస: పప
95-179/327

8559 SQX1451715
పపరర: శకనవరసరరవప కకనశశటట

95-179/328

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:77-3 -135
వయససస:46
లస: పప
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8560 SQX2224848
పపరర: అనసత వనసకట లకడక మమచరర

95-180/843

భరస : ససబబబరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:77-3-135
వయససస:61
లస: ససస స
8563 MLJ1737188
పపరర: భబవరర దతవ భసడనరర

95-179/330

95-179/333

95-179/336

95-179/339

95-179/885

8567 MLJ1737493
పపరర: ఉగసబబయ భసడనరర

8570 AP151000618083
పపరర: అశశక కలమమర భసడనరర

8573 AP151000618170
పపరర: జయసతలమల భసడనరర

8576 SQX2081255
పపరర: ససశటట దనస

95-180/847

95-179/334

8568 SQX0774927
పపరర: అశశక కలమమర పపరగహహత

95-179/337

8571 AP151000618086
పపరర: లలత కలమమర భసడనరర

95-179/338

తసడడ:డ పపలచసద
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:51
లస: పప
95-179/340

8574 SQX0403915
పపరర: మమఖరష బసడనరర

95-179/844

తసడడ:డ జయనస లమల
ఇసటట ననస:77-3 139
వయససస:31
లస: పప
95-179/886

8577 SQX2193050
పపరర: మసటట దనస

95-180/846

తసడడ:డ గగపరల దనస
ఇసటట ననస:77-3-139/1
వయససస:48
లస: పప

95-180/152 8580 SQX2251817
8579 SQX1332857
పపరర: అశశక కలమమర జరవన కటబరరయమ
పపరర: కరరశరక కటబరరయమ జరవన

8582 SQX2467546
పపరర: శల కటబరరయమ జరవన

95-179/335

తసడడ:డ బబబభలమల పపరగహహత
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఛగన రరజ జరవన కటబరరయమ
ఇసటట ననస:77-4-163
వయససస:55
లస: పప
95-180/854

95-179/332

భరస : దదననష కలమమర
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసటట దనస
ఇసటట ననస:77-3-139/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మసటట దనస
ఇసటట ననస:77-3-139/1
వయససస:20
లస: ససస స
8581 SQX2476950
పపరర: కరకలమశ దతవ కటబరరయమ

8565 AP151000621073
పపరర: మసజకలమమరర భసడనరర

తసడడ:డ పపలచసద
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:61
లస: పప

భరస : మసటట దనస
ఇసటట ననస:77-3-139/1
వయససస:37
లస: ససస స
8578 SQX2376457
పపరర: ససశటట దనస

95-179/331

తసడడ:డ పపలచసద
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపలచసద
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:52
లస: పప
8575 SQX2081339
పపరర: రరపరల దనస

8564 MLJ1737741
పపరర: రరఖమ దతవ భసడనరర

భరస : పపలచసద
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశ రరసజ
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:33
లస: పప
8572 AP151000618099
పపరర: దదననషప కలమమర భసడనరర

95-180/845
8562 SQX2186732
పపరర: ననగ వనసకట బల ససబడహకణఖస
ఇమకడడశశటట
తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:77-3-135
వయససస:19
లస: పప

భరస : లలత కలమమర
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జయసతలమల
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:55
లస: ససస స
8569 SQX0774430
పపరర: కరకలమష కలమమర పడజజపత

95-180/844

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమచరర
ఇసటట ననస:77-3-135
వయససస:31
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:77-3-139
వయససస:44
లస: ససస స
8566 AP151000621162
పపరర: సరళకలమమరర భసడనరర

8561 SQX2224822
పపరర: శకనవరస రరవప మమచరర

95-180/853

తసడడ:డ అశశక కలమమర కటబరరయమ జరవన
ఇసటట ననస:77-4-163
వయససస:25
లస: ససస స
95-180/855

8583 SQX2474518
పపరర: రరహహల కటబరరయమ జరవన

95-180/856

భరస : కటబరరయమ అశశక కలమమర జరవన
ఇసటట ననస:77-4-163, M.N.Building, Near R
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : కరకలమశ దతవ కటబరరయమ
ఇసటట ననస:77-4-163, M.N.Building, Near R
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : కటబరరయమ కరకలమశ దతవ జరవన
ఇసటట ననస:77-4-163, M.N.Building, Near R
వయససస:29
లస: పప

8584 MLJ3205119
పపరర: రరణమకరదతవ� వనమభరర�

8585 SQX0767897
పపరర: గమరరరరమ హరరష కలమమర
వనమభరర
తసడడ:డ వనసకట ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:77-4-165
వయససస:27
లస: పప

95-180/154

8586 AP151000624139
పపరర: వనసకటననగరశశరరరవప వనమభరర

8588 SQX0663336
పపరర: శకలకడక మమరరమళళ

95-180/156

95-180/153

భరస : వనసకటననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:77-4-165
వయససస:43
లస: ససస స
95-180/857
8587 SQX2428696
పపరర: వనసకట ననగ దసరడ పడతషఖష
వనమభరర
తసడడ:డ వనసకట ననగరశశర రరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:77-4-165
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:77-4-166
వయససస:38
లస: ససస స

95-180/155

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:77-4-165
వయససస:49
లస: పప
8589 AP151000624155
పపరర: వజయలకడక మమరరమళళ�

95-180/157

భరస : రరమమహననడవప�
ఇసటట ననస:77-4-166
వయససస:46
లస: ససస స
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8590 AP151000624438
పపరర: లలతపరమమశశరర మమరరమళళ

95-180/158

భరస : చసదడశశఖరగకళ
ఇసటట ననస:77-4-166
వయససస:46
లస: ససస స

95-180/159 8592 AP151000624437
95-180/160
8591 MLJ1749647
పపరర: వజయ కలమమర� మమరరమళర�
పపరర: చసదడ శశఖర మమరళ మమరరమళళ

తసడడ:డ రరమమహన� �
ఇసటట ననస:77-4-166
వయససస:40
లస: పప

8593 SQX2469369
పపరర: మమనక మరరమళర

95-180/858

భరస : వశశననథ మరరమళర
ఇసటట ననస:77-4-166
వయససస:23
లస: ససస స

8594 SQX2465516
పపరర: వశశననథ మరరమళర

తసడడ:డ రరమమహననడవప
ఇసటట ననస:77-4-166
వయససస:51
లస: పప
95-180/859

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమరళ మమరరమళర
ఇసటట ననస:77-4-166
వయససస:23
లస: పప

8596 SQX0235770
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప ఆరవటట

95-180/162

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:77-4-167
వయససస:47
లస: పప

8597 SQX2396471
పపరర: వనసకటటష గగరరక

95-180/163

భరస : వశశ రరప
ఇసటట ననస:77-4-168/1
వయససస:41
లస: ససస స

8600 AP151000624107
పపరర: ససజజత గమసడన�

95-180/860

95-180/166

తసడడ:డ గగవసద చబబర
ఇసటట ననస:77-4-168/1
వయససస:31
లస: పప

8603 SQX0894105
పపరర: వశశ రరప ససదదరర

95-180/164

95-180/169

భరస : సరసబశవ రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:77-4-168/2
వయససస:66
లస: ససస స
8608 SQX0879304
పపరర: ససఖదతవ చతదరర

8606 SQX1919588
పపరర: సరసబ శవ రరవప కసదగటర

95-180/167

భరస : మననజ చతదరర
ఇసటట ననస:77-4-169
వయససస:35
లస: ససస స

8609 SQX1350131
పపరర: రరణణ మమనగరల

95-180/170

95-180/174

తసడడ:డ పడసరద మమనగరల
ఇసటట ననస:77-4-169
వయససస:26
లస: పప

8612 SQX0879288
పపరర: మననజ చతదరర

95-180/172

8604 AP151000624285
పపరర: సతఖననరరయణ గమసడన

95-180/168

8607 SQX2509750
పపరర: ఈశశరర మమదపరక

95-180/935

8610 SQX1138339
పపరర: జయమక కకసడదరర

95-180/173

భరస : గమపరస
ఇసటట ననస:77-4-169
వయససస:71
లస: ససస స
95-180/175

తసడడ:డ చచనననరస
ఇసటట ననస:77-4-169
వయససస:39
లస: పప

8614 SQX2193134
పపరర: అనల కలమమర మమనగరల

95-180/165

భరస : శకనవరసరరవప మమదపరక
ఇసటట ననస:77-4-168/2
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరద మమనగరల
ఇసటట ననస:77-4-169
వయససస:44
లస: ససస స

8611 SQX1476978
పపరర: ససతతష మమనగరల

8601 SQX1077958
పపరర: మహహష బబబర

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:77-4-168/1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ కసదగటర
ఇసటట ననస:77-04-168/2
వయససస:74
లస: పప
95-180/171

95-180/861

తసడడ:డ గగవసద
ఇసటట ననస:77-4-168/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పష తషలకరయఖ ఆచనరర
ఇసటట ననస:77-4-168/1
వయససస:42
లస: పప

8605 SQX1919620
పపరర: శకలసతల కసదగటర

8598 SQX2392405
పపరర: ఆదదతఖ గగరరక
తసడడ:డ పరరర శరరరధద గగరరక
ఇసటట ననస:77-4-168
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:77-4-168/1
వయససస:50
లస: ససస స

8602 SQX1078006
పపరర: అనల గగవసద చబబర

95-180/161

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:77-4-167
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర శరరరధద
ఇసటట ననస:77-4-168
వయససస:30
లస: పప

8599 SQX0894113
పపరర: భబరత ససదదరర

8595 SQX0235838
పపరర: సతఖవత� ఆరవటట�

8613 SQX1332733
పపరర: పడసరద మమనగల

95-180/176

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమనగల
ఇసటట ననస:77-4-169
వయససస:50
లస: పప

95-180/862

తసడడ:డ పడసరద మమనగరల
ఇసటట ననస:77-4-169
వయససస:18
లస: పప

3227 SQX2225878
పపరర: దసరడ రరవప తషరకర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-543
వయససస:26
లస: పప
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95-132/926

3228 SQX1726256
పపరర: మలలర శశరర తషరక

భరస : రమమష తషరక
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:24
లస: ససస స

95-139/597

3229 AP151000612320
పపరర: అచచమక తషరకర�

95-139/598

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:45
లస: ససస స
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3230 SQX1439158
పపరర: ననగరరరరన తషరక
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95-139/599

తసడడ:డ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:24
లస: పప
3233 SQX0970368
పపరర: అలవనలమక తషరక

95-139/602

95-139/605

95-139/608

95-139/610

95-139/613

95-139/616

95-139/1160

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-549
వయససస:32
లస: పప

3243 AP151000612323
పపరర: మసగ బతష
స ల

3246 SQX1281906
పపరర: సరయ కలమమర బతష
స ల

3249 SQX0970608
పపరర: సతష బతష
స ల

3252 SQX0441725
పపరర: నలమవత� మకరషళర�

95-139/621

3255 AP151000612326
పపరర: ఈశశరమక దతరసగమల�

95-139/611

3258 SQX1407734
పపరర: మలమరరరడడడ కకడడమమలమ
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకడడమమలమ
ఇసటట ననస:67-17-549
వయససస:31
లస: పప

3238 SQX0830315
పపరర: చనకరశయఖ తషరకర

95-139/607

3241 SQX0534990
పపరర: బతష
స ల కకటటశశరర�

95-139/609

3244 AP151000612322
పపరర: వరలకడక మమకల�

95-139/612

భరస : మమకషసటట�
ఇసటట ననస:67-17-547
వయససస:57
లస: ససస స
95-139/614

3247 SQX0434779
పపరర: ఆసజననయమలల బతష
స ల�

95-139/615

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-547
వయససస:52
లస: పప
95-139/617

3250 SQX0536607
పపరర: యయససబబబమ బతష
స ల�

95-139/618

తసడడ:డ మమకషసటట�
ఇసటట ననస:67-17-548
వయససస:32
లస: పప
95-139/619

3253 AP151000612310
పపరర: అసజమక బతష
స ల�

95-139/620

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:67-17-549
వయససస:50
లస: ససస స
95-139/622

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-549
వయససస:60
లస: ససస స
95-139/624

95-139/604

భరస : ఏససబబబమ�
ఇసటట ననస:67-17-547
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-549
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-549
వయససస:52
లస: ససస స
3257 SQX0533505
పపరర: శవమమతనసరరవప ఎ�

95-139/1159

తసడడ:డ మమకషసటట
ఇసటట ననస:67-17-548
వయససస:27
లస: పప

భరస : సతష
ఇసటట ననస:67-17-548
వయససస:42
లస: ససస స
3254 SQX0535054
పపరర: అచచ మసగమక

3240 SQX2282317
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఓరరచ

3235 AP151000609240
పపరర: శకనవరసరరవప తషరకర�

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-545
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-547
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:67-17-548
వయససస:26
లస: ససస స
3251 SQX2145886
పపరర: భమలకడక బతష
స ల

95-139/606

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-547
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-547
వయససస:23
లస: పప
3248 SQX0970616
పపరర: పదకబతష
స ల

3237 AP151000612319
పపరర: అలవనలమక తషరకర

95-139/601

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అసజ బబబమ ఓరరచ
ఇసటట ననస:67-17-546
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-17-547
వయససస:45
లస: ససస స
3245 SQX1726660
పపరర: అనల కలమమర బతష
స ల

95-139/603

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:67-17-545
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-545
వయససస:77
లస: పప
3242 AP151000612321
పపరర: వనసకటరమణ బతష
స ల

3234 SQX0970590
పపరర: కరశయఖ తషరక

3232 SQX1082015
పపరర: రమష తషరక

తసడడ:డ పసధ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:75
లస: పప
3239 AP151000609396
పపరర: హనసమయఖ తషరకర

95-139/600

తసడడ:డ శకనవరస తషరక
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనసమమయ
ఇసటట ననస:67-17-544
వయససస:52
లస: పప
3236 AP151000609239
పపరర: పసదలసగయఖ తషరకర�

3231 SQX1474162
పపరర: ననగరరరరన తషరక

3256 SQX0533570
పపరర: శకనవరస రరవప ఏ

95-139/623

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-549
వయససస:29
లస: పప
95-139/625

3259 SQX0320218
పపరర: దతరసగమల లకడక దసరడ �

95-139/627

భరస : శవనననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-17-550
వయససస:29
లస: ససస స
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3260 AP151000612499
పపరర: అసజరర తషరకర

95-139/628

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-550
వయససస:46
లస: ససస స
3263 AP151000609233
పపరర: శకనస బతష
స ల�

95-139/631

95-140/519

95-139/634

95-139/637

95-139/640

95-139/643

95-139/635

95-139/646

95-139/649

3287 MLJ3185741
పపరర: శకనస మకరషళళ�

95-139/652

3268 SQX2553030
పపరర: Hindu

95-139/633

3271 SQX0579235
పపరర: పసచచమక వనమమల�

95-139/636

95-139/638 3274 SQX0579326
3273 AP151000609234
పపరర: శవవనసకటరరమకసషషయఖ బతష
పపరర: కర మలమర రరడడడ
స ల

3276 SQX0218438
పపరర: వనసకరయమక� చలమర�

3279 MLJ3185691
పపరర: ససవదసలల చలమర�

3282 SQX0970723
పపరర: మమకరషళళవనసకట రమణ

3285 AP151000609395
పపరర: సరసబశవరరవప మకరషళళ�

95-139/641

భరస : ఏడడకకసడలల మకరషళళ
ఇసటట ననస:67-17-556
వయససస:39
లస: ససస స

3277 MLJ3189339
పపరర: ఆదదలకడక చలమర�

95-139/642

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:67-17-554
వయససస:44
లస: ససస స
95-139/644

3280 AP151000609237
పపరర: శకనస చలమర�

95-139/645

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-554
వయససస:50
లస: పప
95-139/647

3283 MLJ3189321
పపరర: మసగ మకరషళళ�

95-139/648

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:67-17-555
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/650

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-555
వయససస:43
లస: పప
3288 AP151000612488
పపరర: మమకరసశశరర మకరషళళ

95-139/639

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:67-17-555
వయససస:38
లస: ససస స

3284 SQX1726959
పపరర: తరరమల శకనవరస రరవప
మకరషల
తసడడ:డ వనసకట రరవప మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-555
వయససస:21
లస: పప

95-140/517

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-554
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-555
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-555
వయససస:50
లస: పప

3270 SQX0146993
పపరర: గమరవమక మకరషళళ�

3265 SQX1990241
పపరర: శకవణబబబమ

భరస : చనహనసమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససవదసలల�
ఇసటట ననస:67-17-554
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-554
వయససస:71
లస: ససస స
3281 SQX1727015
పపరర: యమమన కలమమరర మకరషల

95-139/632

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:55
లస: పప

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-554
వయససస:32
లస: ససస స
3278 SQX1581587
పపరర: అసజమక చలమర

3267 SQX0441923
పపరర: బతష
స ల అనసపదతవ

95-139/630

భసధసవప: వరలకడక
ఇసటట ననస:67-17-551
వయససస:30
లస: పప

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమకకకషష
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:29
లస: పప
3275 SQX0535120
పపరర: కలసచనల పడమల�

95-140/87

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమకసషషయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-552
వయససస:49
లస: ససస స
3272 SQX0434803
పపరర: శరకవణణ బబబమ

3264 SQX1773415
పపరర: వరలకడక బతష
స ల

3262 AP151000609397
పపరర: ఏడడకకసడలల తషరకర

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-550
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరకవణ బబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-551
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకవణబబబమ
ఇసటట ననస:67-17-551
వయససస:26
లస: ససస స
3269 AP151000612312
పపరర: గగవసదమక బతష
స ల�

95-139/629

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-550
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-550
వయససస:52
లస: పప
3266 SQX1990225
పపరర: వరలకడక

3261 AP151000612311
పపరర: రరమమలమక మమకల�

3286 MLJ3185659
పపరర: వనసకటబడవప మకరషళళ�

95-139/651

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-555
వయససస:45
లస: పప
95-139/653

3289 AP151000612266
పపరర: తరరపతమక మకరషల

95-139/654

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-556
వయససస:60
లస: ససస స
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పపరర: మకరషళ లలకరశ
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95-139/655

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-556
వయససస:21
లస: పప
3293 AP151000612327
పపరర: మసగమక బతష
స ల�

95-139/657

95-139/660

95-134/874

95-139/664

95-139/667

95-139/1163

95-139/1164

తసడడ:డ పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-560
వయససస:59
లస: పప

3303 AP151000612270
పపరర: దతవ చలమర

3306 SQX0205898
పపరర: శసకరరరవప చలమర�

3309 SQX0724625
పపరర: అరరణ చలమర

3312 SQX2180925
పపరర: వనసకట చలర

95-139/673

3315 AP151000612273
పపరర: అలవనలమసగర చలమర�

95-139/665

3318 JBV3224011
పపరర: అననపపరష పడతనప� �
భరస : పపరరషనసదస� �
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:62
లస: ససస స

3298 SQX2146017
పపరర: లసగయఖ మకషల

95-139/1162

3301 SQX0821322
పపరర: రరమమ దతవ చలమర

95-139/663

3304 AP151000612267
పపరర: కకటమక బతష
స ల�

95-139/666

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:69
లస: ససస స
95-139/668

3307 AP151000609208
పపరర: ఏససరరజ బతష
స ల�

95-139/669

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:55
లస: పప
95-139/670

3310 AP151000612274
పపరర: దసరడ బతష
స ల�

95-139/671

భరస : పష తషరరజ�
ఇసటట ననస:67-17-559
వయససస:43
లస: ససస స
95-140/585

3313 AP151000612277
పపరర: వజయ చలమర�

95-139/672

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-560
వయససస:43
లస: ససస స
95-139/674

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-560
వయససస:65
లస: ససస స
95-139/676

95-139/659

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:67-17-559
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-560
వయససస:44
లస: ససస స
3317 SQX1335984
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

95-139/662

భరస : రరమకసషష
ఇసటట ననస:67-17-559
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చలర
ఇసటట ననస:67-17-559
వయససస:18
లస: ససస స
3314 AP151000612275
పపరర: కసషషవనణణ చలమర�

3300 MLJ3189313
పపరర: భబరత� బతష
స ల�

3295 SQX1474105
పపరర: రరమకసషష మకరషల

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:67-17-557
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:20
లస: పప
3311 SQX2230936
పపరర: శరకవణణ చలర

95-139/661

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:21
లస: పప
3308 SQX2145167
పపరర: ఆనసద కలమమర బతష
స ల

3297 AP151000609206
పపరర: లసగయఖ మకరషల�

95-139/1161

తసడడ:డ లసగయఖ మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-557
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యయససరరజ
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:42
లస: ససస స
3305 SQX1727072
పపరర: వజయ కలమమర బతష
స ల

95-139/658

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-557
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-558
వయససస:19
లస: పప
3302 MLJ3189305
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

3294 AP151000612268
పపరర: ససబమబలల మకరషలర

3292 SQX2145217
పపరర: రరణమక లకడక మకరషల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-556
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-17-557
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-17-557
వయససస:44
లస: పప
3299 SQX2182905
పపరర: ఆనసద కలమమర బతష
స ల

95-139/656

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-556
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-557
వయససస:50
లస: ససస స
3296 AP151000609207
పపరర: శకనస మకరషల

3291 SQX1769769
పపరర: ఏడడకకసడలల మకరషల

3316 MLJ1735257
పపరర: రరమకసషష� చలమర�

95-139/675

తసడడ:డ పసదవనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:67-17-560
వయససస:37
లస: పప
94-176/40

3319 NDX1425140
పపరర: పదదకన యలర సరరజ

94-176/41

భరస : ఈశశరయఖ సరరశపలర
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:72
లస: ససస స
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3320 SQX2410355
పపరర: శరకవణణ చలర
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95-134/875

తసడడ:డ రమమరరవప చలర
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:19
లస: ససస స
3323 AP151000612279
పపరర: అరరణ చలమర�

95-139/679

95-139/682

95-139/685

95-140/586

95-139/687

95-139/690

95-139/693

భరస : దననయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:36
లస: ససస స

3333 SQX2410413
పపరర: తతజ వత చలర

3336 SQX1726488
పపరర: మసగ బతష
స ల

3339 SQX1824564
పపరర: పరపరరరవప పలర పప

3342 SQX0936484
పపరర: చనల ననగరశశరర

95-139/696

3345 SQX0011270
పపరర: అచచమక బతష
స ల�

95-140/587

3348 SQX0936500
పపరర: బతష
స ల ససవదదమమక
భరస : ససవదన రరవప
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:38
లస: ససస స

3328 MLJ1734581
పపరర: వనసకటకసషష చలమర

95-139/684

3331 SQX2121325
పపరర: నవన కలమమర బతష
స ల

95-139/1165

3334 SQX2145993
పపరర: జజఖత బతష
స ల

95-139/1166

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-17-562
వయససస:28
లస: ససస స
95-139/688

3337 AP151000612285
పపరర: చనససవదమక బతష
స ల

95-139/689

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-563
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/691

3340 AP151000609389
పపరర: శకనస బతష
స ల

95-139/692

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:67-17-563
వయససస:53
లస: పప
95-139/694

3343 SQX0725184
పపరర: వనసకరయమక గసగర

95-139/695

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:31
లస: ససస స
95-139/697

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:33
లస: ససస స
95-139/699

95-139/681

తసడడ:డ మమరళ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపదర ససవదసలల
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరర వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:32
లస: ససస స
3347 SQX0011338
పపరర: శవమక బతష
స ల�

95-139/686

తసడడ:డ పపలర యఖ పలర పప
ఇసటట ననస:67-17-563
వయససస:31
లస: పప

భరస : చనన ససవదసలల
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:27
లస: ససస స
3344 SQX0011296
పపరర: లకడక బతష
స ల�

3330 MLJ1730068
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

3325 SQX1336016
పపరర: వజయ బతష
స ల

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:47
లస: పప

భరస : బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-563
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-17-563
వయససస:49
లస: ససస స
3341 SQX0936492
పపరర: చలమర వజయ

95-139/683

భరస : రమమరరవప చలర
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:67-17-563
వయససస:25
లస: ససస స
3338 AP151000612284
పపరర: ననగమక బతష
స ల

3327 SQX1621672
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఓరరచ

95-139/678

భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చలర
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:48
లస: పప
3335 SQX1726587
పపరర: ననగ చసదదక
డ పలర పప

95-139/680

తసడడ:డ అసజబబబమ ఓరరచ
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:50
లస: పప
3332 SQX2411478
పపరర: రమమరరవప చలర

3324 AP151000612278
పపరర: మసగమక చలమర�

3322 MLJ3189776
పపరర: చలమరబబలసరసశత�

భరస : వనసకటకసషష�
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అనసతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:65
లస: ససస స
3329 MLJ1733203
పపరర: వరయఖ చలమర

95-139/677

భరస : మమరళ
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-561
వయససస:48
లస: ససస స
3326 AP151000612280
పపరర: అనసదరఖ బతష
స ల�

3321 SQX0542803
పపరర: బతష
స ల దసరడ

3346 SQX0011312
పపరర: రమమదతవ బతష
స ల�

95-139/698

భరస : శశషరరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:33
లస: ససస స
95-139/700

3349 SQX0218313
పపరర: యయలరమక� చలమర�

95-139/701

భరస : ననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:56
లస: ససస స
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3350 AP151000612286
పపరర: ఆదదలకడక చలమర�

95-139/702

భరస : ససవదసలల�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:57
లస: ససస స
3353 SQX0936450
పపరర: చలమర చనన ససవదసలల

95-139/705

95-139/708

95-139/711

95-139/714

95-139/717

95-139/1168

95-140/590

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:87
లస: ససస స

3363 AP151000609215
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల�

3366 AP151000612493
పపరర: రమమకలమమరర చలమర�

3369 SQX2303261
పపరర: నసరమక కలరక

3372 SQX1507732
పపరర: మసగ బతష
స ల

95-139/722

3375 SQX1336172
పపరర: వరమక బతష
స ల

95-139/715

3378 SQX0743138
పపరర: సససదరస చలమర
తసడడ:డ కకటటయఖ
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:36
లస: పప

3358 SQX0936518
పపరర: బతష
స ల ససవదన రరవప

95-139/710

3361 SQX2129690
పపరర: జజఖత బతషల

95-139/1167

3364 AP151000609213
పపరర: దనసయఖ బతష
స ల�

95-139/716

తసడడ:డ పసదవనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-566
వయససస:46
లస: పప
95-139/718

3367 AP151000612491
పపరర: ససతమక చలమర�

95-139/719

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-567
వయససస:65
లస: ససస స
95-140/588

3370 SQX2296440
పపరర: నసరమక కలరక

95-140/589

Deleted

భరస : మలమరరరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:67-17-567
వయససస:56
లస: ససస స
95-139/720

3373 SQX0535559
పపరర: బబల పదనకవత�

95-139/721

భరస : జగన మహన రరడడ �
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:44
లస: ససస స
95-139/723

భరస : సష మయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:57
లస: ససస స
95-139/725

95-139/707

భరస : కకటటశశరరరవప బతషల
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమమశ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సససదరస
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:44
లస: ససస స
3377 AP151000612289
పపరర: లకకమక బతష
స ల�

95-139/713

భరస : మలమరరరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:67-17-567
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ పరలగరరర
ఇసటట ననస:67-17-567
వయససస:51
లస: ససస స
3374 SQX0724617
పపరర: పదక చలమర

3360 AP151000609212
పపరర: ససవదసలల చలమర

3355 MLJ1739127
పపరర: వరర వనసకయఖ� బతష
స ల�

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:45
లస: పప

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-567
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పపలర రరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:67-17-567
వయససస:76
లస: ససస స
3371 SQX2301729
పపరర: సతఖవత పరలగరరర

95-139/709

తసడడ:డ పసదవనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-566
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-17-566
వయససస:60
లస: పప
3368 SQX2302123
పపరర: ససబబమక కలరక

3357 MLJ1731694
పపరర: శశషరరరవప� బతష
స ల�

95-139/704

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:65
లస: పప

భరస : మహన రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-17-566
వయససస:51
లస: ససస స
3365 SQX0206086
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ� కలరరక�

95-139/706

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:55
లస: పప
3362 SQX0218362
పపరర: పదనకవత� బబదస�

3354 SQX0936476
పపరర: చనల పపదర ససవదసలల

3352 SQX0936468
పపరర: చనల ససవదసలల

తలర : ఆదద లకడక
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:27
లస: పప

తలర : ఆదద లకడక
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:36
లస: పప
3359 MLJ3185782
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల�

95-139/703

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : ఆదద లకడక
ఇసటట ననస:67-17-564
వయససస:30
లస: పప
3356 SQX0434852
పపరర: కకటటశశరరరవప� బతష
స ల�

3351 SQX0725382
పపరర: ససవదమక బతష
స ల

3376 SQX1554816
పపరర: ససత వడచడ

95-139/724

భరస : వరరరజ వడచడ
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:70
లస: ససస స
95-139/726

3379 SQX1001932
పపరర: శకనస బతష
స ల

95-139/727

తసడడ:డ సష మయఖ
ఇసటట ననస:67-17-568
వయససస:39
లస: పప
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95-139/728

భరస : వనసకటటసశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:23
లస: ససస స
3383 SQX0725259
పపరర: అలక
ర రమక బసడర మభడడ

95-139/731

95-139/734

95-139/737

95-139/740

95-139/743

95-139/746

95-139/749

తసడడ:డ గమరవరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:44
లస: పప

3393 AP151000612494
పపరర: అసజలదతవ మమరరళళ

3396 SQX0377028
పపరర: బతష
స ల వనసకరటబడవమక

3399 SQX0970715
పపరర: రమణయఖ బసడర మభడడ

3402 SQX0970434
పపరర: దసరడ రరవప చలమర

95-139/752

3405 MLJ1733211
పపరర: ససరరష� బతష
స ల�

95-139/741

3408 AP151000609219
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరళళ
తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:55
లస: పప

3388 SQX1474055
పపరర: ననగమణణ మమరరలర

95-139/736

3391 AP151000612291
పపరర: ననగమణణ మమరరళళ�

95-139/739

3394 AP151000612290
పపరర: వరమక బతష
స ల

95-139/742

భరస : పష మయఖ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:60
లస: ససస స
95-139/744

3397 SQX1474089
పపరర: సరసబశవ రరవప మమరరలర

95-139/745

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమరరలర
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:24
లస: పప
95-139/747

3400 SQX0742734
పపరర: ఏడడకకసడలల మమరరళర

95-139/748

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:27
లస: పప
95-139/750

3403 SQX0599803
పపరర: మమరరళళ వనసకటటశశర రరవప

95-139/751

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:34
లస: పప
95-139/753

తసడడ:డ ఆసజననయమలల� �
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:40
లస: పప
95-139/755

95-139/733

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరడ రరవప
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:36
లస: పప
3407 SQX0329375
పపరర: ససబబబరరడడర� యకషసటట�

95-139/738

తసడడ:డ కరశయమఖ బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:29
లస: పప
3404 MLJ3185162
పపరర: ఆసజననయపడసరద చలమర

3390 SQX0970707
పపరర: అసజల దతవ మరల

3385 SQX0011254
పపరర: లలమ మమరరళళ

భరస : చన వనసకటటశశరరర మమరరలర
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:26
లస: పప
3401 SQX1474121
పపరర: శసకర రరవప చలమర

95-139/735

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:62
లస: ససస స
3398 SQX0743310
పపరర: శవ వనమమల

3387 SQX0535104
పపరర: శవపరరశత యకషసటట�

95-139/730

భరస : చచననకరశవపలల
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కరసయఖ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:57
లస: ససస స
3395 AP151000612496
పపరర: హహసపసనమక చలమర�

95-139/732

భరస : ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:47
లస: ససస స
3392 SQX0936690
పపరర: బసడనరమమడడ అలలరరమక

3384 SQX0725275
పపరర: అనసతలకడక చలమర

3382 SQX0725390
పపరర: ఆదదలకడక మమరరళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసజ పడసరద
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:34
లస: ససస స
3389 SQX0970426
పపరర: లకడక మమరరళళ

95-139/729

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:29
లస: ససస స
3386 SQX0970517
పపరర: వనసకట లకడక మమరరళర

3381 SQX0936674
పపరర: బసడర మమడడ తరరపతమక

3406 AP151000609391
పపరర: శకనవరసస మమరరళళ�

95-139/754

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:43
లస: పప
95-139/756

3409 SQX1568635
పపరర: కకటటశశర రరవప కటబరర

95-139/757

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:69
లస: పప
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3410 AP151000609217
పపరర: సష మయఖ బతష
స ల

95-139/758

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-569
వయససస:70
లస: పప
3413 AP151000612296
పపరర: ననగమలలర శశరర బతష
స ల�

95-139/761

95-139/764

95-139/766

95-139/769

95-139/771

95-139/774

95-139/777

భరస : పపనన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-579
వయససస:26
లస: ససస స

3423 SQX2145183
పపరర: లకడక బతష
స ల

3426 SQX0624510
పపరర: అసజల� బతష
స ల�

3429 AP151000609229
పపరర: హనసమసతష చలమర�

3432 SQX0459578
పపరర: గరయతడ� చలమర�

95-139/780

3435 SQX0533562
పపరర: దసరరడపడసరద చలమర�

95-139/1169

3438 SQX1773530
పపరర: అసజమక బతష
స ల
భరస : ఆసజననయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-579
వయససస:41
లస: ససస స

3418 NDX1626128
పపరర: అననపపరష కకలశశటట

94-176/42

3421 AP151000609226
పపరర: బబబమ బతష
స ల�

95-139/768

3424 SQX1336248
పపరర: లకడక చలమర

95-139/770

భరస : వనసకట రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-575
వయససస:38
లస: ససస స
95-139/772

3427 AP151000612299
పపరర: లకకమక చలమర�

95-139/773

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-576
వయససస:69
లస: ససస స
95-139/775

3430 SQX1474170
పపరర: కసషష కలమమరర చలమర

95-139/776

భరస : రరసబబబమ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-577
వయససస:23
లస: ససస స
95-139/778

3433 SQX0320119
పపరర: పలర పప దసరడ �

95-139/779

భరస : దతష
స �
ఇసటట ననస:67-17-577
వయససస:35
లస: ససస స
95-139/781

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:67-17-577
వయససస:31
లస: పప
95-140/88

95-139/763

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-574
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-577
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-577
వయససస:49
లస: ససస స
3437 SQX1773563
పపరర: అరరణన బతష
స ల

95-139/767

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-576
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-17-577
వయససస:25
లస: ససస స
3434 SQX1621680
పపరర: మసగమక చలమర

3420 AP151000612301
పపరర: పదక బతష
స ల�

3415 AP151000612294
పపరర: మసరసనమక బతష
స ల�

భరస : మలర కరరరరన రరవప పష లశశటట
ఇసటట ననస:67-17-574
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-576
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-576
వయససస:55
లస: పప
3431 SQX0970657
పపరర: మననహరర చలమర

95-139/765

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:67-17-574
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదచయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-575
వయససస:54
లస: పప
3428 AP151000609223
పపరర: ఆసజననయమలల చలమర�

3417 AP151000609393
పపరర: ననగరశశరరరవప బతష
స ల�

95-139/760

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-572
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబబమ�
ఇసటట ననస:67-17-574
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-574
వయససస:68
లస: పప
3425 AP151000609225
పపరర: ససబబబరరవప బతష
స ల�

95-139/762

తసడడ:డ కసషషయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-572
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-574
వయససస:23
లస: ససస స
3422 SQX1621813
పపరర: చనన పపననయఖ చలమర

3414 AP151000612297
పపరర: వజయమక బతష
స ల�

3412 SQX0535013
పపరర: బసడనరర శకలకడక�

భరస : సష మయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-572
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:67-17-572
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-572
వయససస:55
లస: పప
3419 SQX1474030
పపరర: మమనక బతష
స ల

95-139/759

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-571
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-572
వయససస:43
లస: ససస స
3416 AP151000609222
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల�

3411 SQX0743245
పపరర: రరఘవ బతషలమ

3436 SQX1581579
పపరర: శకనవరస రరవప చలమర

95-139/782

తసడడ:డ పపననయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-577
వయససస:54
లస: పప
95-140/89

3439 SQX1773712
పపరర: పపనననరరవప బతష
స ల

95-140/90

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-579
వయససస:32
లస: పప
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3440 SQX1773746
పపరర: ఆసజననయమలల బతష
స ల

95-140/91

తసడడ:డ పపననయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-579
వయససస:50
లస: పప
3443 AP151000612302
పపరర: పరరశత చలమర�

95-139/785

95-139/788

95-139/791

95-139/794

95-139/797

3450 SQX1001957
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

3453 AP151000612303
పపరర: రమణ చలమర�

3456 AP151000609227
పపరర: కకటటశశరరరవప చలమర�

95-139/800

3459 SQX0936575
పపరర: పలర పప దసరరడ పడసరద

భరస : హనసమసతష�
ఇసటట ననస:67-17-583
వయససస:57
లస: ససస స

3462 SQX0742627
పపరర: ఆసజననయమలల ససహహచ

94-176/43

3465 SQX0936591
పపరర: బతష
స ల మసగమక

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప నరరక
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:52
లస: పప

భరస : శసకరర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:32
లస: ససస స

3467 SQX1621698
పపరర: ననగ ఆసజననయమలల చలమర

3468 SQX0743260
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

95-139/806

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:27
లస: పప

95-139/787

3448 MLJ1730183
పపరర: రరజ� బతష
స ల�

95-139/790

3451 SQX0434399
పపరర: శరకవరణణ వలర పప�

95-139/793

భరస : ఈశశరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:31
లస: ససస స
95-139/795

3454 SQX1001940
పపరర: శవ బతష
స ల

95-139/796

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:36
లస: పప
95-139/798

3457 SQX0936856
పపరర: పలర పప ససజజతన

95-139/799

భరస : దసరరడ పడసరద
ఇసటట ననస:67-17-582/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-139/801

3460 SQX2408912
పపరర: కలమమరర చలర

95-134/876

భరస : హనసమసత చలర
ఇసటట ననస:67-17-583
వయససస:44
లస: ససస స
95-139/803

తసడడ:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:67-17-583
వయససస:28
లస: పప

3464 JBV3218401
పపరర: లలకననథ బబబమ నరరక

తసడడ:డ హనసమసతష చలమర
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:23
లస: పప

95-139/792

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:67-17-582/1
వయససస:30
లస: పప
95-139/802

3445 SQX0434167
పపరర: ఆదచమక చలమర�

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:67-17-582/1
వయససస:27
లస: పప
3461 AP151000612305
పపరర: కలమమరర చలమర�

95-139/789

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:36
లస: పప
3458 SQX0599746
పపరర: ననగరశశర రరవప చలర

3447 MLJ1730217
పపరర: ననగబబబమ� పలర పప�

95-139/784

భరస : లకడకననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరడ రరవప�
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:33
లస: ససస స
3455 MLJ1737683
పపరర: దసరరడరరవప� చలమర�

95-139/786

తసడడ:డ శవ� �
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-582
వయససస:22
లస: ససస స
3452 SQX0320176
పపరర: చలమర వజయలకడక�

3444 MLJ3189180
పపరర: రవణ పలర పప

3442 MLJ3189206
పపరర: ఆదదలకడక� బతష
స ల�

భరస : రరజ� �
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర� �
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:36
లస: పప
3449 SQX1727403
పపరర: ననగ జజఖత చలమర

95-139/783

భరస : ననగబబబమ
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకడకననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-17-581
వయససస:53
లస: ససస స
3446 MLJ1733369
పపరర: ఈశశరరరవప� పలర పప�

3441 MLJ3189214
పపరర: మణణ పలర పప

3463 SQX2408664
పపరర: హనసమసత చలర

95-140/591

తసడడ:డ గమరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-17-583
వయససస:49
లస: పప
95-139/804

3466 AP151000612306
పపరర: గరలలమక బతష
స ల�

95-139/805

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:66
లస: ససస స
95-139/807

3469 SQX0459461
పపరర: శసకరరకవప� బతష
స ల�

95-139/808

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:36
లస: పప

Page 227 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

3470 AP151000609231
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల�

95-139/809

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:75
లస: పప
3473 SQX0675785
పపరర: ఆదదలకడక బతష
స ల

95-139/810

95-139/813

95-139/816

95-139/819

95-139/822

95-139/824

95-139/827

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:42
లస: ససస స

3483 SQX0533521
పపరర: బబలగణణష వ�

3486 SQX0608646
పపరర: చనకకటయఖ బతష
స ల�

3489 AP151000612334
పపరర: పదనకవత మలలర �

3492 AP151000609248
పపరర: పసదఏడడకకసడలల మలలర �

95-139/830

3495 MLJ1738996
పపరర: గరయతడ వనమమల

95-139/820

3498 AP151000612335
పపరర: ససబమబలల చలమర�
భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:63
లస: ససస స

3478 SQX1336404
పపరర: లకకణ రరవప బతష
స ల

95-139/815

3481 SQX1726819
పపరర: మసగమక ఆదదమమలస

95-139/818

3484 SQX1222595
పపరర: శకనవరసరరవప వనమమల

95-139/821

తసడడ:డ ఆసజననయమలల వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-590
వయససస:47
లస: పప
95-139/823

3487 SQX1773324
పపరర: ససతమక బతష
స ల

95-140/93

భరస : చనన కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-590
వయససస:69
లస: ససస స
95-139/825

3490 SQX1474063
పపరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల

95-139/826

తసడడ:డ లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-591
వయససస:38
లస: పప
95-139/828

3493 SQX1235457
పపరర: దసరడ వనమమల

95-139/829

భరస : కకసడల రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:30
లస: ససస స
95-139/831

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:37
లస: ససస స
95-139/833

95-139/812

భరస : శవ పడసరద ఆదదమమలస
ఇసటట ననస:67-17-590
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-591
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:36
లస: ససస స
3497 MLJ1747971
పపరర: రమమదతవ ఉపపప

95-139/817

భరస : పసద ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:67-17-591
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-591
వయససస:45
లస: పప
3494 SQX0466847
పపరర: బతష
స ల ససశల

3480 SQX1336438
పపరర: రమణ బతష
స ల

3475 AP151000609246
పపరర: వనసకటరమణ పససటసశశటట

తసడడ:డ ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-588
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తమకయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-590
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-591
వయససస:31
లస: ససస స
3491 MLJ3185469
పపరర: చనఏడడకకసడలల మలలర �

95-139/814

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:67-17-590
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-590
వయససస:70
లస: పప
3488 SQX0011205
పపరర: దసరడ మలలర �

3477 MLJ1736644
పపరర: వనసకటటశశరరర� మలలర �

95-140/592

తసడడ:డ రరమభరరస�
ఇసటట ననస:67-17-587
వయససస:67
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-589
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:67-17-590
వయససస:50
లస: ససస స
3485 AP151000609247
పపరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల�

95-139/811

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ� �
ఇసటట ననస:67-17-588
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-588
వయససస:65
లస: పప
3482 MLJ3189594
పపరర: శవమక బతష
స ల

3474 SQX0709170
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

3472 SQX2377653
పపరర: పవన కలమఖణ దతవసడర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దతవసడర
ఇసటట ననస:67-17-586
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-17-587
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:67-17-588
వయససస:55
లస: ససస స
3479 AP151000609245
పపరర: వనసకటననరరయణ మలలర

95-140/92

తసడడ:డ ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-584
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-17-587
వయససస:34
లస: ససస స
3476 AP151000612330
పపరర: మహలకడక మలలర

3471 SQX1773423
పపరర: ధనలకడక బతష
స ల

3496 MLJ1739002
పపరర: అరరణ� చలమర�

95-139/832

భరస : పడసరద� �
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:38
లస: ససస స
95-139/834

3499 SQX0625210
పపరర: కకసడలరరవప� వనమమల�

95-139/835

తసడడ:డ శవ�
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:37
లస: పప
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95-139/836

తసడడ:డ కరసయఖ
ఇసటట ననస:67-17-592
వయససస:45
లస: పప
3503 SQX0459560
పపరర: వనమమల మసగ

95-139/839

95-139/842

95-139/845

95-140/593

95-140/96

95-139/1170

95-140/101

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-601
వయససస:36
లస: ససస స

3513 SQX1642636
పపరర: వనసకట ననగ లకడక బతష
స ల

3516 SQX1473370
పపరర: అరరరన రరవప బతష
స ల

3519 MLJ3193331
పపరర: అవసత మకరషల

3522 SQX1773357
పపరర: శవ ననగ రరజ మకరషల

95-140/104

3525 SQX2512622
పపరర: అననపపరష మకషల

95-140/94

3528 SQX1773787
పపరర: శవమక బతష
స ల
భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-601
వయససస:52
లస: ససస స

3508 SQX0468470
పపరర: శకనవరసరరవప� బతష
స ల�

95-139/844

3511 SQX2414498
పపరర: పపనననరరవప బతషల

95-134/877

3514 AP151000615194
పపరర: గసగ బతష
స ల

95-140/95

భరస : బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-599
వయససస:47
లస: ససస స
95-140/97

3517 AP151000615100
పపరర: బసవయఖ బతష
స ల

95-140/98

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-599
వయససస:51
లస: పప
95-140/99

3520 SQX1773431
పపరర: కసద
స రర చలమర

95-140/100

భరస : వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:41
లస: ససస స
95-140/102

3523 MLJ3193562
పపరర: శకనవరస రరవప మకరషల

95-140/103

తసడడ:డ హహసపసన మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:44
లస: పప
95-181/1337

భరస : చసదడ శశఖర మకషల
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:35
లస: ససస స
95-140/106

95-139/841

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బతషల
ఇసటట ననస:67-17-596
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనస మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన మకరషలమ
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:37
లస: పప
3527 SQX1774512
పపరర: రమమదతవ బతష
స ల

95-139/846

భరస : శకనవరస మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హహసపసన మకరషలమ
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:63
లస: ససస స
3524 SQX1101237
పపరర: చసదడ శశఖర మకరషలమ

3510 SQX0459446
పపరర: వ అసజ

3505 AP151000612336
పపరర: లసగమక బతష
స ల

తసడడ:డ బబలకకటట�
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-599
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-600
వయససస:40
లస: పప
3521 SQX0897728
పపరర: ససవదమక మకరషలమ

95-139/843

భరస : అరరరన బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-599
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-599
వయససస:68
లస: ససస స
3518 SQX2383586
పపరర: శకనస మకరషల

3507 SQX0013870
పపరర: రమమష మకరషల

95-139/838

భరస : బబలకకటట
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపనననరరవప బతషల
ఇసటట ననస:67-17-596
వయససస:26
లస: ససస స
3515 SQX0202515
పపరర: వనసకమక బతష
స ల

95-139/840

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:48
లస: పప
3512 SQX2414563
పపరర: అరరణ బతషల

3504 SQX1222603
పపరర: మకరషళ వజయ లకడక

3502 SQX0320242
పపరర: బతష
స ల అసజల దతవ

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మకరషళ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:29
లస: పప
3509 SQX1726728
పపరర: ఏడడకకసడలల మకరషల

95-139/837

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:67-17-595
వయససస:42
లస: ససస స
3506 SQX0013888
పపరర: రరజరష మకరషల

3501 SQX0013813
పపరర: ససధనరరణణ మకరషల

3526 SQX1773753
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

95-140/105

భరస : అచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-601
వయససస:28
లస: ససస స
95-140/107

3529 SQX1773449
పపరర: అచచయఖ బతష
స ల

95-140/108

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-601
వయససస:32
లస: పప
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3530 SQX1773621
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల
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95-140/109

తసడడ:డ వనసకటసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-601
వయససస:57
లస: పప
3533 SQX1773761
పపరర: గగపస చలమర

95-140/111

95-139/849

95-139/851

95-139/853

95-139/856

95-140/115

95-140/118

భరస : వనసకటటసశర రరవప కకమమర
ఇసటట ననస:67-17-612
వయససస:34
లస: ససస స

3543 AP151000612348
పపరర: చలకమక వనమమల�

3546 AP151000609254
పపరర: శకనస వనమమల

3549 SQX1773589
పపరర: హరరననథ తషరక

3552 SQX1773910
పపరర: వనసకట లకడక ఉపపతర

95-139/858

3555 SQX2145977
పపరర: లకడక తమకశశటట

95-139/854

3558 SQX1729789
పపరర: మసగఎసమక వనమమల
భరస : గమరశయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-612
వయససస:44
లస: ససస స

3538 SQX2521797
పపరర: శవరరస కసషష ఉపపపథనలమ

95-139/1227

3541 SQX1728344
పపరర: సరయ వరలకడక బతష
స ల

95-140/113

3544 AP151000612347
పపరర: లకకమక వనమమల�

95-139/855

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-607
వయససస:70
లస: ససస స
95-139/857

3547 AP151000615312
పపరర: సరమమమ జఖస తషరక

95-140/114

భరస : శకనస తషరక
ఇసటట ననస:67-17-608
వయససస:43
లస: ససస స
95-140/116

3550 SQX0981290
పపరర: వజయ దసరరడరరవప తషరక

95-140/117

తసడడ:డ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:67-17-608
వయససస:27
లస: పప
95-140/119

3553 SQX1773639
పపరర: వనసకటటష చలమర

95-140/120

తసడడ:డ బసగరరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-610
వయససస:22
లస: పప
95-139/1171

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:67-17-611
వయససస:29
లస: ససస స
95-140/122

95-139/848

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-606
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవదనరరజలల ఉపపతర
ఇసటట ననస:67-17-610
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-611
వయససస:33
లస: పప
3557 SQX1729714
పపరర: దసరరడదతవ కకమమర

95-139/852

తసడడ:డ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:67-17-608
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ తషరక
ఇసటట ననస:67-17-608
వయససస:47
లస: పప
3554 SQX1318980
పపరర: వనసకటటష తమకశశటట

3540 AP151000609253
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర�

3535 SQX1727239
పపరర: రరజఖ లకడక ఉపపపతల

తసడడ:డ గమరవయఖ ఉపపపథనలమ
ఇసటట ననస:67-17-604
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-17-607
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటట ననరరయణ తషరక
ఇసటట ననస:67-17-608
వయససస:61
లస: ససస స
3551 AP151000615057
పపరర: శకనస తషరక

95-139/850

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:67-17-607
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:67-17-607
వయససస:32
లస: పప
3548 SQX1774637
పపరర: కరళక తషరక

3537 SQX1727304
పపరర: శవ రరమ కసషష ఉపపపతల

95-140/110

భరస : శవ రరమ కసషష ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-604
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-606
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:67-17-607
వయససస:27
లస: ససస స
3545 SQX1001973
పపరర: ససరరష మరరయమల

95-140/112

తసడడ:డ గమరవయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-604
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-606
వయససస:37
లస: పప
3542 SQX0725168
పపరర: ఇసదస కలమమరర మరరయమల

3534 SQX1773779
పపరర: వనసకటటష చలమర

3532 SQX1773548
పపరర: అసజమక చలమర

భరస : ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-602
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-602
వయససస:24
లస: పప

భరస : గమరవయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-604
వయససస:56
లస: ససస స
3539 SQX0599696
పపరర: బతష
స ల వనసకట రరవప�

95-139/847

భరస : బబల గణణష వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-602
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-602
వయససస:21
లస: పప
3536 SQX1727288
పపరర: రమణమక ఉపపపతల

3531 SQX1726694
పపరర: శక లకడక వనమమల

3556 SQX0447656
పపరర: కళళవత వనమమల

95-140/121

తసడడ:డ గమరవయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-612
వయససస:29
లస: ససస స
95-140/123

3559 SQX1729896
పపరర: వనసకరటమక వనమమల

95-140/124

భరస : వనసకటయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-612
వయససస:64
లస: ససస స
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3560 SQX0202325
పపరర: రరజరష వనమమల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-140/125

తసడడ:డ గమరవయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-612
వయససస:33
లస: పప
3563 SQX1774595
పపరర: జజఖత తమ శశటట

95-140/128

95-140/131

95-140/134

95-140/137

95-140/596

95-140/139

95-139/860

తసడడ:డ మమతస యఖ అచచ
ఇసటట ననస:67-17-619
వయససస:63
లస: పప

3573 SQX2390599
పపరర: గమరవమక బతషల

3576 SQX2071181
పపరర: చనన శకనస బతష
స ల

3579 SQX0372763
పపరర: లకకణ రరవప చలమర

3582 SQX0218511
పపరర: సరమమమ జఖస� బతష
స ల�

95-139/863

3585 SQX0830265
పపరర: రరమమలమక చలమర

95-140/594

3588 SQX2177418
పపరర: తరరపతయఖ అచచ
తసడడ:డ మమటట యఖ అచచ
ఇసటట ననస:67-17-619
వయససస:63
లస: పప

3568 SQX1642446
పపరర: వనసకట కసషష తమకశశటట

95-140/133

3571 SQX0000265
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తమకశశటట

95-140/136

3574 SQX2391985
పపరర: పప లమక బతషల

95-140/595

భరస : రరజ బతషల
ఇసటట ననస:67-17-616
వయససస:38
లస: ససస స
95-219/823

3577 SQX1773829
పపరర: దసరడ దతరసగమల

95-140/138

భరస : వనసకటటశశరరర దతరసగల
ఇసటట ననస:67-17-617
వయససస:27
లస: ససస స
95-140/140

3580 SQX0218545
పపరర: శవ పరరశత బతష
స ల

95-139/859

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:67-17-618
వయససస:41
లస: ససస స
95-139/861

3583 SQX0013805
పపరర: శవపరరశత మసజల�

95-139/862

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:67-17-619
వయససస:37
లస: ససస స
95-139/864

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-17-619
వయససస:88
లస: ససస స
95-139/866

95-140/130

తసడడ:డ రరమమరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:32
లస: పప

భరస : యలర మసద�
ఇసటట ననస:67-17-618
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:67-17-619
వయససస:42
లస: ససస స
3587 SQX1831296
పపరర: తరరతయఖ అచచ

95-140/135

తసడడ:డ మమకషసటట చలమర
ఇసటట ననస:67-17-617
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-17-618
వయససస:54
లస: ససస స
3584 SQX0013839
పపరర: అననపపరష చలమర

3570 SQX0000315
పపరర: వరసస తమకశశటట

3565 SQX1773936
పపరర: దసరడ దతవ వనమమల

తసడడ:డ రరమ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పష తష రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-616
వయససస:20
లస: పప

భరస : లకకణరరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-617
వయససస:28
లస: ససస స
3581 SQX0013854
పపరర: రమణ బతష
స ల

95-140/132

భరస : వర భదడయఖ బతషల
ఇసటట ననస:67-17-616
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:67-17-616
వయససస:25
లస: పప
3578 SQX1774678
పపరర: వజయ లకడక చలమర

3567 SQX1773928
పపరర: చననమమకయ బతష
స ల

95-140/127

భరస : గగపరలరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చనన కరసస తషరక
ఇసటట ననస:67-17-616
వయససస:20
లస: ససస స
3575 SQX2361855
పపరర: కసషష మణణ గమసజ

95-140/129

భరస : రరమమరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:27
లస: పప
3572 SQX1773852
పపరర: ననగమణణ తషరక

3564 SQX1773878
పపరర: పదక తమకశశటట

3562 AP151000615347
పపరర: గమరవయఖ వనమమల

తసడడ:డ వనసకటయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-612
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప తమశశటట
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:47
లస: ససస స
3569 SQX1773696
పపరర: పష తషరరజ బతష
స ల

95-140/126

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకమమర
ఇసటట ననస:67-17-612
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరసస తమశశటట
ఇసటట ననస:67-17-615
వయససస:24
లస: ససస స
3566 SQX1773977
పపరర: ససజజత తమ శశటట

3561 SQX1729508
పపరర: వనసకటటసశర రరవప కకమమర

3586 SQX0970400
పపరర: చచలర ననశకయఖ

95-139/865

తలర : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-17-619
వయససస:50
లస: పప
95-140/597

3589 SQX2177434
పపరర: దసరడ అచచ

95-140/598

భసధసవప: శకనవరస రరవప అచచ
ఇసటట ననస:67-17-619
వయససస:21
లస: ససస స
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95-139/867

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:67-17-621
వయససస:37
లస: ససస స
3593 SQX0970574
పపరర: ససబబబ రరవప బతష
స ల

95-139/870

95-139/872

95-139/875

95-140/141

95-139/880

95-139/883

95-139/1172

తసడడ:డ చచసదడ శశకర రరవప� �
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:36
లస: ససస స

3603 SQX0970509
పపరర: చచలరరరజరశశరర

3606 AP151000609257
పపరర: ననసరయఖ చలమర

3609 MLJ3185527
పపరర: రవ� చలమర�

3612 SQX1335711
పపరర: ననగమణణ చలమర

95-139/888

3615 SQX0434969
పపరర: మమరరలర దసరరడపడసరద

95-139/878

3618 MLJ1743103
పపరర: కవత చలమర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:36
లస: ససస స

3598 SQX0320358
పపరర: ఉపపపతతళళ ఉసపసనమక

95-139/874

3601 SQX0329490
పపరర: ఉపపతషలర వనసకటటసశరరర

95-139/877

3604 SQX0970491
పపరర: చలమర లకడక

95-139/879

భరస : నరరకయ
ఇసటట ననస:67-17-623
వయససస:47
లస: ససస స
95-139/881

3607 SQX1727130
పపరర: గగతమ మమరరలర

95-139/882

భరస : శసకర మమరరలర
ఇసటట ననస:67-17-624
వయససస:31
లస: ససస స
95-139/884

3610 SQX0438382
పపరర: వరసస� చలమర�

95-139/885

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-624
వయససస:41
లస: పప
95-139/886

3613 SQX0441865
పపరర: సరసబబడజఖస మమరరళళ

95-139/887

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-17-626
వయససస:55
లస: ససస స
95-139/889

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:67-17-626
వయససస:33
లస: పప
95-139/891

95-140/599

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-622
వయససస:66
లస: పప

భరస : రవ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-626
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:67-17-626
వయససస:30
లస: పప
3617 MLJ1730142
పపరర: రరపవత� చలమర�

95-139/876

తసడడ:డ లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:67-17-624
వయససస:36
లస: పప

భరస : దసరడ పడసరద మమరరళర
ఇసటట ననస:67-17-624
వయససస:22
లస: ససస స
3614 SQX0438358
పపరర: ఎస శసకర

3600 SQX0970624
పపరర: రరమమరరవప చలమర

3595 SQX2294353
పపరర: ననగ లకడక చలమర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-622
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-17-623
వయససస:50
లస: పప

భరస : వరసస� �
ఇసటట ననస:67-17-624
వయససస:38
లస: ససస స
3611 SQX2153310
పపరర: వససత లకడక మమరరళర

95-139/873

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:67-17-623
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరయఖ
ఇసటట ననస:67-17-623
వయససస:29
లస: పప
3608 MLJ3189412
పపరర: మసగ� చలమర�

3597 MLJ3189198
పపరర: రరజరశశరర చలమర

95-139/869

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-621
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-622
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమరరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-622
వయససస:42
లస: ససస స
3605 SQX0970376
పపరర: చచలర సరసబ శవ రరవప

95-139/871

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:67-17-622
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-622
వయససస:32
లస: పప
3602 SQX1773381
పపరర: తతజవత చలమర

3594 MLJ3185311
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర

3592 SQX0206268
పపరర: ససరరష బబబమ చలమర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-621
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-17-621
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-622
వయససస:30
లస: ససస స
3599 SQX0970418
పపరర: ననగ రరజ చలర

95-139/868

భరస : వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:67-17-621
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-621
వయససస:47
లస: పప
3596 SQX0320374
పపరర: ఉపపపతతళళ శవరరణమకరదతవ�

3591 SQX1726645
పపరర: ననగ లకడక చలమర

3616 MLJ3185493
పపరర: హనసమసతరరవప మమరరళళ�

95-139/890

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-626
వయససస:65
లస: పప
95-139/892

3619 AP151000612354
పపరర: ననగరశశరమక చలమర

95-139/893

భరస : చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:55
లస: ససస స
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3620 AP151000612353
పపరర: ననగరసదడస చలమర

95-139/894

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:58
లస: ససస స
3623 AP151000609262
పపరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల�

95-139/897

95-140/142

95-139/901

95-139/903

95-139/906

95-139/909

95-139/1173

తలర : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-635
వయససస:43
లస: పప

3633 AP151000612361
పపరర: శవననగరశశరర బతష
స ల�

3636 SQX0970566
పపరర: గణణష బతష
స ల

3639 SQX1726447
పపరర: వనసకటటశశరరర పలర పప

3642 SQX1726876
పపరర: రరవత మహసకరళ

95-139/914

3645 SQX0579201
పపరర: అసజమక బతష
స ల�

95-139/904

3648 MLJ3186046
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల�
తసడడ:డ కకషటయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-635
వయససస:65
లస: పప

3628 SQX0970558
పపరర: రరమ మహసకరళ

95-139/900

3631 SQX0599407
పపరర: ససలలచన బతష
స ల�

95-139/902

3634 AP151000612359
పపరర: పపషరపవత బతష
స ల�

95-139/905

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:47
లస: ససస స
95-139/907

3637 SQX1040260
పపరర: సరయ కలమమర బతష
స ల

95-139/908

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:28
లస: పప
95-139/910

3640 SQX1335745
పపరర: బబబమ షపక

95-139/911

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:53
లస: పప
95-139/912

3643 SQX0970665
పపరర: గరయతడ బతష
స ల

95-139/913

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-17-635
వయససస:30
లస: ససస స
95-139/915

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-635
వయససస:60
లస: ససస స
95-139/917

95-139/899

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబమ మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-635
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-635
వయససస:38
లస: ససస స
3647 SQX0382689
పపరర: బతష
స ల వనసకయఖ

95-140/601

తసడడ:డ వనసకయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట బటటటల
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:41
లస: పప
3644 SQX0377143
పపరర: బతష
స ల లలమవత�

3630 SQX2298693
పపరర: శక లకడక బతషల

3625 SQX1831304
పపరర: ననగరశశర రరవప బతష
స ల

తలర : హరరబబబమ
ఇసటట ననస:67-17-630
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసదఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:37
లస: పప
3641 SQX2232585
పపరర: వనసకట రరవప బటటటల

95-140/600

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:70
లస: ససస స
3638 MLJ1730092
పపరర: ఏడడకకసడలల� బతష
స ల�

3627 SQX2407625
పపరర: పరరశత పలర పప

95-139/896

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:79
లస: పప

భరస : గణణశ బతషల
ఇసటట ననస:67-17-631
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-634
వయససస:35
లస: ససస స
3635 AP151000612360
పపరర: హనసమమయమక బతష
స ల

95-139/898

భరస : వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:67-17-629
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : అసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-17-630
వయససస:43
లస: పప
3632 SQX1473982
పపరర: హనసమమయమక బతష
స ల

3624 AP151000609264
పపరర: చసదడశశఖరరరవప చలమర

3622 MLJ3185568
పపరర: కకటటశశరరరవప చలమర�

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:69
లస: ససస స
3629 SQX0936666
పపరర: మహసకరళ హరరబబబభ

95-139/895

తసడడ:డ చసదడ సపకర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17-627
వయససస:50
లస: పప
3626 SQX1773597
పపరర: పసచచమక బతష
స ల

3621 SQX0206441
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

3646 MLJ3186053
పపరర: వనసకటరరవప� బతష
స ల�

95-139/916

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-17-635
వయససస:43
లస: పప
95-139/918

3649 MLJ3185956
పపరర: ననగరరజ� మసజల�

95-139/919

తసడడ:డ చననకరశవ� �
ఇసటట ననస:67-17-636
వయససస:40
లస: పప
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3650 SQX2439289
పపరర: ససలమసనన షపక
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95-134/878

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:67-17-637
వయససస:37
లస: ససస స
3653 SQX2438950
పపరర: వల షపక

95-140/602

Deleted
95-140/146

తసడడ:డ కకటయఖ దతరసగమల
ఇసటట ననస:67-17-638
వయససస:49
లస: ససస స
3659 SQX0447433
పపరర: పసదర లసగయఖ దతరసగమల

95-140/149

95-140/152

95-140/154

95-140/157

95-140/160

భరస : శకనస చచలర మ
ఇసటట ననస:67-17-645
వయససస:41
లస: ససస స

3660 AP151000615318
పపరర: చచననమక బతష
స ల

3663 SQX2272599
పపరర: రరణణ శరకవసత బటటటల

3666 SQX1773902
పపరర: బబజవరడ వజయ

3669 SQX0897785
పపరర: నరకల మమఖరరర బబజవరడ

3672 SQX0897561
పపరర: లకడక బతష
స ల

95-140/163

3675 SQX0976274
పపరర: లకడక మటటటపలర

95-140/150

3678 AP151000615101
పపరర: శకనస చచలర మ
తసడడ:డ కసషషమభరరస చచలర మ
ఇసటట ననస:67-17-645
వయససస:44
లస: పప

95-140/145

3658 SQX1729441
పపరర: వనసకటటశ దతరసగమల

95-140/148

3661 SQX1473313
పపరర: ఆదదతఖ వరక బతష
స ల

95-140/151

తసడడ:డ లకకణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-639
వయససస:25
లస: పప
95-140/603

3664 SQX1774561
పపరర: సబహ బబజవరడ

95-140/153

భరస : యవరరజ బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-640
వయససస:23
లస: ససస స
95-140/155

3667 SQX0897710
పపరర: పపషపలత బబజవరడ

95-140/156

భరస : రరజజ శశఖర బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-640
వయససస:44
లస: ససస స
95-140/158

3670 SQX0897694
పపరర: రరజజ శశఖర బబజవరడ

95-140/159

తసడడ:డ ఆవపలయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-640
వయససస:58
లస: పప
95-140/161

3673 SQX0976290
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

95-140/162

తసడడ:డ ధన మభరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-641
వయససస:24
లస: పప
95-140/164

భరస : సరసబశవ రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:67-17-644
వయససస:29
లస: ససస స
95-140/166

3655 SQX1729847
పపరర: కలమమరర దతరసగమల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దతరసగమల
ఇసటట ననస:67-17-638
వయససస:25
లస: పప

భరస : ధనమభరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-641
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-641
వయససస:47
లస: పప
3677 AP151000615322
పపరర: పదక చచలర మ

95-140/147

తసడడ:డ రరజజ శశఖర బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-640
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ధన మభరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-641
వయససస:26
లస: ససస స
3674 MLJ3193653
పపరర: దనననమభరరస బతష
స ల

3657 AP151000615120
పపరర: వరమక దతరసగమల

95-140/143

భరస : శకనస దతరసగమల
ఇసటట ననస:67-17-638
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరకల మమఖరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-640
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ శశఖర బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-640
వయససస:27
లస: పప
3671 SQX0976282
పపరర: పరవన బతష
స ల

తసడడ:డ శకనస దతరసగమల
ఇసటట ననస:67-17-638
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:67-17-639
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-640
వయససస:24
లస: ససస స
3668 SQX0981282
పపరర: యవరరజ బబజవరడ

95-140/144

భరస : లకకణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-639
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-639
వయససస:47
లస: పప
3665 SQX1402106
పపరర: లమవణఖ బబజవరడ

3654 SQX1729615
పపరర: హహమలత దతరసగమల

3652 SQX1773951
పపరర: రరజఖలకడక బతష
స ల

భరస : గమరవ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-637
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసదర లసగయఖ దతరసగమల
ఇసటట ననస:67-17-638
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ దతరసగమల
ఇసటట ననస:67-17-638
వయససస:54
లస: పప
3662 AP151000615390
పపరర: లకకణ రరవప బతష
స ల

95-139/920

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-17-637
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-17-637
వయససస:40
లస: పప
3656 SQX1730027
పపరర: శకనస దతరసగమల

3651 SQX1001981
పపరర: రరణమక బతష
స ల

3676 SQX1092691
పపరర: సరసబ శవ రరవప మటటటపలర

95-140/165

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:67-17-644
వయససస:31
లస: పప
95-140/167

3679 SQX1642784
పపరర: వజయ బతష
స ల

95-140/168

తసడడ:డ గరసధద బబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-646
వయససస:25
లస: పప
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3680 SQX0447524
పపరర: గరసధద బతష
స ల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-140/169

తసడడ:డ రరమమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-646
వయససస:47
లస: పప
3683 SQX1773464
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప మకరషలమ

95-140/172

95-140/606

95-140/174

95-140/177

95-140/179

95-140/182

95-139/922

తసడడ:డ గగవసదసరరజలల ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-654
వయససస:22
లస: పప

3693 SQX1621870
పపరర: శకనస వనమమల

3696 SQX1773969
పపరర: రమణ చలమర

3699 SQX2141786
పపరర: సరబర షపక

3702 AP151000609252
పపరర: కసషష దతవళళ

95-140/183

3705 SQX1642610
పపరర: శవ లల చలమర

95-140/178

3708 SQX1642628
పపరర: శకనస చలమర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:67-17-654
వయససస:34
లస: పప

3688 SQX1642768
పపరర: మమనక వనమమల

95-140/173

3691 SQX1092675
పపరర: రరమమ వనమమల

95-140/176

3694 SQX2211399
పపరర: అజజజ షపక

95-139/1174

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:67-17-649
వయససస:40
లస: ససస స
95-140/180

3697 SQX1402098
పపరర: మధసబబబమ చలమర

95-140/181

తసడడ:డ చననససవడడలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-649
వయససస:24
లస: పప
95-140/607

3700 SQX2444297
పపరర: కరరశరక షపక

95-140/608

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-17-649
వయససస:18
లస: ససస స
95-139/923

3703 SQX1833474
పపరర: వనసకట శవ ననగరరజ దతవళళ

95-213/25

తసడడ:డ కసషష దతవళళ
ఇసటట ననస:67-17-653
వయససస:22
లస: పప
95-140/184

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:67-17-654
వయససస:28
లస: ససస స
95-140/186

95-140/605

తసడడ:డ శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-648
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:67-17-653
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటష CHALLA
ఇసటట ననస:67-17-654
వయససస:20
లస: ససస స
3707 SQX1773720
పపరర: శకనవరస ఉపపపతల

95-140/175

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:67-17-649
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కసషష
ఇసటట ననస:67-17-653
వయససస:45
లస: ససస స
3704 SQX1942838
పపరర: వనసకట లకడక చలర

3690 SQX1642750
పపరర: అననపపరష వనమమల

3685 SQX2131654
పపరర: శవ లల చలమర

తసడడ:డ శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-648
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చనన ససవదసలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-649
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద చలమర
ఇసటట ననస:67-17-649
వయససస:55
లస: పప
3701 AP151000612345
పపరర: పదనకవత దతవళళ

95-139/921

తసడడ:డ వనసకటయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-648
వయససస:55
లస: పప

భరస : చనన కకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-649
వయససస:25
లస: ససస స
3698 SQX0595058
పపరర: చన ససవదసలల చలమర

3687 SQX1726769
పపరర: రమమశ బతష
స ల

95-140/171

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-17-647
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-648
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-648
వయససస:28
లస: పప
3695 SQX1773985
పపరర: లకడక మమరరసశరర బతష
స ల

95-140/604

తసడడ:డ మమకషసటట బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-648
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమష బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-648
వయససస:27
లస: ససస స
3692 SQX1092667
పపరర: వరసస బబబమ వనమమల

3684 SQX2131613
పపరర: శకనస చలమర

3682 SQX1773670
పపరర: రవ మకరషలమ

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మకరషలమ
ఇసటట ననస:67-17-647
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-647
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప మకరషలల
ఇసటట ననస:67-17-647
వయససస:23
లస: ససస స
3689 SQX1773365
పపరర: పదకజ బతష
స ల

95-140/170

భరస : ఆసజననయమలల మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-647
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మకరషలమ
ఇసటట ననస:67-17-647
వయససస:29
లస: పప
3686 SQX2384006
పపరర: శవ పరరశత మకరషలల

3681 AP151000615197
పపరర: అసజమక మకరషల

3706 SQX1773944
పపరర: రమణ ఉపపతర

95-140/185

భరస : గగవదనరరజలల ఉపపతర
ఇసటట ననస:67-17-654
వయససస:40
లస: ససస స
95-140/187

3709 SQX1773662
పపరర: గగవసదసరరజలల ఉపపపతల

95-140/188

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-654
వయససస:56
లస: పప
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3710 SQX1642487
పపరర: శవమక చలమర
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95-140/189

భరస : ననసరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-655
వయససస:33
లస: ససస స
3713 SQX0595025
పపరర: కకటటశశరర చలమర

95-140/192

95-140/609

95-140/197

95-140/200

95-140/203

95-140/206

95-140/209

భరస : RAJENDRA బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-660
వయససస:30
లస: ససస స

3723 SQX1773332
పపరర: గగపస చలమర

3726 SQX1773647
పపరర: వరరసరశమ చలమర

3729 AP151000615366
పపరర: ససతనరరమమక బతష
స ల

3732 SQX1773555
పపరర: సష మయఖ బతష
స ల

95-140/212

3735 SQX2134229
పపరర: బల కసషష దతవళర

95-140/201

3738 SQX1773514
పపరర: రరణణ బసడనరర
భరస : రమమష బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-660
వయససస:30
లస: ససస స

3718 SQX1774538
పపరర: వనసకట మణణ దదపసక చలమర

95-140/196

3721 SQX1003532
పపరర: కకసడమక చలమర

95-140/199

3724 SQX1773688
పపరర: ననగరరజ చలమర

95-140/202

తసడడ:డ వరరసరశమ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:32
లస: పప
95-140/204

3727 SQX1774504
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

95-140/205

భరస : ననగరశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-658
వయససస:37
లస: ససస స
95-140/207

3730 SQX1774579
పపరర: ససతమక బతష
స ల

95-140/208

భరస : వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-658
వయససస:67
లస: ససస స
95-140/210

3733 SQX1642677
పపరర: ఆదద లకడక బతష
స ల

95-140/211

భరస : కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-659
వయససస:51
లస: ససస స
95-140/610

తసడడ:డ రరజ దతవళర
ఇసటట ననస:67-17-659
వయససస:18
లస: పప
95-140/213

95-140/194

భరస : దనసయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-658
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-659
వయససస:67
లస: పప
3737 SQX0000190
పపరర: భభలకడక బసడనరర

95-140/198

భరస : వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-658
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-658
వయససస:23
లస: పప
3734 SQX0946871
పపరర: కకటయఖ బతష
స ల

3720 AP151000615198
పపరర: రమమదతవ చలమర

3715 AP151000615329
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

భరస : ననగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:59
లస: పప

భరస : సష మయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-658
వయససస:44
లస: ససస స
3731 SQX1773571
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-140/195

తసడడ:డ వరరసరశమ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దతవళర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:47
లస: పప
3728 SQX1774546
పపరర: ఆచమక బతష
స ల

3717 SQX1773886
పపరర: వరససత దతవళర

95-140/191

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-656
వయససస:60
లస: పప

భరస : దనసయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:25
లస: పప
3725 SQX1773704
పపరర: రరజ దతవళర

95-140/193

తసడడ:డ రరజ దతవళర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-657
వయససస:30
లస: ససస స
3722 SQX1773605
పపరర: జగన చలమర

3714 AP151000615242
పపరర: రమణ బతష
స ల

3712 MLJ3193463
పపరర: నరసమక బతష
స ల

భరస : ఆసజననయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-656
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-656
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బతషల
ఇసటట ననస:67-17-656
వయససస:18
లస: పప
3719 SQX1774652
పపరర: చసదడకళ చలమర

95-140/190

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-655
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస చలమర
ఇసటట ననస:67-17-656
వయససస:34
లస: ససస స
3716 SQX2129617
పపరర: శకనవరస బతషల

3711 SQX1642792
పపరర: ననసరయఖ చలమర

3736 SQX2519981
పపరర: బసడరర పరరశత బసడరర

95-134/961

భరస : బసడరర ఇసదడకలమమర బసడరర
ఇసటట ననస:67-17-660
వయససస:21
లస: ససస స
95-140/214

3739 SQX0000216
పపరర: ఇసదడ కలమమర బసడనరర

95-140/215

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-660
వయససస:30
లస: పప
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3740 SQX0202705
పపరర: రరజరసదడ బసడనరర
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95-140/216

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-660
వయససస:31
లస: పప
3743 AP151000615369
పపరర: తరరపతమక బతష
స ల

95-140/219

95-140/222

95-140/225

95-140/228

95-140/231

95-140/234

95-140/237

భరస : శకనవరసరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:67-17-667
వయససస:43
లస: ససస స

3753 SQX1642479
పపరర: భవరన బతష
స ల

3756 SQX1355271
పపరర: తరరపతమక బసడనరర

3759 AP151000615303
పపరర: అసజమక బతష
స ల

3762 SQX0147124
పపరర: ససవదసలల బతష
స ల

95-140/240

3765 MLJ3193216
పపరర: మమకషసటట కలసచనల

95-140/229

3768 SQX1773522
పపరర: లలమ కసషష ఈరర
తసడడ:డ శకనస ఈరర
ఇసటట ననస:67-17-667
వయససస:21
లస: పప

3748 AP151000615302
పపరర: దసరడ బతష
స ల

95-140/224

3751 SQX1642651
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-140/227

3754 AP151000615300
పపరర: రమణ బతష
స ల

95-140/230

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-663
వయససస:46
లస: ససస స
95-140/232

3757 SQX1774520
పపరర: ఉమమదతవ దతవళర

95-140/233

భరస : యయసస రరజ దతవళర
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:32
లస: ససస స
95-140/235

3760 SQX1355305
పపరర: కరశవ బతష
స ల

95-140/236

తసడడ:డ ససవదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:26
లస: పప
95-140/238

3763 SQX1774553
పపరర: రరజఖలకడక చలమర

95-140/239

తసడడ:డ లకకణరరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-665
వయససస:21
లస: ససస స
95-140/241

భరస : ఆసథదన కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-665
వయససస:41
లస: ససస స
95-140/243

95-140/221

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకకణరరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-665
వయససస:38
లస: ససస స
3767 AP151000615316
పపరర: కలమమరర ఈరర

95-140/226

భరస : యలమసద బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:29
లస: పప
3764 SQX1774629
పపరర: ననగలకడక చలమర

3750 SQX1642644
పపరర: కకసడలల బతష
స ల

3745 SQX1642461
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

భరస : పసదర ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససవదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:44
లస: ససస స
3761 SQX1581546
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

95-140/223

భరస : దసరడ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-663
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-664
వయససస:22
లస: ససస స
3758 AP151000615365
పపరర: ససవదమక బతష
స ల

3747 SQX1642453
పపరర: మసగ బతష
స ల

95-140/218

భరస : కకసడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమసద బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:60
లస: పప
3755 SQX1773845
పపరర: వజయ దసరడ బతష
స ల

95-140/220

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:28
లస: పప
3752 SQX1642669
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

3744 AP151000615263
పపరర: చనన ననగమలల బతష
స ల

3742 SQX0202747
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-660
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-661
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరసబబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-662
వయససస:26
లస: ససస స
3749 SQX1773837
పపరర: రరసబబబమ బతష
స ల

95-140/217

తసడడ:డ సరసబశవరరవప BANDARU
ఇసటట ననస:67-17-660
వయససస:34
లస: పప

భరస : చననననగమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-661
వయససస:62
లస: ససస స
3746 SQX1774587
పపరర: కకటటశశరమక బతష
స ల

3741 SQX0150953
పపరర: రమమష బసడనరర

3766 SQX1773456
పపరర: లకకణరరవప చలమర

95-140/242

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-665
వయససస:46
లస: పప
95-140/244

3769 AP151000615267
పపరర: శకనవరసరరవప ఈరర

95-140/245

తసడడ:డ వనసకయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:67-17-667
వయససస:48
లస: పప
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95-140/246

తసడడ:డ గమరరసరశమ ఓరరస
ఇసటట ననస:67-17-667
వయససస:61
లస: పప
3773 SQX1326165
పపరర: వజయలకడక తమకశశటట

95-140/249

95-140/252

95-140/254

భరస : కకటటశశర రరవప తరరమమన
ఇసటట ననస:67-17-672
వయససస:30
లస: ససస స
3782 AP151000615238
పపరర: ససతనరరవమక మకరషల

95-140/257

95-140/260

95-140/263

95-140/266

తసడడ:డ అపపయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:65
లస: పప
3797 SQX2409704
పపరర: పసడయసకర మహసకరళ

Deleted

భరస : రమమశ మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:20
లస: ససస స

3780 SQX1774496
పపరర: మలలర శశరర శవరరతడ

3781 SQX0447474
పపరర: జయలకడక తరరమమన

95-140/255

3783 SQX1233469
పపరర: ససవదన రరజ శవరరతడ

3786 AP151000615404
పపరర: లలత చలర

3789 SQX0000414
పపరర: మసగ ఈరర

3792 SQX2408714
పపరర: ననసచరమక మహసకరళ

3795 SQX2408078
పపరర: ధనససజయ రరవప మహసకరళ

3798 SQX2407922
పపరర: పసడయసకర మహసకరళ

95-140/258

95-140/253

95-140/256

3784 MLJ3193067
పపరర: కకటటశశరరరవప తరరమమన

95-140/259

తసడడ:డ పసదర దరరజ తరరమమన
ఇసటట ననస:67-17-672
వయససస:35
లస: పప
95-140/261

3787 MLJ3193141
పపరర: హనసమసతరరవప చలమర

95-140/262

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-673
వయససస:37
లస: పప
95-140/264

3790 SQX1642859
పపరర: రమణ సదడడశశటట

95-140/265

భరస : శసకర సదడడశశటట
ఇసటట ననస:67-17-674
వయససస:37
లస: ససస స
95-134/880

3793 SQX1773613
పపరర: వనసకట కసషష వనమమల

95-140/267

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:21
లస: పప
95-140/612

3796 SQX2408524
పపరర: గరయతడ మహసకరళ

95-140/613

భరస : ధనససజయ రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:25
లస: ససస స
95-140/615

Deleted

భరస : రమమశ మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:20
లస: ససస స

95-140/251

భరస : పసదరరజ తరరమమన
ఇసటట ననస:67-17-672
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:28
లస: పప
95-140/614

3778 SQX0000166
పపరర: దసరరడ రరవప ఈరర
తసడడ:డ వనసకయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:67-17-670
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:56
లస: ససస స
95-140/611

3775 SQX1642735
పపరర: తరరపతమక తమకశశటట

తసడడ:డ నవ రతన కలమమర కకమక ఠగటట
ఇసటట ననస:67-17-670
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:67-17-674
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వజయ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-674
వయససస:39
లస: ససస స
3794 SQX2409076
పపరర: వనసకటటశశరరర మహసకరళ

95-134/879

భరస : ససతన రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-17-673
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదర ననగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-673
వయససస:52
లస: పప
3791 SQX1730688
పపరర: రమణ ఉపపపతల

3777 SQX2178234
పపరర: రరజ కలమమర కకమక ఠగటట

95-140/248

భరస : వనసకట కకటయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-669
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:67-17-672
వయససస:34
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-673
వయససస:33
లస: ససస స
3788 SQX0447623
పపరర: ససతనరరమయఖ చలమర

95-140/250

భరస : ససవదన రరజ శవరరతడ
ఇసటట ననస:67-17-672
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-672
వయససస:77
లస: ససస స
3785 SQX0202911
పపరర: శవపరరశత చలమర

3774 AP151000615236
పపరర: ననగరశశరమక ఓరరస

3772 SQX1642776
పపరర: దసరడ ఈరర

భరస : దసరడ రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:67-17-669
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల ఓరరస
ఇసటట ననస:67-17-669
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-669
వయససస:47
లస: పప
3779 SQX0447482
పపరర: బబజ తరరమమన

95-140/247

తసడడ:డ చతరయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-668
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-669
వయససస:34
లస: ససస స
3776 SQX1326132
పపరర: కకటటశశరరరవప తమకశశటట

3771 SQX1773480
పపరర: అసతతన కలసచనల

3799 SQX2409548
పపరర: రవ కలమమర మహసకరళ

95-181/1177

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-675
వయససస:35
లస: పప
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3800 AP151000615280
పపరర: కకటటశశరమక చలమర

95-140/268

భరస : కకటటశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-676
వయససస:54
లస: ససస స
3803 SQX1774611
పపరర: ఈశశరమక బసడనరర

95-140/270

95-140/273

95-140/276

95-140/616

Deleted
95-140/617

95-181/1178

95-140/283

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల బతషల
ఇసటట ననస:67-17-685
వయససస:36
లస: పప

95-140/277

95-140/279

భరస : కసషష కలకకటర పలర
ఇసటట ననస:67-17-681
వయససస:31
లస: ససస స
3816 SQX2529733
పపరర: కకసడమక పసబ

3819 SQX1314848
పపరర: లకడక పడసనన పసబబ

3822 AP151000615252
పపరర: చనన చననయఖ పప సబబ

95-139/1175

3825 SQX0580662
పపరర: లలమ బతష
స ల

3828 SQX2505048
పపరర: రఫస ఎసససకర
తసడడ:డ హజ
ఇసటట ననస:67-17-685
వయససస:40
లస: పప

95-140/275

3811 SQX0654772
పపరర: కసపరదననస కకమకతతట

95-140/278

3814 MLJ3193109
పపరర: ననసరమక కలకకటర పలర

95-140/280

భరస : వనసకట రరవప కకకకటర పలర
ఇసటట ననస:67-17-681
వయససస:43
లస: ససస స
95-132/1022

95-140/281

3817 SQX2486835
పపరర: కకసడమక పసబ

95-134/955

Deleted

భరస : శకనస పసబ
ఇసటట ననస:67-17-682
వయససస:38
లస: ససస స
3820 SQX1642685
పపరర: నరసమక పసభ

95-140/282

భరస : చన చచననయఖ పసభ
ఇసటట ననస:67-17-683
వయససస:58
లస: ససస స
95-140/284

3823 SQX2457281
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలర

95-140/618

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:67-17-684
వయససస:37
లస: పప
95-140/285

భరస : ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-685
వయససస:34
లస: ససస స
95-181/1179

3808 SQX1642693
పపరర: దదన కలమమరర కకమకతతటట

తసడడ:డ ఏససదననస కకమకతతట
ఇసటట ననస:67-17-680
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కసభయఖ పప సబబ
ఇసటట ననస:67-17-683
వయససస:60
లస: పప

భసధసవప: రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-17-685
వయససస:36
లస: ససస స
3827 SQX2436301
పపరర: నగరజ బతషల

3813 SQX0447573
పపరర: మరరయమక కలకకటర పలర

95-140/272

Deleted

భరస : యయసస బబబమ పసబబ
ఇసటట ననస:67-17-683
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన చచననయఖ పసబబ
ఇసటట ననస:67-17-683
వయససస:31
లస: పప
3824 SQX2483592
పపరర: రరజజశస షపక

3810 SQX1773506
పపరర: రరజరష ససదరరనస

3805 MLJ1737170
పపరర: శకనస బసడనరర

భరస : కసపర రరవప కకమకతతటట
ఇసటట ననస:67-17-680
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస పసబ
ఇసటట ననస:67-17-682
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనస పసబ
ఇసటట ననస:67-17-682
వయససస:38
లస: ససస స
3821 SQX0447409
పపరర: ఏసస బబబమ పసబబ

95-140/274

Deleted

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:67-17-681/18
వయససస:43
లస: పప
3818 SQX2296234
పపరర: కకసడమక పసబ

3807 AP151000615102
పపరర: నవరతన కలమమరర కకమకతతట

95-141/686

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-678
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ససదరరనస
ఇసటట ననస:67-17-680
వయససస:24
లస: పప

భరస : కసపర రరవప కకమకతతటట
ఇసటట ననస:67-17-680
వయససస:42
లస: ససస స
3815 SQX2252872
పపరర: కసషష కకకలటర పలర

95-140/271

భరస : ఇసరడయయలల కకమకతతట
ఇసటట ననస:67-17-679
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఏససదననస కకమకతతట
ఇసటట ననస:67-17-680
వయససస:82
లస: ససస స
3812 SQX2364032
పపరర: దదనన కలమమరర కకమకతతటట

3804 SQX0594945
పపరర: హహమలత బసడనరర

3802 SQX2126761
పపరర: వజయలకడక కలమమరర బతష
స ల

భరస : చనన హనసమయఖ బతషల
ఇసటట ననస:67-17-676
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-678
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరజకలమమర కకమకతతటట
ఇసటట ననస:67-17-679
వయససస:33
లస: ససస స
3809 AP151000615017
పపరర: అననపపరషస కకమకతతట

95-140/269

తసడడ:డ వనసకయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-676
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:67-17-677
వయససస:61
లస: ససస స
3806 SQX1003524
పపరర: ననగరతనస కకమకతతటట

3801 AP151000615279
పపరర: కకటటశశరరరవప చలమర

3826 SQX0429225
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

95-140/286

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-685
వయససస:35
లస: పప
95-183/946

3829 SQX1869510
పపరర: వజయలకడక ఉపపతలర

95-140/287

భరస : దసరరడరరవప ఉపపతలర
ఇసటట ననస:67-17-686
వయససస:26
లస: ససస స
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3830 SQX0000562
పపరర: మలలర శశరర ఉపపపతల
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95-140/288

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-686
వయససస:33
లస: ససస స
3833 SQX1092741
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉపపపతల

95-140/291

95-140/294

95-140/297

95-140/300

95-140/303

95-140/304

95-140/619

భరస : మసరసన రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:67-17-692
వయససస:53
లస: ససస స

3843 SQX1642594
పపరర: ససభబన షపక

3846 SQX2508562
పపరర: గగసఖ షపక

3849 SQX0000471
పపరర: మమరర అసదసగమల

3852 SQX1496976
పపరర: కరరషరక షపక

95-140/309

3855 SQX2108314
పపరర: కరరరసక వపసరల

95-140/301

3858 AP151000615249
పపరర: ససవరరస నసదమభరర
భరస : కనకరరరవప నసదమభరర
ఇసటట ననస:67-17-692
వయససస:55
లస: ససస స

3838 SQX1730415
పపరర: నఫససర సయఖద

95-140/296

3841 MLJ3193521
పపరర: బబజ సయఖద

95-140/299

3844 SQX1642602
పపరర: జజన ససవదన సయఖద

95-140/302

తసడడ:డ మహబభబ సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:42
లస: పప
95-181/1321

3847 SQX2509172
పపరర: బబష సయఖద

95-181/1325

తసడడ:డ మహహబ సరయమఆద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:35
లస: పప
95-140/305

3850 MLJ0984492
పపరర: జజహహరరదదరన సయఖద

95-140/306

తసడడ:డ మహబభబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-689
వయససస:42
లస: పప
95-140/307

3853 MLJ2608248
పపరర: ఫరతమభన షసక

95-140/308

భరస : మదనర షపక
ఇసటట ననస:67-17-690
వయససస:58
లస: ససస స
95-139/1086

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వపసరల
ఇసటట ననస:67-17-691
వయససస:22
లస: పప
95-140/311

95-140/293

భరస : జజనససవదన సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:67-17-690
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర షపక
ఇసటట ననస:67-17-690
వయససస:34
లస: పప
3857 SQX0372664
పపరర: ససతతషమక యయపపరర

95-140/298

భరస : మహన రరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-17-689
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-17-689
వయససస:18
లస: ససస స
3854 SQX1496984
పపరర: మహబ జజన షపక

3840 SQX1642818
పపరర: మమసతనజ సయఖద

3835 SQX1642800
పపరర: రహహమ సయఖద

భరస : ససబబన సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-17-689
వయససస:25
లస: ససస స
3851 SQX2438232
పపరర: శరకవణణ అసదసగమల

95-140/295

తసడడ:డ సయఖద బబబమ షపక
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:45
లస: పప
3848 SQX1222520
పపరర: మమనక అసదసగమల

3837 SQX0447516
పపరర: అహకద సయఖద

95-140/290

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-687
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అమర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:39
లస: ససస స
3845 SQX0654764
పపరర: బబబమ సయఖద

95-140/292

తసడడ:డ ఉసరకన సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-687
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-688
వయససస:21
లస: ససస స
3842 SQX0897686
పపరర: ననన సయఖద

3834 AP151000615399
పపరర: ససబబబరరవప ఉపపపతల

3832 SQX1013085
పపరర: దసరరడ రరవప ఉపపపతల

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-686
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-686
వయససస:62
లస: పప

భరస : అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-687
వయససస:49
లస: ససస స
3839 SQX1642511
పపరర: నఫససర సయఖద

95-140/289

భరస : ససబబబరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-686
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-686
వయససస:34
లస: పప
3836 SQX0447375
పపరర: షకకల సయఖద

3831 AP151000615284
పపరర: వనసకరయమక ఉపపపతల

3856 SQX0372631
పపరర: షరరగన యయపపరర

95-140/310

భరస : శకనస యయపపరర
ఇసటట ననస:67-17-692
వయససస:30
లస: ససస స
95-140/312

3859 SQX1905454
పపరర: శకనస యయపపరర

95-140/313

తసడడ:డ మసరసన యయపపరర
ఇసటట ననస:67-17-692
వయససస:30
లస: పప
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పపరర: ననన గగలర
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95-140/314

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:67-17-692
వయససస:37
లస: పప
3863 SQX1621862
పపరర: బబలసరసశత గరరపరటట

95-140/316

95-140/319

95-215/130

95-140/621

95-140/326

95-140/329

95-140/332

3873 SQX0897538
పపరర: రరజరశశరర బతష
స ల

3876 SQX1773654
పపరర: ససరరష చలమర

3879 SQX1568668
పపరర: లకడక ననరరయణ వనమమల

3882 SQX1728385
పపరర: లకడక తరరపతమక వనమమల

95-140/335

3885 SQX1773894
పపరర: అదద లకడక తరరమల కకసడన

95-140/324

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:67-17-698
వయససస:34
లస: పప

3888 AP151000615336
పపరర: కకటటశశరరరవప ఇరరగమల
తసడడ:డ మమకషసటట ఇరరగమల
ఇసటట ననస:67-17-698
వయససస:47
లస: పప

3868 AP151000615430
పపరర: మసగరరరవప గరరపరటట

95-140/321

3871 SQX1642834
పపరర: పడభబకర పలలకలరర

95-140/323

3874 SQX1568676
పపరర: జజఖత వనమమల

95-140/325

భరస : లకడక ననరరయణ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:30
లస: ససస స
95-140/327

3877 SQX1773795
పపరర: కకకషషస రరజ బతష
స ల

95-140/328

తసడడ:డ యయసస రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:31
లస: పప
95-140/330

3880 MLJ3193257
పపరర: శవ చచలర మ

95-140/331

తసడడ:డ గమరవయఖ చచలర మ
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:55
లస: పప
95-140/333

3883 SQX1642586
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమమల

95-140/334

తసడడ:డ శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-697
వయససస:26
లస: పప
95-140/336

భరస : రరజరష తరరమల కకసడన
ఇసటట ననస:67-17-698
వయససస:27
లస: ససస స
95-140/338

95-140/318

తసడడ:డ సతనఖనసద పలలకలరర
ఇసటట ననస:67-17-695
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-697
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-697
వయససస:27
లస: పప
3887 SQX1773407
పపరర: రరజరష తరరమల కకసడ

95-140/322

తసడడ:డ వరర వనసకయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగవసద రరజ వనమమల
ఇసటట ననస:67-17-697
వయససస:25
లస: ససస స
3884 SQX1730092
పపరర: గగవసద రరజ వనమమల

3870 MLJ3193497
పపరర: అరరణ పలలకకరర

3865 SQX0000091
పపరర: నరకల గరరపరటట

తసడడ:డ బకకలల గరరపరటట
ఇసటట ననస:67-17-694
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవ చచలర మ
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:33
లస: పప
3881 SQX1728146
పపరర: రజన వనమమల

95-140/320

భరస : కసషషసరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ చచలర మ
ఇసటట ననస:67-17-696
వయససస:52
లస: ససస స
3878 SQX0371245
పపరర: వరసస చచలర మ

3867 AP151000615114
పపరర: సరసబశవ రరవప గరరపరటట

95-140/620

భరస : సరసబశవరరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:67-17-694
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడభబకర పలలకకరర
ఇసటట ననస:67-17-695
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర పలలకకరర
ఇసటట ననస:67-17-695
వయససస:18
లస: ససస స
3875 MLJ3193265
పపరర: వనసకట లకకమక చచలర మ

95-140/317

తసడడ:డ బకకలల గరరపరటట
ఇసటట ననస:67-17-694
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:67-17-694
వయససస:22
లస: పప
3872 SQX2390110
పపరర: కకరస ర మణణ పలలకకరర

3864 SQX1621854
పపరర: ననగ రరవత గరరపరటట

3862 SQX2228492
పపరర: లకడక గగలర

భరస : ననన
ఇసటట ననస:67-17-693
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగ రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:67-17-694
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసగరరరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:67-17-694
వయససస:47
లస: ససస స
3869 SQX1910397
పపరర: భబనస పడకరష గరరపరటట

95-140/315

భరస : ననగరరజ నసదమభరర
ఇసటట ననస:67-17-693
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగ రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:67-17-694
వయససస:22
లస: ససస స
3866 AP151000615164
పపరర: మరరయమక గరరపరటట

3861 SQX1728484
పపరర: రగశమక నసదమభరర

3886 AP151000615074
పపరర: రమణ ఇరరగమల

95-140/337

భరస : కకటటశశరరరవప ఇరరగమల
ఇసటట ననస:67-17-698
వయససస:44
లస: ససస స
95-140/339

3889 AP151000615079
పపరర: అననపపరష ఇరరగమల

95-140/494

భరస : మమకషసటట ఇరరగమల
ఇసటట ననస:67-17 698
వయససస:67
లస: ససస స
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3890 SQX1642743
పపరర: రమమదతవ బతష
స ల
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95-140/340

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-700
వయససస:22
లస: ససస స
3893 SQX1642842
పపరర: ఆదద లకడక బతష
స ల

95-140/343

95-140/346

95-140/349

95-140/352

95-140/355

95-140/358

95-140/361

భరస : మమబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:29
లస: ససస స

3903 AP151000615265
పపరర: రతనస కససకలరరస

3906 SQX0000125
పపరర: అసజన బతష
స ల

3909 SQX0000117
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

3912 SQX1642701
పపరర: రరణణ బతష
స ల

95-140/364

3915 SQX1642495
పపరర: ఏససపరదస బతష
స ల

95-140/353

3918 SQX1727601
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ మదనర షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:25
లస: పప

3898 SQX0373019
పపరర: పడశరసత కలమమరర కససకలరరస

95-140/348

3901 SQX0202994
పపరర: రవకలమమర కససకలరరస

95-140/351

3904 SQX1642560
పపరర: ఆదద లకడక కలసచనల

95-140/354

భరస : కకటటశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-704
వయససస:32
లస: ససస స
95-140/356

3907 MLJ1737824
పపరర: లకడక మలలర

95-140/357

భరస : సరసబశవరరవప మలలర
ఇసటట ననస:67-17-705
వయససస:55
లస: ససస స
95-140/359

3910 MLJ3193018
పపరర: సరసబశవరరవప మలలర

95-140/360

తసడడ:డ కకకషషయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-17-705
వయససస:71
లస: పప
95-140/362

3913 SQX0460287
పపరర: లకడక బతష
స ల

95-140/363

భరస : ఏససపరదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-708
వయససస:37
లస: ససస స
95-140/365

తసడడ:డ అసజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-708
వయససస:44
లస: పప
95-140/367

95-140/345

తసడడ:డ రతనస కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-702
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఏససపరదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-708
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-708
వయససస:72
లస: ససస స
3917 SQX1642529
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-140/350

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-705
వయససస:46
లస: పప

భరస : షరరఫపదదరన షపక
ఇసటట ననస:67-17-707
వయససస:37
లస: ససస స
3914 AP151000615166
పపరర: అసజమక బతష
స ల

3900 SQX1642552
పపరర: మమరర కలమమరర కససకలరరస

3895 SQX1727635
పపరర: రరజరష బతష
స ల

తసడడ:డ రతనస కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-702
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-705
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మలలర
ఇసటట ననస:67-17-705
వయససస:36
లస: పప
3911 SQX0897579
పపరర: ససవదనబ షపక

95-140/347

తసడడ:డ వరయఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-702
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-704
వయససస:35
లస: పప
3908 MLJ1737790
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప మలలర

3897 SQX0372987
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

95-140/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-701
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమరర కలమమరర కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-702
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప ఉసరసల
ఇసటట ననస:67-17-702
వయససస:44
లస: పప
3905 SQX1642578
పపరర: కకటటశశర రరవప కలసచనల

95-140/344

తసడడ:డ చన గమరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-701
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఉసరసల
ఇసటట ననస:67-17-702
వయససస:41
లస: ససస స
3902 MLJ1731058
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉసరసల

3894 AP151000615317
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

3892 AP151000615146
పపరర: శకనస బతష
స ల

తసడడ:డ గమరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-700
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-701
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-701
వయససస:26
లస: పప
3899 MLJ1731066
పపరర: మణణకలమమరర ఉసరసల

95-140/341

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-700
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దసరడ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-701
వయససస:26
లస: ససస స
3896 SQX1642867
పపరర: దసరడ వర పడసరద బతష
స ల

3891 AP151000615077
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

3916 SQX1642727
పపరర: రరషక షపక

95-140/366

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:26
లస: ససస స
95-140/368

3919 SQX1642719
పపరర: మసరసన షపక

95-140/369

తసడడ:డ మదర షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: బబజ షపక
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95-140/623

తసడడ:డ శశకదన షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:35
లస: పప
3923 SQX2407856
పపరర: ఖమమమ దదరన షపక

95-140/626

95-140/628

95-140/631

95-140/634

95-140/372

95-140/375

95-140/378

భరస : వర పడసరదస అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:49
లస: ససస స

3933 SQX2212827
పపరర: ఏససబబబమ కకట

3936 SQX1326280
పపరర: శరసత బతష
స ల

3939 SQX1416487
పపరర: వననద కలమమర బతష
స ల

3942 SQX2386902
పపరర: వజయ కలమమరర బతషల

95-140/638

3945 SQX1730795
పపరర: పడవణ అసదసగమల

95-140/635

3948 AP151000615024
పపరర: వర పడసరదస అసదసగమల
తసడడ:డ శశషయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:54
లస: పప

95-140/630

3931 SQX2184356
పపరర: కసపమక కకట

95-140/633

3934 AP151000615088
పపరర: ససజనమక గమసటట

95-140/371

భరస : ఏససరతనస గమసటట
ఇసటట ననస:67-17-714
వయససస:53
లస: ససస స
95-140/373

3937 AP151000615183
పపరర: మమరరకలమమరర బతష
స ల

95-140/374

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-715
వయససస:54
లస: ససస స
95-140/376

3940 SQX1507757
పపరర: రరబరన బతష
స ల

95-140/377

భరస : మణణకలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-716
వయససస:31
లస: ససస స
95-140/636

3943 SQX2377109
పపరర: పడతనప బతషల

95-140/637

తసడడ:డ నగరశశరరరవప బతషల
ఇసటట ననస:67-17-716
వయససస:41
లస: పప
95-140/379

తసడడ:డ వరపడసరద అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:23
లస: ససస స
95-140/381

3928 SQX2376705
పపరర: బబజ మమడడకకసడదరర

తసడడ:డ కసపరరరవప కకట
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నగరశశరరరవప బతషల
ఇసటట ననస:67-17-716
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పడతనప బతషల
ఇసటట ననస:67-17-716
వయససస:35
లస: ససస స
3947 AP151000615260
పపరర: వర కలమమరర అసదసగమల

95-140/632

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-715
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-716
వయససస:36
లస: పప
3944 SQX2376978
పపరర: శఖమల బతషల

3930 SQX2285427
పపరర: వశరల కలమమర మమడడకకసడదరర

95-140/627
3925 SQX2280550
పపరర: వజయ కలమమరర మమడడకకసడదరర

తసడడ:డ అబడహస మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:26
లస: పప

తలర : మమరరకలమమరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-715
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-715
వయససస:73
లస: ససస స
3941 SQX1642826
పపరర: మణణ కలమమర బతష
స ల

95-140/629

తసడడ:డ కసపరరరవప కకట
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస గమసటట
ఇసటట ననస:67-17-714
వయససస:50
లస: పప
3938 SQX1728278
పపరర: ససబమబలల బతష
స ల

3927 SQX2125946
పపరర: కసషష బతష
స ల

95-140/625

భరస : అబడహస మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబడహస మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కసపరరరవప కకట
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:18
లస: పప
3935 MLJ3193661
పపరర: వనసకటటశశరరర గమసటట

95-140/370

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబడహస మమడడకకసడదరర
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:23
లస: ససస స
3932 SQX2211852
పపరర: ససతతష కలమమర కకట

3924 AP151000615035
పపరర: సరగజన కససకలరరస

3922 SQX2439644
పపరర: జమరరదదరన షపక

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:19
లస: పప

భరస : జవరతనస కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-710
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కసపరవరస కకట
ఇసటట ననస:67-17-712
వయససస:38
లస: ససస స
3929 SQX2280535
పపరర: ననగమర మమడడకకసడదరర

95-140/624

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:67-17-709
వయససస:18
లస: పప
3926 SQX2211845
పపరర: జయమక కకట

3921 SQX2426781
పపరర: ఫరరర నన షపక

3946 SQX1730878
పపరర: శరకవణణ అసదసగమల

95-140/380

తసడడ:డ వర పడసరద అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:26
లస: ససస స
95-140/382

3949 SQX2387587
పపరర: ఖజ షపక

95-140/639

తసడడ:డ హజ షపక
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:39
లస: పప
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పపరర: రరమయఖ మడడడ
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95-140/640

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:37
లస: పప
3953 SQX2387751
పపరర: హసన షపక

95-140/643

95-140/385

95-140/388

95-140/391

95-140/394

95-134/882

95-140/397

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:20
లస: ససస స

3963 SQX0897751
పపరర: మమరస మక కకటటరరకష

3966 SQX1402130
పపరర: కనకవలర మమనగలకరర

3969 SQX2433548
పపరర: కరరమమలర షపక

3972 SQX1730241
పపరర: కలమమరర మమనక

95-140/400

3975 SQX1729938
పపరర: దనవడడ మమనక

95-140/392

3978 AP151000615135
పపరర: ఖతజజబ షపక
భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:64
లస: ససస స

3958 AP151000615429
పపరర: ధనలకడక కకటటరరకష

95-140/387

3961 SQX1642545
పపరర: ససనత కకటటరరకష

95-140/390

3964 SQX1092725
పపరర: మరరయమ దనసస కకటటరరకష

95-140/393

తసడడ:డ దనవదస కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-720
వయససస:25
లస: పప
95-140/395

3967 SQX1473412
పపరర: ససబడమణఖస మమనగలకరర

95-140/396

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మమనగలకరర
ఇసటట ననస:67-17-721
వయససస:52
లస: పప
95-140/644

3970 SQX2123776
పపరర: ససబమబలల చలర

95-134/883

భరస : దననయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-17-723
వయససస:66
లస: ససస స
95-140/398

3973 AP151000615104
పపరర: పడభమదననకలమమరర కకటటరరకష

95-140/399

భరస : దనవదస కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-723
వయససస:42
లస: ససస స
95-140/401

తసడడ:డ చనన మమనక
ఇసటట ననస:67-17-723
వయససస:36
లస: పప
95-140/403

95-140/384

తసడడ:డ దనవదస కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-720
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దనవడడ మమనక
ఇసటట ననస:67-17-723
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరదషష పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-723
వయససస:32
లస: పప
3977 SQX1905413
పపరర: రరకన షపక

95-140/389

తసడడ:డ బసస షపక
ఇసటట ననస:67-17-722
వయససస:48
లస: పప

భరస : మధర మగల
ఇసటట ననస:67-17-723
వయససస:23
లస: ససస స
3974 SQX1729987
పపరర: మధర పఠరన

3960 SQX1642537
పపరర: తనబతన కకటటరరకష

3955 MLJ3193117
పపరర: మరరయమక కకటటరరకష

భరస : ఏసయఖ కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-719
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస మమనగలకరర
ఇసటట ననస:67-17-721
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-17-722
వయససస:38
లస: ససస స
3971 SQX1730357
పపరర: శరహనన మగల

95-140/386

భరస : వరయమఖ కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-720
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-720
వయససస:50
లస: పప
3968 SQX2431765
పపరర: రజయ షపక

3957 SQX1642503
పపరర: భవరన కకటటరరకష

95-140/642

భరస : కకటటశశర రరవప కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-718
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవదస కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-720
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవదస కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-720
వయససస:25
లస: ససస స
3965 SQX0897777
పపరర: వరయమఖ కకటటరరకష

95-140/383

భరస : పడభమ కలమమర కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-719
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసయఖ కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-719
వయససస:28
లస: పప
3962 SQX0897769
పపరర: మరరయ ససధన కకటటరరకష

3954 SQX1395525
పపరర: పపషప రరజఖస కకటటరరకష

3952 SQX2386126
పపరర: నజయమ షపక

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-718
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబజ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-17-719
వయససస:23
లస: ససస స
3959 SQX1507781
పపరర: పడభమ కలమమర కకటటరరకష

95-140/641

భరస : రరమయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:67-17-717
వయససస:19
లస: పప
3956 SQX1642875
పపరర: షసషరద షపక

3951 SQX2284115
పపరర: సశపన మడడడ

3976 AP151000615010
పపరర: దనవదస కకటటరరకష

95-140/402

తసడడ:డ వరయఖ కకటటరరకష
ఇసటట ననస:67-17-723
వయససస:46
లస: పప
95-140/404

3979 SQX0000257
పపరర: ససభబన షపక

95-140/405

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:49
లస: పప
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పపరర: మమనశర మహమకద
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95-140/645

భసధసవప: యశన మహమకద
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:42
లస: పప
3983 SQX2426799
పపరర: ఖతజజబ షపక

95-179/1061

95-140/406

95-140/409

95-140/411

95-140/414

95-140/416

95-140/419

తసడడ:డ జవనడస పలలర పష గమ
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:22
లస: ససస స

3993 SQX1730308
పపరర: అజయ కకమకతతటట

3996 SQX2168169
పపరర: అచచమక మదచరల

3999 MLJ1738293
పపరర: కలమమరర ననగరపష గమ

4002 AP151000615157
పపరర: శశలలకలమమరర కలడడమమల

95-140/422

4005 AP151000615130
పపరర: మమరస మక కలడడమమల

95-140/412

4008 SQX1774645
పపరర: శశకలజ కకతస పలర
భరస : అనల కలమమర కకతస పలర
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:25
లస: ససస స

3988 SQX0000554
పపరర: RAMANA కలసచనల

95-140/408

3991 SQX2225696
పపరర: హరర పడసరద కలసచనల

95-140/648

3994 SQX1905421
పపరర: రరజరశ ససధరరనమ

95-140/413

తసడడ:డ శకనస ససధరరనమ
ఇసటట ననస:67-17-727
వయససస:24
లస: పప
95-134/884

3997 SQX0203349
పపరర: రరణణ గటటటపలర

95-140/415

భరస : కసపరరరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:67-17-729
వయససస:36
లస: ససస స
95-140/417

4000 AP151000615042
పపరర: ఏసమక ననగరపష గమ

95-140/418

భరస : ననగరశశర రరవప ననగరపష గమ
ఇసటట ననస:67-17-730/1
వయససస:54
లస: ససస స
95-140/420

4003 AP151000615133
పపరర: ఏలయ కలడడమమల

95-140/421

తసడడ:డ కకటయఖ కలడడమమల
ఇసటట ననస:67-17-731
వయససస:57
లస: పప
95-140/423

భరస : కకటయఖ కలడడమమల
ఇసటట ననస:67-17-732
వయససస:77
లస: ససస స
95-140/425

95-134/966

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-726
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏలయమ కలడడమమల
ఇసటట ననస:67-17-731
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆరగనస కలడడమమల
ఇసటట ననస:67-17-732
వయససస:46
లస: ససస స
4007 SQX1774686
పపరర: యయససర రరణణ పలలర పష గమ

95-140/410

భరస : ననగరరజ ననగరపష గమ
ఇసటట ననస:67-17-730/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ననగరపష గమ
ఇసటట ననస:67-17-730/1
వయససస:36
లస: పప
4004 AP151000615044
పపరర: రమమదతవ కలడడమమల

3990 MLJ3193026
పపరర: శకనవరస రరవప కలసచనల

3985 SQX2522837
పపరర: రవ కలమమర గమసజ

భరస : శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-726
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ మదచరల
ఇసటట ననస:67-17-729
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరశదర రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:67-17-729
వయససస:41
లస: పప
4001 MLJ1738343
పపరర: ననగరరజ ననగరపష గమ

95-140/407

తసడడ:డ జజసఫ కకమకతతటట
ఇసటట ననస:67-17-727
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఏససదననస కకమకతతట
ఇసటట ననస:67-17-727
వయససస:47
లస: పప
3998 SQX0429290
పపరర: కసపరరరవప గటటటపలర

3987 SQX1092733
పపరర: జయ లకడక కలసచనల

95-140/647

తసడడ:డ ఏసస రతనస గమసజ
ఇసటట ననస:67-17-725
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరగయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-726
వయససస:46
లస: పప

భరస : జజసఫ కకమకతతట
ఇసటట ననస:67-17-727
వయససస:42
లస: ససస స
3995 AP151000615346
పపరర: జజసఫ కకమకతతట

95-181/1180

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-726
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:67-17-726
వయససస:26
లస: పప
3992 AP151000615103
పపరర: ఏససమణణ కకమకతతట

3984 SQX2362069
పపరర: షకకల షపక

3982 SQX2177467
పపరర: నగరనన మహమకద

తసడడ:డ మమనశర మహమకద
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర గమసటట
ఇసటట ననస:67-17-725
వయససస:35
లస: ససస స
3989 SQX1092758
పపరర: వనణమగగపరల కలసచనల

95-140/646

భసధసవప: అనవర మహమకద
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షపక గరలబ
ఇసటట ననస:67-17-724
వయససస:69
లస: ససస స
3986 SQX0203208
పపరర: రజన గమసటట

3981 SQX2421659
పపరర: శశకదన బ మహమకద

4006 AP151000615002
పపరర: ఆరగనస కలడడమమల

95-140/424

తసడడ:డ కకటయఖ కలడడమమల
ఇసటట ననస:67-17-732
వయససస:52
లస: పప
95-140/426

4009 SQX0897611
పపరర: బమజర కకతస పలర

95-140/427

భరస : బబల కకటయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:50
లస: ససస స
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4010 SQX1774660
పపరర: యగమక పరలలపష గమ
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95-140/428

భరస : కకటయఖ పరలలపష గమ
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:67
లస: ససస స
4013 SQX2129476
పపరర: లకథర కకతస పలర

95-140/649

95-140/432

95-140/651

95-140/435

95-140/437

95-140/440

95-201/866

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-745 , 5 LINE
వయససస:58
లస: పప

4023 SQX1773803
పపరర: లకకణ తమకశశటట

4026 SQX1092683
పపరర: రగజజ చసతల

4029 SQX1905447
పపరర: ససరరష కకరరకపరటట

4032 SQX2524882
పపరర: ఎసపస రర కసదషరఠర

95-140/520

4035 SQX2358844
పపరర: ససరరశ బబబమ కససకలరరస

95-140/436

4038 SQX1092634
పపరర: ససమత దనరర
భరస : రవ దనరర
ఇసటట ననస:67-17-746
వయససస:26
లస: ససస స

4018 SQX0976233
పపరర: బడహక రరవప బతష
స ల

95-140/434

4021 SQX2151124
పపరర: పడభమ కలమమర మలలర

95-140/653

4024 SQX2134112
పపరర: అసకమక ఉపపపతల

95-140/654

భరస : బడమకయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-738
వయససస:31
లస: ససస స
95-140/438

4027 SQX1905439
పపరర: చచవతనఖ కకరరకపరటట

95-140/439

భరస : ససరరష కకరరకపరటట
ఇసటట ననస:67-17-744
వయససస:32
లస: ససస స
95-140/441

4030 AP151000615050
పపరర: సరలకన కకరకపరటట

95-140/442

తసడడ:డ డతవడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:67-17-744
వయససస:74
లస: పప
95-134/968

4033 SQX1507773
పపరర: వదనఖ సరగర కససకలరరస

95-140/443

తసడడ:డ కసపర రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-745
వయససస:26
లస: పప
95-140/655

భసధసవప: పడకరశ రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-745
వయససస:37
లస: పప
95-134/885

95-140/431

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:67-17-735
వయససస:19
లస: పప

భరస : కసదషరఠర ససరరశ
ఇసటట ననస:67-17-745
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కసప రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:67-17-745
వయససస:28
లస: పప
4037 SQX2306017
పపరర: ససరరశ బబబమ కససకలరరస

95-140/652

తసడడ:డ సలమకన కకరరకపరటట
ఇసటట ననస:67-17-744
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరలకన కకరకపరటట
ఇసటట ననస:67-17-744
వయససస:18
లస: పప
4034 SQX1989615
పపరర: రమమశ బబబమ కససకలరరస

4020 SQX2176360
పపరర: వజయ లకడక బతషల

4015 SQX1402114
పపరర: షబన బతష
స ల

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-735
వయససస:38
లస: పప

భరస : గరరర బబబమ చసతల
ఇసటట ననస:67-17-744
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలకన కకరరకపరటట
ఇసటట ననస:67-17-744
వయససస:35
లస: ససస స
4031 SQX2042661
పపరర: బబసజమన కకరకపరటట

95-140/433

తసడడ:డ దనసరయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:67-17-736
వయససస:35
లస: పప

భరస : రమమష దనసరర
ఇసటట ననస:67-17-743
వయససస:55
లస: ససస స
4028 MLJ3193448
పపరర: ససశల కకరరకపరటట

4017 AP151000615185
పపరర: రమణ బతష
స ల

95-140/430

భరస : బడహక రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-735
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బడహకస బతషల
ఇసటట ననస:67-17-735
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకకణ తమశశటట
ఇసటట ననస:67-17-736
వయససస:34
లస: ససస స
4025 AP151000615154
పపరర: లలత దనసరర

95-140/650

భరస : ననగరశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-735
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:67-17-735
వయససస:37
లస: పప
4022 SQX1773811
పపరర: మసగ దతవ తమకశశటట

4014 SQX2129484
పపరర: వజయమక కకతస పలర

4012 SQX0897603
పపరర: బబలకకటయఖ కకతస పలర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకథర కకతస పలర
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:67-17-735
వయససస:33
లస: ససస స
4019 SQX2176337
పపరర: బడహకస బతషల

95-140/429

తసడడ:డ బబల కకటయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదమల కకతస పలర
ఇసటట ననస:67-17-734
వయససస:51
లస: ససస స
4016 MLJ3193687
పపరర: ఈశశరమక మలలర

4011 SQX0897629
పపరర: అనల కలమమర కకతస పలర

4036 SQX2262616
పపరర: వరణణ కససకలరరస

95-181/1135

భరస : కసప రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:67/17/745
వయససస:43
లస: ససస స
95-140/444

4039 AP151000615206
పపరర: వససత దనరర

95-140/445

భరస : ససబబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:67-17-746
వయససస:47
లస: ససస స

Page 246 of 363

4040 SQX0373266
పపరర: మసరసన దనరర
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95-140/446

తసడడ:డ ససబబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:67-17-746
వయససస:31
లస: పప
4043 SQX0373357
పపరర: రరజరష కలలర

95-140/449

95-134/886

95-134/889

95-140/452

95-140/658

95-140/455

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-17-749
వయససస:38
లస: ససస స
95-140/458

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:47
లస: పప

4053 AP151000615418
పపరర: మసరసన వల పఠరన

4056 SQX2278471
పపరర: ఖమజజభ పఠరన

95-140/453

4062 SQX2426138
పపరర: అలబక షపక

95-140/459

4065 SQX1581512
పపరర: ఫరతమమ షపక

4068 SQX2125128
పపరర: అబమరల రహమన షపక
తసడడ:డ మర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:62
లస: పప

4048 SQX2357283
పపరర: అలషర పటబన

95-134/888

తసడడ:డ మసరసన వల పటబన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:33
లస: పప
4051 AP151000615419
పపరర: ససవదనబ పఠరన

95-140/451

4054 SQX2428456
పపరర: బబజ పటబన

95-140/657

Deleted

95-140/659

4057 SQX0371708
పపరర: బబజ షపక

95-140/454

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:67-17-749
వయససస:33
లస: ససస స
95-140/456

4060 SQX0371666
పపరర: ఖమససస షపక

95-140/457

Deleted

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-17-749
వయససస:38
లస: పప
95-140/660

4063 SQX2506699
పపరర: అబమరల రరహమన షపక

95-134/957

తసడడ:డ మర హహససవన
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:62
లస: పప
95-140/460

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:26
లస: ససస స
95-140/462

95-140/656

తసడడ:డ మసరసన వల పటబన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబబ జన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:21
లస: ససస స
4059 SQX1473461
పపరర: జజన బబషర షపక

4045 SQX2382851
పపరర: మమరర కలమమరర కలల

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-749
వయససస:55
లస: పప

భరస : అబమరల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:25
లస: ససస స
4067 MLJ3193059
పపరర: ఖమజవల షపక

95-134/890

తసడడ:డ ససవదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-749
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-17-749
వయససస:70
లస: పప
4064 SQX1621847
పపరర: ససలమరరబ షపక

4050 SQX2468866
పపరర: పరరశన పటబన

తసడడ:డ అలఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:54
లస: పప

Deleted

4061 SQX0371625
పపరర: ససవదన షపక

95-134/887

భరస : అలషర పటబన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అలషర పటబన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:29
లస: ససస స

4058 SQX1555012
పపరర: బబబమల మమననసర షపక

4047 SQX2468817
పపరర: అలషర పటబన

95-140/448

భరస : దనసస కలలర
ఇసటట ననస:67-17-747
వయససస:33
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:27
లస: పప
4055 SQX2357473
పపరర: పరరశన పటబన

95-140/450

తసడడ:డ మసరసన వల పటబన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబజ పటబన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:29
లస: ససస స
4052 SQX1326348
పపరర: బబబ జజన పఠరన

4044 AP151000615304
పపరర: దనసస కలలర

4042 AP151000615262
పపరర: మరరయమక కలలర

భరస : ఏససదనసస కలలర
ఇసటట ననస:67-17-747
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ కలలర
ఇసటట ననస:67-17-747
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల పటబన
ఇసటట ననస:67-17-748
వయససస:35
లస: పప
4049 SQX2428381
పపరర: షరహహన పటబన

95-140/447

తసడడ:డ ససబబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:67-17-746
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దనసస కలలర
ఇసటట ననస:67-17-747
వయససస:30
లస: పప
4046 SQX2468767
పపరర: బబజ పటబన

4041 SQX0401513
పపరర: బబజ దనరర

4066 SQX0000455
పపరర: జజన భబషర షపక

95-140/461

తసడడ:డ అబమరల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:34
లస: పప
95-140/661

4069 SQX2456481
పపరర: అబమరల గఫర షపక

95-140/662

భసధసవప: రరహమన షపక
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:30
లస: పప
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4070 SQX2525814
పపరర: గల బ ఎసససకర
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95-182/735

భరస : అబమరల రహనమమన
ఇసటట ననస:67-17-750
వయససస:52
లస: ససస స
4073 AP151000615039
పపరర: హహసపసన షపక

95-140/465

95-140/467

95-140/469

95-140/472

95-134/602

95-140/477

95-140/480

భరస : చసదడ శశఖర బబజవరడ
ఇసటట ననస:67-17-758
వయససస:51
లస: ససస స

4083 SQX0401687
పపరర: ఖమమరరననసర పఠరన

4086 SQX1905462
పపరర: షహననజ షపక

4089 SQX0825661
పపరర: జలమన షపక

4092 AP151000615016
పపరర: నజరరన షపక

95-140/483

4095 SQX2429553
పపరర: శశకదన ఖమన పటట న

95-140/473

4098 SQX2328375
పపరర: షరరఫ షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:35
లస: పప

4078 SQX2248946
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

95-140/663

4081 SQX0825653
పపరర: బబజ షపక

95-140/471

4084 AP151000615339
పపరర: అనశర ఖమన పఠరన

95-140/474

తసడడ:డ ససవదన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-754
వయససస:42
లస: పప
95-140/475

4087 AP151000615122
పపరర: నదరర హన షపక

95-140/476

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-755
వయససస:44
లస: ససస స
95-140/478

4090 SQX1326082
పపరర: రరషక షపక

95-140/479

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-17-756
వయససస:27
లస: ససస స
95-140/481

4093 SQX1326041
పపరర: ససవదన ఖమన పఠరన

95-140/482

తసడడ:డ ససవదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-756
వయససస:33
లస: పప
95-140/664

తసడడ:డ శశకదన ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:67-17-756
వయససస:32
లస: పప
95-140/485

95-140/466

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-17-753
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-17-756
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:67-17-756
వయససస:57
లస: పప
4097 SQX0981274
పపరర: రమ బబజవరడ

95-140/470

తసడడ:డ లతఫ మహమకద
ఇసటట ననస:67-17-755
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-756
వయససస:29
లస: ససస స
4094 AP151000615006
పపరర: ససవదన షపక

4080 AP151000615020
పపరర: అమననభ షపక

4075 SQX1473263
పపరర: హససనన షపక

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:67-17-752
వయససస:28
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:67-17-755
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-755
వయససస:70
లస: ససస స
4091 SQX1577115
పపరర: పరరశన పఠరన

95-140/468

భరస : అనశర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-754
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-17-754 6th line
వయససస:20
లస: ససస స
4088 AP151000615011
పపరర: ససవదనబ షపక

4077 SQX0371740
పపరర: సరదదఖ షపక

95-140/464

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:67-17-752
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:67-17-753
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-753
వయససస:77
లస: పప
4085 SQX1960384
పపరర: సబన షపక

95-134/891

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:67-17-752
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-17-753
వయససస:28
లస: ససస స
4082 AP151000615110
పపరర: దరరయమ షపక

4074 SQX2271260
పపరర: సమరర షపక

4072 SQX0000109
పపరర: మహకద రఫస షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-17-751
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహమకద అనఫ షపక
ఇసటట ననస:67-17-752
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:67-17-752
వయససస:45
లస: ససస స
4079 SQX0825646
పపరర: ఫరరహన షపక

95-140/463

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-17-751
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-17-751
వయససస:53
లస: పప
4076 SQX0381103
పపరర: మమలసబ షపక

4071 SQX0203679
పపరర: హజరరబ షపక

4096 SQX1621839
పపరర: జజన బబషర షపక

95-140/484

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:67-17-757
వయససస:31
లస: పప
95-134/892

4099 SQX2339786
పపరర: ననగమల మర పఠరన

95-134/893

తసడడ:డ షరరఫఉదదరన పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:31
లస: పప
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4100 SQX2213544
పపరర: కరరమమన షపక
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95-134/894

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:29
లస: ససస స
4103 AP151000615121
పపరర: జరవననబ షపక

95-140/488

95-140/666

95-134/523

95-134/526

95-134/529

4110 AP151000606298
పపరర: శశషమక డదరరనల

4113 SQX0216697
పపరర: వనసకట రమణ దదరరనల

4116 MLJ2608198
పపరర: సరశమరరడడడ డదరరనల

95-134/531

4119 MLJ2608172
పపరర: పసదననసరయఖ చసతకరయల�

4122 SQX1984046
పపరర: ననగమణణ చసతకరయల

తసడడ:డ చనన నరసయమ చసతకరయల
ఇసటట ననస:67-17-764
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: ఏససబబబమ చసతకరయల
ఇసటట ననస:67-17-764
వయససస:27
లస: ససస స

4124 SQX1868892
పపరర: మహలకడక గగడడగమ

4125 MLJ2608073
పపరర: పదక� కకతస �

95-134/536

భరస : వనసకటటసశర రరవప గగడడగమ
ఇసటట ననస:67-17-765
వయససస:27
లస: ససస స
4127 AP151000606307
పపరర: రరమమలమక కకతస
భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-765
వయససస:72
లస: ససస స

95-134/524

95-134/527

4128 AP151000606310
పపరర: చనతరరపతయఖ కకతస
తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-765
వయససస:52
లస: పప

4108 SQX2249555
పపరర: ఆరరఫ పఠరన

95-209/529

4111 SQX0216614
పపరర: చరసజవ రరడడడ దదరరనల

95-134/525

4114 AP151000606299
పపరర: ససశల డదరరనల

95-134/528

భరస : సరశమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-761
వయససస:47
లస: ససస స
95-134/530

4117 SQX2434173
పపరర: సరసబడజఖస పపపసననడడ

95-140/668

భరస : సతఖననరరయణ పపపసననడడ
ఇసటట ననస:67-17-762
వయససస:65
లస: ససస స
95-134/532

4120 AP151000606304
పపరర: యయగరశశరమక చసతకరయల

95-134/533

భరస : చన ననసరయఖ
ఇసటట ననస:67-17-764
వయససస:57
లస: ససస స
95-134/535

4123 SQX2168102
పపరర: ననగమణణ చసతకరయల

95-134/895

భరస : ఏససబబబమ చసతకరయల
ఇసటట ననస:67-17-764
వయససస:28
లస: ససస స
95-134/537

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప� �
ఇసటట ననస:67-17-765
వయససస:40
లస: ససస స
95-134/539

95-140/665

తసడడ:డ నరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-760
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-763
వయససస:72
లస: పప
95-134/534

4105 SQX2140812
పపరర: రహమత షపక

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:67-17-761
వయససస:52
లస: పప

భరస : పసద ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-763
వయససస:52
లస: ససస స
4121 SQX1984053
పపరర: ఏససబబబమ చసతకరయల

95-140/667

తసడడ:డ సష మరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-761
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సష మ రరడడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:67-17-761
వయససస:31
లస: పప
4118 AP151000606303
పపరర: ఆదదలకడక చసతకరయల�

4107 SQX2225597
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-140/487

భరస : మహహదదరన
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-760
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:67-17-760
వయససస:57
లస: పప
4115 SQX0144329
పపరర: శకనవరస రరడడడ దదరరనల

95-140/489

తసడడ:డ మహహదదరన
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:25
లస: పప

భరస : చరసజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-760
వయససస:26
లస: ససస స
4112 MLJ2608131
పపరర: వనసకటనరరసరరడడడ డదరరనల

4104 AP151000615052
పపరర: ఖమశస షపక

4102 SQX1727676
పపరర: ససవదనబ షపక

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:50
లస: పప

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:29
లస: ససస స
4109 SQX1128256
పపరర: డదరరనల అననపపరష

95-140/486

భరస : ననగభరఅమరర పఠరన
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:67-17-759
వయససస:48
లస: ససస స
4106 SQX2140747
పపరర: కరరమమన షపక

4101 SQX1728203
పపరర: మత పఠరన

4126 AP151000606309
పపరర: రమణమక కకతస

95-134/538

భరస : చన తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-765
వయససస:47
లస: ససస స
95-134/540

4129 SQX2231405
పపరర: పరరశత థదరలపత

95-134/896

భరస : సదరఖ ననరరయణ థదరలపత
ఇసటట ననస:67-17-765
వయససస:53
లస: ససస స
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4130 AP151000606313
పపరర: మమతనఖలమక గగడడగమ�

95-134/541

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-767
వయససస:50
లస: ససస స
4133 AP151000606312
పపరర: ననగరశశరరరవప గగడడగమ�

95-134/544

95-138/1000

95-134/898

4137 AP151000606316
పపరర: హససనన ఎస.కర

4140 SQX0216929
పపరర: భడమరరసబ కకకతస

95-134/899

4143 SQX0715664
పపరర: శవరసజన గగడడగమ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-17-771
వయససస:30
లస: పప
95-134/555

95-134/901

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-17-774
వయససస:38
లస: పప

4152 SQX0558031
పపరర: దదరరనల లకడక�

95-134/559

4155 SQX0576876
పపరర: రరమకకకషషరరడ�డడ దదరరనల�

95-134/550

4158 SQX2267730
పపరర: ససబమబలల డదరనల
భరస : ససబబరరడడడ డదరనల
ఇసటట ననస:67-17-774
వయససస:60
లస: ససస స

4138 MLJ0991927
పపరర: అబమరల నబ షపక

95-134/547

4141 SQX0216838
పపరర: శకనవరసరరవప కకకతస

95-134/549

4144 AP151000606318
పపరర: లకడక గగడడగమ

95-134/551

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-17-771
వయససస:47
లస: ససస స
95-134/553

4147 AP151000606317
పపరర: శకనవరసరరవప గగడడగమ

95-134/554

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-771
వయససస:52
లస: పప
95-134/556

4150 SQX2170439
పపరర: నసరయఖ చసతల

95-134/900

తసడడ:డ చనన కకటయఖ చసతల
ఇసటట ననస:67-17-772
వయససస:43
లస: పప
95-134/557

4153 AP151000606321
పపరర: ససబమబలల డదరరనల�

95-134/558

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-773
వయససస:52
లస: ససస స
95-134/560

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-17-773
వయససస:38
లస: పప
95-134/562

95-134/897

తలర : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-770
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమకసషరష రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-17-773
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అలక
ర రయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-773
వయససస:70
లస: ససస స
4157 SQX0245092
పపరర: వనసకటటశశరరర మపపరర

95-134/548

తసడడ:డ ఉమర
ఇసటట ననస:67-17-772
వయససస:34
లస: పప

భరస : నసరయఖ చసతల
ఇసటట ననస:67-17-772
వయససస:36
లస: ససస స
4154 SQX0361972
పపరర: ఏగమక చసతకరయల�

4149 SQX0558106
పపరర: షపక అహకద

4135 SQX2213783
పపరర: శమమ షపక

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:67-17-769
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-17-771
వయససస:34
లస: పప

భరస : మరరహహసపసన
ఇసటట ననస:67-17-772
వయససస:52
లస: ససస స
4151 SQX2168094
పపరర: కలమమరర చసతల

95-134/546

భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-771
వయససస:30
లస: ససస స

95-134/552 4146 SQX0715615
4145 SQX0715714
పపరర: శవ ననగ మలలర శశర రరవప గగడడగమ
పపరర: గమరరవరర న గగడడగమ

95-134/543

భరస : జకకర షపక
ఇసటట ననస:67-17-768
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-17-770
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస
ఇసటట ననస:67-17-770
వయససస:23
లస: పప

4148 AP151000606319
పపరర: ససబబన ఎస కర

95-134/545

భరస : అబమరల నబ
ఇసటట ననస:67-17-769
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల నబ షపక
ఇసటట ననస:67-17-769
వయససస:25
లస: పప
4142 SQX2260479
పపరర: అశశక కకతస

4134 MLJ2608313
పపరర: ససభబన

4132 SQX0023424
పపరర: మసరసన రరవప� గగడడగమ�

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-17-767
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:67-17-768
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-17-768
వయససస:56
లస: ససస స
4139 SQX2355790
పపరర: జజన పసర షపక

95-134/542

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-767
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-767
వయససస:57
లస: పప
4136 SQX2434389
పపరర: మసరసన బ షపక

4131 SQX0715730
పపరర: వనసకట గమరవయఖ గగడడగమ

4156 SQX0023655
పపరర: ససగమణ మపపరర

95-134/561

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:67-17-774
వయససస:31
లస: ససస స
95-134/902

4159 AP151000606286
పపరర: శకదతవ ఎరరక

95-134/563

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-777
వయససస:45
లస: ససస స
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95-134/564

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-17-777
వయససస:82
లస: ససస స
4163 SQX1039347
పపరర: శకనవరస రరడడడ తసగరరరల

95-134/567

95-134/568

95-134/571

95-134/574

95-134/577

95-134/580

95-134/583

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:42
లస: ససస స

4173 SQX0362186
పపరర: జజఖత కకతస

4176 SQX0362210
పపరర: ననరరయణ కకతస

4179 SQX0215681
పపరర: రరఖపలర పలర వ

4182 MLJ0980862
పపరర: ససరరసదడబబబమ ఖజజనన

95-134/586

95-134/588

4185 SQX2405652
పపరర: అరరణ కసదసకకరర

4168 SQX0361907
పపరర: పరపసరరడడడ ఆదదరర

95-134/570

4171 SQX1273002
పపరర: తతజశశ కకతనస

95-134/573

95-134/575

4174 SQX1452119
పపరర: నరరసదడ కకతనస

95-134/576

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:67-17-782
వయససస:29
లస: పప
95-134/578

4177 SQX1455600
పపరర: తరరపతయఖ కకతనస

95-134/579

తసడడ:డ తరరపతయఖ కకతనస
ఇసటట ననస:67-17-782
వయససస:56
లస: పప
95-134/581

4180 MLJ2608461
పపరర: సరమమమ జఖస ఖజజనన

95-134/582

భరస : దతవరరజ
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:54
లస: ససస స
95-134/584

4183 SQX0145060
పపరర: రరఖపలర గగపస

95-134/585

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:48
లస: పప
95-140/670

4186 MLJ0986208
పపరర: నదర ఏస డడ

95-134/587

భరస : ఖజజనన ససనల బబబమ కసదసకకరర
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అకబర భబషర
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:35
లస: ససస స

4188 AP151000606155
పపరర: ఆషరబ ఎస.డడ

4189 SQX1039644
పపరర: సయఖద జలమన బబషర

భరస : బమడన
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:47
లస: ససస స

95-140/669

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:67-17-782
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవరరజ
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:60
లస: పప
4187 AP151000606157
పపరర: హససననబ ఎస.డడ

95-134/572

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవరరజ
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:33
లస: పప
4184 AP151000606170
పపరర: దతవరరజ ఖజజనన

4170 SQX0401901
పపరర: శకనవరసరరడడడ దతవరపప

4165 SQX2257608
పపరర: లకడక నరసమక సరనకకమమక

తసడడ:డ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-780
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-782
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరరసదడ బబబమ ఖజజనన
ఇసటట ననస:67-17-784
వయససస:32
లస: ససస స
4181 MLJ0985812
పపరర: ససనల బబబమ ఖజజనన

95-134/569

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-17-782
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-17-782
వయససస:32
లస: పప
4178 SQX1605122
పపరర: పదకజ ఖజజనన

4167 SQX0318246
పపరర: అదదరర కకషష ర రరడడడ

95-134/566

భరస : వనసకట రమణ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:67-17-779
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-781
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససరరష కకతనస
ఇసటట ననస:67-17-782
వయససస:28
లస: ససస స
4175 SQX1595521
పపరర: ససరరష కకతనస

95-134/903

తసడడ:డ పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-780
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనలలగగసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-781
వయససస:54
లస: ససస స
4172 SQX1452333
పపరర: శశకలజ కకతనస

4164 SQX2149177
పపరర: వనసకట రమణ సరనకకమమక

4162 SQX0216580
పపరర: రమమదతవ� తసగరరరల�

భరస : శకనవరసరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-17-779
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరకయఖ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:67-17-779
వయససస:35
లస: పప

భరస : పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-780
వయససస:54
లస: ససస స
4169 MLJ0987404
పపరర: ననరరయణమక దతవరపప

95-134/565

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-17-777
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-17-779
వయససస:50
లస: పప
4166 SQX0361931
పపరర: నరకలమదతవ ఆదదరర

4161 AP151000606284
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎరరక

95-134/589

95-134/590

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:25
లస: పప
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4190 AP151000606154
పపరర: ఎస.డడ. అకబర బబషర

95-134/591

తసడడ:డ ఉసరకన
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:47
లస: పప
4193 SQX2286284
పపరర: ఫరరరనన సయఖద

95-134/906

95-134/594

95-140/671

95-140/490

95-181/1182

95-134/598

95-134/601

95-134/910

Deleted

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:67-17-794
వయససస:19
లస: పప

4203 SQX2151306
పపరర: తషలసస పపటటటట

4206 SQX1870435
పపరర: మహలకడక పపపరపల

95-134/913

4198 MLJ0980045
పపరర: పపనననరరవప కలసచనల

4215 SQX2468494
పపరర: ససభబన షపక

95-134/907

95-139/926

4204 SQX2297026
పపరర: సరసబడజఖస పపటటటట

95-181/1181

4207 SQX1787761
పపరర: ననగ మలలర శశరర మధదర

95-134/597

తసడడ:డ రవ కలమమర మధదర
ఇసటట ననస:67-17-791
వయససస:33
లస: ససస స
95-134/600

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-17-793
వయససస:27
లస: పప
95-134/908

4213 SQX2468601
పపరర: ససభబన షపక

95-134/909

Deleted

తసడడ:డ జబర షపక
ఇసటట ననస:67-17-794
వయససస:28
లస: పప
95-134/911

Deleted

భరస : బబష
ఇసటట ననస:67-17-795
వయససస:54
లస: ససస స

95-139/925

భరస : శకనవరస రరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:67-17-789
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జబర షపక
ఇసటట ననస:67-17-794
వయససస:28
లస: పప
4218 SQX2125961
పపరర: కలరరరద షపక

95-134/596

4201 SQX1727353
పపరర: బబల వనసకట భబరడ వ బతష
స ల

95-134/599 4210 SQX1039842
4209 SQX1039818
పపరర: గమమకడడలర బబల ససబడమణఖస
పపరర: యసస ననగ గగపస

4212 SQX2243814
పపరర: కరరమమలర షపక

95-134/593

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-787
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజ
ఇసటట ననస:67-17-794
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జబర షపక
ఇసటట ననస:67-17-794
వయససస:28
లస: పప
4217 SQX2136661
పపరర: గగస బబష షపక

95-139/924

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-17-793
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరరమభలమర
ఇసటట ననస:67-17-794
వయససస:36
లస: ససస స
4214 SQX2468650
పపరర: ససభబన షపక

4200 SQX1727502
పపరర: వజయ లకడక బతష
స ల

4195 MLJ0989418
పపరర: వజయలకడక కలసచనల

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-786
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:67-17-790
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-17-793
వయససస:43
లస: ససస స
4211 SQX0979823
పపరర: షపక నదరరజహన

95-134/595

భరస : శకనవరసరరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:67-17-789
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరడ పడసరద చసత
ఇసటట ననస:67-17-789
వయససస:39
లస: ససస స
4208 MLJ2608420
పపరర: శవకలమమరర యమశమమ

4197 MLJ0989632
పపరర: భబసషర కలసచనల

95-134/905

భరస : పపననరరవప
ఇసటట ననస:67-17-786
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-787
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కటరర
ఇసటట ననస:67-17-787
వయససస:50
లస: ససస స
4205 SQX2266922
పపరర: లలత చసత

95-134/592

తసడడ:డ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:67-17-786
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:67-17-786
వయససస:42
లస: పప
4202 SQX1773472
పపరర: లకడక కటరర

4194 SQX0852350
పపరర: పదకవత కలసచనల

4192 SQX2178382
పపరర: బబ ఫరతమ సయద

తసడడ:డ అకబర బబష సయద
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-786
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:67-17-786
వయససస:67
లస: ససస స
4199 SQX2433720
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలసచల

95-134/904

తసడడ:డ ఉసరకన సయద
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అకబర బబష సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:20
లస: ససస స
4196 MLJ0989400
పపరర: వనసకరయమక కలసచనల

4191 SQX2323590
పపరర: ఖమససస సయద

95-140/672

4216 SQX2468726
పపరర: ససభబన షపక

95-134/912

తసడడ:డ జబర షపక
ఇసటట ననస:67-17-794
వయససస:28
లస: పప
4219 SQX2157675
పపరర: బబష షపక

95-181/1183

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:67-17-795
వయససస:62
లస: పప
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4220 SQX2155877
పపరర: శవకలమమరర మకషపరటట

95-181/1184

భరస : ననగరశశర రరవప మకషపరటట
ఇసటట ననస:67-17-797
వయససస:51
లస: ససస స
4223 SQX1532127
పపరర: భబసషర సదరర

95-181/167

95-181/170

95-181/1187

Deleted
95-181/1190

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:67-18-801
వయససస:20
లస: ససస స
4235 SQX0482943
పపరర: ససభబషసణణ గమమకడడ�

95-181/173

95-181/176

95-181/179

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:51
లస: పప

95-181/1188

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:67-18-801
వయససస:37
లస: ససస స
4233 SQX0610675
పపరర: కమల సస హహచ

4236 SQX0080028
పపరర: ననగమలలర శశరర� మమమడడ

4239 SQX0079749
పపరర: ఉమమదతవ� ఎ�

4242 SQX0761221
పపరర: హనసమసతరరవప మమమడడ

95-181/182

4245 SQX0580837
పపరర: లసగయఖ� ఎస�

95-181/171

4248 AP151000603291
పపరర: రరఘవ చనదరరజపలర �
తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:60
లస: పప

4228 SQX0820464
పపరర: అనల షపక

95-129/664

4231 SQX2233070
పపరర: కసషష వనణణ శవకకటట

95-181/1189

95-181/172
4234 SQX0209874
పపరర: లకడక రరజరశశరర� చనదరరజ పలర �

భరస : శశషష కలమమర�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:34
లస: ససస స
95-181/174

4237 AP151000603119
పపరర: రరజరశశరర చనదరరజపలర �

95-181/175

భరస : రరఘవ�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:55
లస: ససస స
95-181/177

4240 SQX1290832
పపరర: పవన కలమమర చధరరజ పలర

95-181/178

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చధరరజ పలర
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:24
లస: పప
95-181/180

4243 SQX0482968
పపరర: శశషష కలమమర చతరరజపలర

95-181/181

తసడడ:డ రరఘవలల
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:30
లస: పప
95-181/183

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:39
లస: పప
95-181/185

95-181/169

భరస : కసషష మభరరస శవకకటట
ఇసటట ననస:67-18-801
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవ� �
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:37
లస: పప
4247 AP151000603297
పపరర: శకనస వనమమల�

4230 SQX2157691
పపరర: నజమభన షపక

4225 SQX0482828
పపరర: యయససబబబమ సదరస

భరస : అహసతషలర
ఇసటట ననస:67-18
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:27
లస: పప
4244 MLJ0989111
పపరర: వరసస బబబమ� చలమర�

95-140/491

భరస : వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:58
లస: ససస స
4241 SQX0761213
పపరర: గణణష మమమడడ

4227 SQX1730852
పపరర: శకలత చలమర

95-181/166

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-798
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరససబబబమ
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:34
లస: ససస స
4238 SQX0452128
పపరర: ఉమ మహహశశరర� మమమడడ

95-181/168

భరస : కకటటశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-917
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మర షపక
ఇసటట ననస:67-18-800
వయససస:42
లస: ససస స
4232 SQX2157683
పపరర: రరజజశనన షపక

4224 SQX0972935
పపరర: శవ ససరరస

4222 SQX0079897
పపరర: రతనకలమమరర యస

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-17-798
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-798
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:67-17-798
వయససస:50
లస: పప
4229 SQX2473478
పపరర: షమస షపక

95-181/165

భరస : రవ సదరరఖ
ఇసటట ననస:67-17-798
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సదరర
ఇసటట ననస:67-17-798
వయససస:23
లస: పప
4226 SQX0210393
పపరర: శకనవరస రరవప సదరర�

4221 SQX1527953
పపరర: ససధఖ సదరస

4246 SQX1333632
పపరర: శకనవరస రరవప చనధరరజపలర

95-181/184

తసడడ:డ గగపస చనధరరజపలర
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:45
లస: పప
95-181/186

4249 SQX1483379
పపరర: కకటటశశర రరవప మనమమలర

95-181/187

తసడడ:డ ససబబయఖ మనమమలర
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:70
లస: పప
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4250 SQX0079731
పపరర: కకటటశశరరరవప� ఎ�
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95-181/188

తసడడ:డ తషలసయఖ�
ఇసటట ననస:67-18-803
వయససస:76
లస: పప
4253 SQX0972794
పపరర: ధన లకడక దసడడ

95-181/191

95-181/194

95-181/198

95-181/201

95-181/204

95-181/207

95-181/210

భరస : బబజ ససవడ
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:43
లస: ససస స

4263 SQX1290899
పపరర: లకడకకరసత డదలల

4266 MLJ0993006
పపరర: అమర ననధ � డదలల�

4269 AP151000603103
పపరర: సయఖద ఆససయమ బబగస

4272 SQX1644954
పపరర: గమరవమమక జసజ

95-181/213

4275 SQX1644988
పపరర: నదరర శరయక

95-181/202

4278 SQX1644970
పపరర: నరరన శరయక
భరస : mastan shaik
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:61
లస: ససస స

4258 MLJ0989426
పపరర: సరసబయఖ� దసడడ�

95-181/196

4261 AP151000603106
పపరర: వనసకటటశశరరర దసడడ�

95-181/200

4264 SQX0209734
పపరర: హహసపసన� సయఖద�

95-181/203

తసడడ:డ ఉసకన�
ఇసటట ననస:67-18-807
వయససస:40
లస: పప
95-181/205

4267 SQX0866848
పపరర: అరరణ మమమడడ

95-181/206

భరస : వరరసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-18-808
వయససస:28
లస: ససస స
95-181/208

4270 SQX1553248
పపరర: జజమర సయఖద

95-181/209

తసడడ:డ జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:67-18-808
వయససస:25
లస: పప
95-181/211

4273 SQX1644939
పపరర: కసషష జసజ

95-181/212

తసడడ:డ ససవదసలల జసజ
ఇసటట ననస:67-18-809
వయససస:47
లస: పప
95-181/214

భరస : బశ శరయక
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:29
లస: ససస స
95-181/216

95-181/193

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:55
లస: పప

భరస : కసషష జసజ
ఇసటట ననస:67-18-809
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన శరయక
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:22
లస: ససస స
4277 SQX1644897
పపరర: మహబభననసర ససవడ

95-181/199

భరస : జలమన సయఖద
ఇసటట ననస:67-18-808
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ భబషర� �
ఇసటట ననస:67-18-808
వయససస:49
లస: పప
4274 SQX1644772
పపరర: రజయమ శరయక

4260 AP151000603130
పపరర: మహబభబ మర�

4255 SQX0973024
పపరర: అసజమక పసడతల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జగదదశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:67-18-807
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఖమససస�
ఇసటట ననస:67-18-808
వయససస:32
లస: ససస స
4271 MLJ0988022
పపరర: జలమన సయఖద� �

95-181/195

తసడడ:డ అమరననథ డదలల
ఇసటట ననస:67-18-807
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:67-18-807
వయససస:42
లస: పప
4268 SQX0334359
పపరర: సయఖద రరహన�

4257 SQX0791582
పపరర: పవన కలమమర దసడడ

95-181/190

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అమన�
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-18-807
వయససస:44
లస: ససస స
4265 SQX1051564
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-181/192

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:44
లస: పప
4262 SQX0973149
పపరర: వజయ శవరరతడ

4254 SQX0972992
పపరర: శవ కలమమరర రరమశశటట

4252 SQX1644442
పపరర: కలరరమమస శరయక

భరస : హహసపసన బబషర శరయక
ఇసటట ననస:67-18-804
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : యమగసధర
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:50
లస: ససస స
4259 SQX0972844
పపరర: రరసబబబమ పసడతల

95-181/189

భరస : ననశర శరయక
ఇసటట ననస:67-18-804
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-18-806
వయససస:28
లస: ససస స
4256 SQX0791509
పపరర: లకడక దసపర పసడతల

4251 SQX1644889
పపరర: తబసససమ శరయక

4276 SQX1645092
పపరర: కలమమరర గగరరబబ యన

95-181/215

భరస : నవన గగరరబబ యన
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:30
లస: ససస స
95-181/217

4279 SQX1645001
పపరర: రఫస శరయక

95-181/218

తసడడ:డ మసరసన శరయక
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:25
లస: పప
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4280 SQX1644996
పపరర: బబషర శరయక
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95-181/219

తసడడ:డ మసరసన శరయక
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:27
లస: పప
95-181/222

తసడడ:డ జనబబష శరయక
ఇసటట ననస:67-18-811
వయససస:21
లస: పప
95-181/1191

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసడడ
ఇసటట ననస:67-18-812
వయససస:36
లస: పప
95-181/227

భరస : మసరసన రరవప� �
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:38
లస: ససస స
95-181/230

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:56
లస: ససస స

4290 SQX0209981
పపరర: సయఖద అహకద�

4293 MLJ0986273
పపరర: కకటమక� చలమర�

95-181/233

భరస : మహబభబరర�
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:65
లస: ససస స

4296 SQX0866673
పపరర: శకకరసత వడడయమల

95-181/225

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:37
లస: పప

4299 SQX0601781
పపరర: బబజ� సయఖద�

95-181/228

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:52
లస: పప

4302 SQX0866665
పపరర: ననగరశశరరరవప వడడయమల

95-181/231

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:68
లస: పప

4305 SQX1644806
పపరర: ఖజజ ససవడ

95-181/234

4291 MLJ0991885
పపరర: రమణ� ఉపపపతల�

4294 SQX1051598
పపరర: అమరఊ సయఖద

భరస : ససధనకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:30
లస: ససస స

95-181/232

4297 SQX0612507
పపరర: శక కరసత ఇసడడయమల

95-181/238

95-181/235

4300 SQX1138412
పపరర: రరజననడడ శకనవరస రరవప

95-181/239

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:45
లస: పప
95-181/241

4303 AP151000603131
పపరర: ననగరశశరరరవప ఇడడయమల�

95-181/242

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:60
లస: పప
95-181/244

4306 SQX2412187
పపరర: సబహ షపక

95-181/1192

తసడడ:డ ఖససస షరహహద షపక
ఇసటట ననస:67-18-814
వయససస:19
లస: ససస స
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2153 SQX0288316
పపరర: కలమమకత కసషషకలమమరర�

95-181/229

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జలమన ససవడ
ఇసటట ననస:67-18-814
వయససస:22
లస: పప

95-138/596

95-181/226

భరస : అమన
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:58
లస: పప
95-181/243

4288 SQX0655415
పపరర: కకసడమక సదరర

భరస : వజయ� �
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ పసరర�
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:39
లస: పప
95-181/240

95-181/223

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:31
లస: పప
95-181/236

4285 SQX1644913
పపరర: సజదన శరయక

Deleted

భరస : కసషషమభరరస� �
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:58
లస: ససస స

4295 AP151000603125
పపరర: హహలసనబ సయఖద�

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:24
లస: ససస స

4287 SQX1051614
పపరర: ననవమ సయఖద

95-181/221

భరస : ఆయమబ శరయక
ఇసటట ననస:67-18-812
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహబభబరర�
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:43
లస: ససస స

4292 MLJ0986257
పపరర: తరరపతమక� సదరర�

2152 SQX1498949
పపరర: హహమవత మమరరడడ

95-131/750

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:67-18-813
వయససస:33
లస: ససస స

4289 MLJ0986240
పపరర: రమమదతవ� ఎలలకర�

4304 MLJ0989228
పపరర: కసషషమభరరస� చలమర�

4284 SQX2421808
పపరర: వనసకటటశశరరర దసడడ

4282 SQX1645035
పపరర: దసరడ మక బబ లల

భరస : subbarao bole
ఇసటట ననస:67-18-811
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:67-18-812
వయససస:52
లస: పప

4286 SQX2421774
పపరర: శరసబయఖ దసడడ

4301 SQX0046789
పపరర: ఇబడహహస సయఖద�

95-181/220

తసడడ:డ ఉసరకన ససవడ
ఇసటట ననస:67-18-810
వయససస:46
లస: పప

4283 SQX1645019
పపరర: ఫదదజ శరయక

4298 MLJ0990135
పపరర: వనసకటబడవప సదరర

4281 SQX1644905
పపరర: బబజ ససవడ

95-138/597

2154 SQX0434084
పపరర: అలవరల పరరశత

95-138/598

భరస : అనల కలమమర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:38
లస: ససస స
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2155 MLJ1734995
పపరర: ఈశశరమక� గమమకడడ�

95-138/599

భరస : కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:70
లస: ససస స
2158 SQX1123900
పపరర: షపక వల

95-138/602

95-138/605

95-138/608

95-138/610

95-209/531

95-134/62

95-134/65

భరస : సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:67-10-352
వయససస:60
లస: ససస స

2168 SQX2376739
పపరర: ససబబయమక బడత

2171 SQX2330397
పపరర: పపశరపపపఅల దతవప

2174 SQX1885490
పపరర: నరరయణమక అమకరరడడ

2177 SQX1885441
పపరర: ససబమబలల తచలకలటర

95-134/68

2180 SQX2512630
పపరర: మహహష తతట

95-138/1058

2183 SQX2168805
పపరర: సమరర ఫసరర గస షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-10-353
వయససస:20
లస: ససస స

2163 AP151000612052
పపరర: నరసమక బడత

95-138/607

2166 SQX2271773
పపరర: ససబబన బఇవనవ షపక

95-192/1196

2169 SQX2391175
పపరర: పడభబకర రరడడడ నలమలమపÞ

95-181/1238

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ నలమలమపప
ఇసటట ననస:67-9-349/a
వయససస:59
లస: పప
95-181/1136

2172 SQX2172880
పపరర: వనసకట పడసరద చసదన

95-138/970

తసడడ:డ నరసజన రరవప చసదన
ఇసటట ననస:67-10-35
వయససస:42
లస: పప
95-134/63

2175 SQX1885466
పపరర: రమమనజ రరడడడ అమమకరరడడడ

95-134/64

తసడడ:డ మలర రరడడడ అమమకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-312
వయససస:33
లస: పప
95-134/66

2178 AP151000606457
పపరర: మసరసనమక తతట

95-134/67

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-10-352
వయససస:55
లస: ససస స
95-181/1338

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:67-10-352
వయససస:37
లస: పప
95-181/1340

95-138/604

భరస : హనసమమన వల షపక
ఇసటట ననస:67-9-343
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస రరడడడ తచలకలటర
ఇసటట ననస:67-10-352
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద వనసకట రరడడడ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:67-10-352
వయససస:44
లస: పప
2182 SQX2512689
పపరర: మసరసనమక తతట

95-138/609

భరస : మలర రరడడడ అమకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-312
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-352
వయససస:20
లస: ససస స
2179 SQX1885425
పపరర: శకనవరస రరడడడ తచలలకలటర

2165 AP151000609031
పపరర: శకనవరసరరరడడడ బడత

2160 SQX0215582
పపరర: ఝమనస రరణణ బడత

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-343
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నటరరజ దతవప
ఇసటట ననస:67-10/1/4
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:67-10-312
వయససస:26
లస: ససస స
2176 SQX1885433
పపరర: ధన లకడక తచలలకలటర

95-138/606

భరస : కకటటరరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-9-346
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శశఖర కకసదరర
ఇసటట ననస:67-9-561
వయససస:35
లస: ససస స
2173 SQX1885474
పపరర: ససజజత తతసటర

2162 SQX0377044
పపరర: గమమకడడ తరరపఠమక�

95-138/601

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:67-9-343
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-343
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-9-346
వయససస:64
లస: ససస స
2170 SQX2246593
పపరర: పడససననసబ కకసదరర

95-138/603

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-9-343
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-343
వయససస:43
లస: పప
2167 SQX1904507
పపరర: ససబబయమక బడత

2159 MLJ1734318
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� గమమకడడ�

2157 SQX0821900
పపరర: కకటటరరడడడ చననప రరడడ

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-343
వయససస:39
లస: ససస స
2164 AP151000609030
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ బడత

95-138/600

భరస : అకకషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదర వల
ఇసటట ననస:67-9-342
వయససస:36
లస: పప
2161 MLJ3189842
పపరర: వనసకటరతనస బడత

2156 SQX0535161
పపరర: అలవరల లకడక కరసతస

2181 SQX2512655
పపరర: లకడక తతట

95-181/1339

భరస : మహహష తతట
ఇసటట ననస:67-10-352
వయససస:35
లస: ససస స
95-134/745

2184 SQX2168821
పపరర: మబనన షపక

95-134/746

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-10-353
వయససస:18
లస: ససస స
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95-138/1074

భరస : అశకఫ షపక
ఇసటట ననస:67-10-353
వయససస:31
లస: ససస స
2188 AP151000606459
పపరర: మలలర శశరర బడత

95-134/69

95-134/72

95-134/75

95-134/77

95-134/80

95-134/83

95-134/85

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వసససశశటట
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:67
లస: పప

2198 SQX0852772
పపరర: శరరష వజజడల

2201 AP151000606468
పపరర: బసగరరరరరడడడ దనశరకచరర

2204 SQX2362713
పపరర: వనసకట రమణ కరవనటట

2207 AP151000606485
పపరర: భబగఖలకడక కలసచనల

95-134/88

2210 SQX1216994
పపరర: ననగమమననసశరరరరవ వసససశశటట

95-134/78

2213 AP151000606493
పపరర: ససబబబరరవప రరగర�
తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:67
లస: పప

2193 AP151000606460
పపరర: కకటమక రరవపలపలర

95-134/74

2196 SQX1838077
పపరర: మలలర సవరర రరవపలపలర

95-138/660

2199 SQX0218404
పపరర: ససబమబలల దనశరకశరర

95-134/79

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-357
వయససస:67
లస: ససస స
95-134/81

2202 SQX1507377
పపరర: చసదడకళ పసటటల

95-134/82

భరస : వనసకట ననగ పడసరద పసటటల
ఇసటట ననస:67-10-359
వయససస:45
లస: ససస స
95-138/971

2205 SQX1507385
పపరర: ఫరరర నన మహమకద

95-134/84

భరస : ఇరరఫన మహమకద
ఇసటట ననస:67-10-360
వయససస:26
లస: ససస స
95-134/86

2208 SQX1216283
పపరర: భబరత లకడక వసససశశటట

95-134/87

భరస : బసవపపననయఖ వసససశశటట
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:61
లస: ససస స
95-134/89

తసడడ:డ బసవపపననయఖ వసససశశటట
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:37
లస: పప
95-134/91

95-134/71

భరస : రరమమరరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:67-10-356
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:27
లస: పప
2212 SQX1215277
పపరర: బసవపపననయఖ వసససశశటట

95-134/76

భరస : భశరకరరవ కరవనటట
ఇసటట ననస:67-10-359
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:67-10-361
వయససస:19
లస: పప
2209 SQX1273077
పపరర: శరఖమల బబబమ కలసచనల

2195 AP151000606463
పపరర: రరమమరరవప రరవపలపలర

2190 AP151000606461
పపరర: ససమత రరవపలపలర

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:67-10-356
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-358
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:67-10-359
వయససస:51
లస: పప
2206 SQX1885631
పపరర: దదననష కలమమర రరడడడ అలవరల

95-134/73

తలర : ససబమబలల
ఇసటట ననస:67-10-357
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బసగరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-358
వయససస:54
లస: ససస స
2203 SQX1507369
పపరర: వనసకట ననగ పడసరద పసటటల

2192 SQX0585794
పపరర: మలలర శశరర రరవపలపలర

95-214/1227

భరస : శవకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-355
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:67-10-356
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:67-10-357
వయససస:23
లస: ససస స
2200 AP151000606469
పపరర: పపననమక దనశరకచరర

95-134/70

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:67-10-356
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప రవపలపలర
ఇసటట ననస:67-10-356
వయససస:22
లస: పప
2197 SQX1903327
పపరర: అనదష తతసటర

2189 SQX0855882
పపరర: శకనవరసరరడడడ బడత

2187 SQX0205682
పపరర: సహహదసన� షపక�

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:67-10-353
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బడత రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-354
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:67-10-355
వయససస:62
లస: పప
2194 SQX1903384
పపరర: శకకరసత రవపలపలర

95-209/527

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-10-353
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-10-354
వయససస:59
లస: ససస స
2191 AP151000606462
పపరర: శవకకటటశశరరరవప రరవపలపలర

2186 SQX2230811
పపరర: మబనన షపక

2211 AP151000606483
పపరర: కలసచనల రరమ చసదడరరవప

95-134/90

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:49
లస: పప
95-134/92

2214 SQX2126126
పపరర: మసరసన వల షపక

95-134/747

తసడడ:డ దరరయమ
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:46
లస: పప
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95-134/748

తసడడ:డ దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:46
లస: పప
2218 SQX2443141
పపరర: బబగఖ లకడక కలసచల

95-138/972

95-134/95

95-134/98

95-134/101

95-134/104

95-138/973

95-134/108

తసడడ:డ ఈశశరరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-10-368
వయససస:20
లస: ససస స

2228 MLJ2608016
పపరర: శకదతవ� కకడత�

2231 SQX0218552
పపరర: ఏసయఖ రరడడడబబ యన�

2234 SQX1552968
పపరర: పరవన జజఖత సససకర

2237 AP151000606512
పపరర: వనసకటససబబమక సరన

95-134/111

2240 SQX2019941
పపరర: సరయ కకరణ ససకర

95-134/102

2243 SQX0218818
పపరర: సతనఖవత గగలర పపడడ
భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-368
వయససస:33
లస: ససస స

2223 SQX1145623
పపరర: ససమమకర రరమ కసషష

95-134/97

2226 SQX1553255
పపరర: అనసష రరడడడబబ యన

95-134/100

2229 SQX1553230
పపరర: పదకజ రరడడడబబ యన

95-134/103

భరస : శకనవరసరరవప రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:67-10-364
వయససస:43
లస: ససస స
95-134/105

2232 SQX2229367
పపరర: నవఖ రరప కకడచ

95-134/751

తసడడ:డ ననగ మలలర శశరరరవప కకడచ
ఇసటట ననస:67-10-364
వయససస:19
లస: ససస స
95-134/106

2235 SQX0218644
పపరర: మలలర శశరర సససకర

95-134/107

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:40
లస: ససస స
95-134/109

2238 SQX0218586
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

95-134/110

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:45
లస: పప
95-134/647

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:26
లస: పప
95-134/112

95-134/94

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:67-10-364
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:71
లస: పప
2242 SQX1885615
పపరర: పవన గగలర పపడడ

95-134/99

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఏలర యఖ
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:55
లస: ససస స
2239 AP151000606588
పపరర: ఎలర యఖ సససకర

2225 SQX1885623
పపరర: రరఘవయఖ ఎమకడడశశటట

2220 SQX1885607
పపరర: కకటటశశరమక ఎమకడడశశటట

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-10-363
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చన నరసససహస�
ఇసటట ననస:67-10-364
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప రరదర ద వదఈనన
ఇసటట ననస:67-10-365
వయససస:21
లస: ససస స
2236 SQX0218628
పపరర: ససశల సససకర

95-134/96

భరస : ననగమలలర శశర రరవప� �
ఇసటట ననస:67-10-364
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏసయఖ
ఇసటట ననస:67-10-364
వయససస:52
లస: ససస స
2233 SQX2232965
పపరర: తడవనణణ రరదర ద వదఈనన

2222 SQX1085506
పపరర: యస ననగరరరరన

95-134/750

భరస : రరఘవయఖ ఎమకడడశశటట
ఇసటట ననస:67-10-363
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలసరశమ ఎమకడడశశటట
ఇసటట ననస:67-10-363
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరడడడబబ యన
ఇసటట ననస:67-10-364
వయససస:28
లస: ససస స
2230 AP151000606507
పపరర: శవమక రరడడ బబ యన

95-134/93

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-10-363
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవపలల ఎమకడడశశటట
ఇసటట ననస:67-10-363
వయససస:42
లస: పప
2227 SQX1553214
పపరర: ససనతన రరడడడబబ యన

2219 AP151000606495
పపరర: గసగరభవరన రరగర�

2217 SQX2126100
పపరర: షరహహద షపక

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-10-363
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-10-363
వయససస:62
లస: ససస స
2224 SQX1885516
పపరర: వనసకనన ఎమకడడశశటట

95-134/749

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడ రరవప కలసచల
ఇసటట ననస:67-10-362
వయససస:46
లస: ససస స
2221 AP151000606494
పపరర: ధనలకడక రరగర

2216 SQX2263903
పపరర: శహహదన షపక

2241 SQX1990316
పపరర: సరయకకరణ సససకర

95-134/648

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:67-10-366
వయససస:26
లస: పప
95-134/113

2244 SQX0218677
పపరర: వరమక గగలర పపడడ

95-134/114

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:67-10-368
వయససస:57
లస: ససస స
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2245 SQX0218784
పపరర: ఆదదననరరయణ గగలర పపడడ

95-134/115

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:67-10-368
వయససస:34
లస: పప
2248 SQX2282945
పపరర: వనసకయమక గగలర పపడడ

95-138/974

95-134/120

95-134/123

95-134/649

95-134/127

95-134/130

95-134/133

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బభరర
ఇసటట ననస:67-10-372
వయససస:24
లస: పప

2258 SQX2044097
పపరర: పడతతఖష రరయ

2261 AP151000606521
పపరర: మసరసనబ ఎస.కర

2264 SQX0024240
పపరర: బమడత షపక

2267 SQX0218859
పపరర: బమజర షసక

95-134/753

2270 SQX2396869
పపరర: ఏససవరల షపక

95-203/933

2273 SQX0959122
పపరర: నవన కలమమర బమరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-10-372
వయససస:26
లస: పప

2253 SQX1553123
పపరర: ననసరయఖ గగలర పపడడ

95-134/122

2256 SQX0218735
పపరర: ఏడడకకసడలల గగలర పపడడ

95-134/125

2259 SQX0218883
పపరర: మహబ షపక

95-134/126

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:33
లస: ససస స
95-134/128

2262 SQX1595547
పపరర: గగస రబబబన షపక

95-134/129

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:22
లస: పప
95-134/131

2265 AP151000606635
పపరర: జజననర నదన ఎస.కర

95-134/132

తసడడ:డ హసన అహకద
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:42
లస: పప
95-134/134

2268 SQX2385490
పపరర: జన బబగమమ షపక

95-134/752

భరస : ఈఉవరల షపక
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:31
లస: ససస స
95-138/975

తసడడ:డ దరరయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:32
లస: పప
95-134/136

95-134/119

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:28
లస: పప
2272 SQX1297077
పపరర: పడవణ కలమమర బభరర

95-134/124

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహకద
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:52
లస: పప
2269 SQX2375541
పపరర: మసరసన వల షపక

2255 SQX1553156
పపరర: పష తష రరజ గగలర పపడడ

2250 SQX1553149
పపరర: వనసకటటశశరర గగలర పపడడ

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ�
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:32
లస: పప
2266 AP151000606520
పపరర: బబబమ ఎస.కర

95-134/121

తసడడ:డ శకనవరససలల రరయ
ఇసటట ననస:67-10-370
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన షసవదన
ఇసటట ననస:67-10-371
వయససస:37
లస: ససస స
2263 SQX0024059
పపరర: మమబమ జజన� షపక�

2252 SQX0218768
పపరర: అనసదరఖమక గగలర పపడడ

95-134/117

భరస : పష తష రరజ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరససలల రరయ
ఇసటట ననస:67-10-370
వయససస:38
లస: ససస స
2260 SQX0218834
పపరర: భబజ షసక

95-134/118

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:33
లస: పప
2257 SQX2078251
పపరర: ససబబరతనస రరయ

2249 SQX1553081
పపరర: పరరశత గగలర పపడడ

2247 AP151000606518
పపరర: శవససబబబరరవప గగలర పపడడ

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:67-10-368
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-10-369
వయససస:34
లస: ససస స
2254 SQX0218800
పపరర: వరయఖ గగలర పపడడ

95-134/116

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:67-10-368
వయససస:43
లస: పప

భరస : అదద ననరరయణ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:67-10-368
వయససస:32
లస: ససస స
2251 SQX1553107
పపరర: ననగరశశరమక గగలర పపడడ

2246 SQX0825828
పపరర: ఈశశర రరవప గగలర పపడడ

2271 AP151000606540
పపరర: పదకజ బమరరర

95-134/135

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-10-372
వయససస:44
లస: ససస స
95-134/137

2274 AP151000606539
పపరర: శకనవరసరరవప బమరరర

95-134/138

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:67-10-372
వయససస:50
లస: పప
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95-134/650

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పప నననడ
ఇసటట ననస:67-10-372
వయససస:19
లస: పప
2278 MLJ0983395
పపరర: వనణమ కకడత

95-134/140

95-134/143

95-134/146

95-134/149

95-134/152

95-134/754

95-134/757

భరస : ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:45
లస: ససస స

2288 SQX0825794
పపరర: ససబడమణఖస ఏటటకకరర

2291 SQX1885524
పపరర: చసదబబషర షపక

2294 SQX2228138
పపరర: కలమఖణణ యయటటకకరర

2297 SQX2503530
పపరర: పరరశత అదరసకక

95-134/156

2300 SQX0219063
పపరర: పడసననలకడక మకరష

95-134/150

2303 AP151000606556
పపరర: హనసమమయమక మకరష
భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:65
లస: ససస స

95-134/145
2283 AP151000606568
పపరర: వనసకటరమణరరవప పససపపలలటట

95-134/148
2286 SQX1568577
పపరర: అదరసకక అసకమక రరవప అదరసకక

2289 SQX0825802
పపరర: కమల కలమమర ఏటటకకరర

95-134/151

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:34
లస: పప
95-134/153

2292 MLJ2608149
పపరర: సరసబశవరరవప ఏటటకకరర�

95-134/154

తసడడ:డ సష మయఖ�
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:62
లస: పప
95-134/755

2295 SQX2210961
పపరర: ఉష రరణణ అదరసకక

95-134/756

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అదరసకక
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:19
లస: ససస స
95-138/1075

2298 SQX1903186
పపరర: ధనలకడక అదరసకక

95-134/155

భరస : వనసకటటశశరరర అదరసకక
ఇసటట ననస:67-10-376
వయససస:32
లస: ససస స
95-134/157

భరస : ఉమమమహహసశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:35
లస: ససస స
95-134/159

95-134/142

తసడడ:డ అదరసకక కకటటశశరరరవప అదర సకక
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రసగ ననయకలలల మరరపపడడ
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:21
లస: ససస స
2302 AP151000606557
పపరర: రరజఖలకడక మకరష

95-134/147

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:18
లస: ససస స
2299 SQX1885417
పపరర: శకలలఖ మరరపపడడ

2285 AP151000606538
పపరర: లకడక ఏటటకకరర�

2280 AP151000606533
పపరర: రరమకకటమక దదపపలపపడడ�

తసడడ:డ చచసగయఖ
ఇసటట ననస:67-10-374
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:32
లస: పప
2296 SQX2129658
పపరర: ఆశ పరవన షపక

95-134/144

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అదరసకక
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:43
లస: పప
2293 SQX2256790
పపరర: ససబడహకణఖస యయటటకకరర

2282 AP151000606567
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

95-134/139

భరస : అయన మహనరరవప�
ఇసటట ననస:67-10-374
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:26
లస: పప
2290 SQX1553073
పపరర: కకటటశశర రరవప అదరసకక

95-134/141

తసడడ:డ చచసగయఖ
ఇసటట ననస:67-10-374
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదబబషర షపక
ఇసటట ననస:67-10-375
వయససస:44
లస: ససస స
2287 SQX0730358
పపరర: కసషరషరరడడడ కకసరర

2279 SQX1553016
పపరర: శరసత కలమమరర పశపపలలటట

2277 AP151000606532
పపరర: సదరఖ కలమమరర కకడత

భరస : రరమమరరవప కకడత
ఇసటట ననస:67-10-373
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పశపపలలటట
ఇసటట ననస:67-10-374
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర. పససపపలలటట
ఇసటట ననస:67-10-374
వయససస:25
లస: పప
2284 SQX1885532
పపరర: నససమ షపక

95-3/1160

భరస : వనణమ కకడచ
ఇసటట ననస:67-10-373
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప కకడత
ఇసటట ననస:67-10-373
వయససస:36
లస: పప
2281 SQX1273150
పపరర: ననగరసదడ బబబమ పససపపలలటట

2276 SQX2113991
పపరర: జగదదశశరర కకడచ

2301 SQX0219022
పపరర: కసషషవనణణ మకరష

95-134/158

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:43
లస: ససస స
95-134/160

2304 SQX0729947
పపరర: రవతతజ మకరష

95-134/161

తసడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:26
లస: పప
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2305 AP151000606559
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప మకరష

95-134/162

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:45
లస: పప
2308 SQX2130177
పపరర: రసగననయకలలల మరరపపడడ

95-134/758

95-134/166

95-134/170

95-134/173

95-134/176

95-134/179

95-134/182

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:35
లస: ససస స

2318 SQX0024166
పపరర: బబబబవల షపక

2321 SQX0024075
పపరర: ననగససమలత కలటబల

2324 AP151000606660
పపరర: లకడక కకటబల

2327 SQX1553008
పపరర: వనసకట కకటబల

95-134/185

2330 AP151000606565
పపరర: చన వనసకటటశశరరర కకటబల

95-134/174

2333 AP151000612005
పపరర: వరలకడక తననరర
భరస : ఉదయచసదడ
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:47
లస: ససస స

2313 SQX0729822
పపరర: బబజ షపక

95-134/169

2316 SQX1885557
పపరర: బబజ షరయళద షపక

95-134/172

2319 SQX0579110
పపరర: అనసషర కలటబల

95-134/175

భరస : ససబబబ రరవప కలటబల
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:30
లస: ససస స
95-134/177

2322 AP151000606566
పపరర: రమణ కకటబల

95-134/178

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:42
లస: ససస స
95-134/180

2325 SQX0219113
పపరర: తరరపతమక కకటబల

95-134/181

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:72
లస: ససస స
95-134/183

2328 MLJ0988931
పపరర: వనసకటససబబబరరవప కలటబల

95-134/184

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:36
లస: పప
95-134/186

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:52
లస: పప
95-138/661

95-134/165

తసడడ:డ ఉసరకన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర కకటబల
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:47
లస: పప
2332 SQX0535518
పపరర: గమమకడడలర ఆదదలకడక

95-134/171

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస కలటల
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:21
లస: పప
2329 AP151000606662
పపరర: రరమమరరవప కకటబల

2315 SQX0023531
పపరర: మరర ససవదన షపక

2310 SQX0023903
పపరర: షపక నదర ఒహ

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:47
లస: ససస స
2326 SQX1885458
పపరర: ననగరరజ కలటల

95-134/167

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట కకటబల
ఇసటట ననస:67-10-379
వయససస:29
లస: ససస స
2323 AP151000606564
పపరర: వనసకట రతనమక కకటబల

2312 SQX1885565
పపరర: మహమకద గగసప షపక

95-134/164

భరస : అహకద బబషర
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:54
లస: పప
2320 SQX1552984
పపరర: అహలమఖ కకటబల

95-134/759

తసడడ:డ బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:31
లస: పప
2317 SQX0023994
పపరర: గగశ షపక

2309 SQX2212306
పపరర: శవ తతజ మలలర ల

2307 AP151000606555
పపరర: ససధనకరరరవప మకరష

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ మలలర ల
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:67-10-378
వయససస:41
లస: ససస స
2314 SQX0023986
పపరర: మమభభ ససభబన షపక

95-134/163

తసడడ:డ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబ డయఖ మరరపపడడ
ఇసటట ననస:67-10-377
వయససస:28
లస: పప
2311 SQX1885540
పపరర: హజరర షపక

2306 AP151000606558
పపరర: పరపరరరవప మకరష

2331 SQX2424372
పపరర: ఏడడకకసడలల మమవశ

95-138/976

తసడడ:డ మమవశ చనన నరసయఖ
ఇసటట ననస:67-10-380
వయససస:59
లస: పప
95-138/662

2334 SQX0449041
పపరర: కకననమలర శవమక�

95-138/663

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:56
లస: ససస స
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2335 SQX1241710
పపరర: కరరమ బబషర షపక
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95-138/664

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:24
లస: పప
2338 SQX0533695
పపరర: గమమకడడలర శకనవరస రరవప

95-138/667

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:37
లస: పప
2341 SQX0441881
పపరర: పసదరపపననమక� మమవశ�

95-138/670

95-138/673

భరస : నరదరరజ
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:50
లస: ససస స
2350 SQX0724930
పపరర: ఆదదలకడక నసడదరర

95-138/679

95-138/682

95-138/685

తసడడ:డ కణక రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:67-10-384
వయససస:54
లస: పప

95-138/671

2345 AP151000612010
పపరర: వనసకరయమక నసడదరర

2348 SQX0441907
పపరర: కరసఠర వనసకరయమమక

2351 SQX1241629
పపరర: ఖమజజవల షపక

2354 SQX0144121
పపరర: ససవర శసకర మరబబ యన

2357 AP151000609290
పపరర: వరదరరజ నసడదరర

95-138/688

2360 AP151000612012
పపరర: పరరశత సరధస

95-138/674

2363 SQX2485373
పపరర: ననగ వనసకట గగతస సరధస
తసడడ:డ రరమకసషష సరధస
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:21
లస: పప

2343 SQX0216390
పపరర: ససజజత మరబబ యన

95-138/672

2346 MLJ3189354
పపరర: ఇసదదరర నసడదరర

95-138/675

భరస : ధననరరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:48
లస: ససస స
95-138/677

2349 MLJ3189362
పపరర: రరయజజయ నసడదరర

95-138/678

భరస : మమరషసడతయమలల
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:53
లస: ససస స
95-138/680

2352 SQX1529512
పపరర: రరజజశన మహమకద

95-138/681

తసడడ:డ ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:29
లస: పప
95-138/683

2355 MLJ3185394
పపరర: ఉదయచసదడరరవ నసడదరర

95-138/684

తసడడ:డ మమరరషసడతయమలల
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:37
లస: పప
95-138/686

2358 SQX1241660
పపరర: షపక ససభబన

95-138/687

తసడడ:డ షపక మమలమల సరహహబ
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:55
లస: పప
95-138/689

భరస : రరమకసషష
ఇసటట ననస:67-10-384
వయససస:45
లస: ససస స
95-138/977

95-138/669

భరస : శవశసకర మరబబ యన
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప నసడదరర
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:58
లస: పప
2362 SQX2267847
పపరర: కసషష రరడడడ పసటట ట

2342 SQX0441667
పపరర: తతటబ దసరడ

95-138/666

తసడడ:డ ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనరయఖ మరబబ యన
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:47
లస: పప
2359 MLJ3185550
పపరర: మమరషసడతయమలల నసడదరర

2340 SQX0533729
పపరర: ససతయఖ చనదరరజపలర

95-138/668

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దననన రరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:30
లస: పప
2356 AP151000609004
పపరర: ధనననరరవప నసడదరర

2339 AP151000609001
పపరర: ఉదయచసదనడరరవప తననరర

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:76
లస: ససస స
2353 SQX0822403
పపరర: పపరష చసదడ రరవప నసడదరర

తసడడ:డ దనననరరవప
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:45
లస: ససస స
95-138/676

2337 SQX0822395
పపరర: గసగ రరజ నసడదరర

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరరషసడతయమలల
ఇసటట ననస:67-10-383
వయససస:34
లస: ససస స
2347 AP151000612011
పపరర: లకడక నసడదరర

95-138/665

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-10-381
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకసడలల�
ఇసటట ననస:67-10-382
వయససస:48
లస: ససస స
2344 SQX0821405
పపరర: రరజఖ లకడక నసడదరర

2336 SQX1529520
పపరర: ఏడడకకసదలల తననరర

2361 AP151000609005
పపరర: రరమకసషష సరధస

95-138/690

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:67-10-384
వయససస:50
లస: పప
95-134/953

2364 SQX1081132
పపరర: ననగలకడక బడత

95-138/691

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:28
లస: ససస స
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2365 SQX1584813
పపరర: సతఖవరణణ బబ లల
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95-138/692

భరస : రరఘవనసదడ శకనవరసరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:34
లస: ససస స
2368 SQX0434670
పపరర: బడత వషష
ష వరరన రరడడడ

95-138/695

95-138/698

95-134/190

95-138/701

95-138/704

95-138/707

95-138/710

2378 SQX0796789
పపరర: ఫరతమభన షపక

2381 SQX0438366
పపరర: అలమరబక షపక

2384 SQX1518408
పపరర: ధనలకడక ధనధద

2387 SQX0441709
పపరర: కరసరర ననగలకడక�

95-138/713

2390 SQX0441840
పపరర: యరకగగపప శరరద�

95-138/702

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:23
లస: పప

2393 MLJ3186038
పపరర: సరసబశవరరవప కలసడకరర
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:36
లస: పప

95-134/189

2376 SQX0724641
పపరర: షసషషన పఠరన

95-138/700

2379 SQX0215079
పపరర: మమసతనజ షపక

95-138/703

భరస : షపక సరరరర
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:55
లస: ససస స
95-138/705

2382 SQX0796771
పపరర: అబమరల వరజద షసక

95-138/706

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:32
లస: పప
95-138/708

2385 SQX1241686
పపరర: భవరన కలసదకరర

95-138/709

భరస : సరసబశవరరవప కలసదకరర
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:27
లస: ససస స
95-138/711

2388 SQX0624577
పపరర: ససభబషసణణ కరసస

95-138/712

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:31
లస: ససస స
95-138/714

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:37
లస: ససస స
95-138/716

2373 SQX0219261
పపరర: పపణఖవత దనసరర

భరస : మగమరస ఖమన
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమష కలసడకరర
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:34
లస: ససస స
2392 SQX1518432
పపరర: ఏడడకకసడలల తననరర

95-138/699

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ధనధద
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:30
లస: ససస స
2389 SQX1518416
పపరర: జయలకడక కలసడకరర

2375 SQX0796797
పపరర: ఉమమరరసననసర షపక

95-138/697
2370 SQX1581645
పపరర: రరఘవనసదడ శకనవరసరరవప బబ లల

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖమన
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:43
లస: పప
2386 SQX0215152
పపరర: ధనలకడక కరసరర

95-134/188

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:30
లస: పప
2383 SQX0743344
పపరర: మగమరమ ఖమన పఠరన

2372 SQX1496968
పపరర: కకటటశశరమక గగగసరన

95-138/694

తసడడ:డ కకటయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరజదస
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:49
లస: ససస స
2380 SQX0822429
పపరర: బబజ షపక

95-138/696

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-386
వయససస:38
లస: పప
2377 SQX0445858
పపరర: కరరమమన షపక

2369 SQX1081207
పపరర: ననగ ససరరష రరడడ బడత

2367 SQX0533737
పపరర: కకటటరరడడడ కర

తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:56
లస: పప
2374 SQX0219220
పపరర: కకటటశశర రరవప దనసరర

95-138/693

భరస : అకకషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-385
వయససస:32
లస: పప
2371 SQX1621615
పపరర: ససబబబరరడడడ బడత

2366 AP151000612407
పపరర: రరమతషలశమక కటబట

2391 SQX0215095
పపరర: అసజన� సససకర�

95-138/715

భరస : వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:43
లస: ససస స
95-138/717

2394 SQX0438176
పపరర: వనవ ససరరష�

95-138/718

తసడడ:డ పడభమదనస�
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:38
లస: పప
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2395 SQX0203919
పపరర: వనసకట ననరరయణ� కరసరర�

95-138/719

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:40
లస: పప
2398 SQX1870195
పపరర: జజరరన షపక

95-138/722

95-138/725

95-138/728

95-138/731

95-134/191

95-134/194

95-134/197

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:31
లస: ససస స

2408 SQX1040161
పపరర: అషష క రరడడడ తతసటర

2411 SQX1903293
పపరర: SHABANA షపక

95-138/733

95-138/732

95-138/727

2406 SQX1904291
పపరర: కరమమశశరమక కకసడకరర

2420 SQX0986893
పపరర: ఖమజజవల షపక

2423 SQX0441949
పపరర: షపక రసజజన బ�
భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:34
లస: ససస స

95-138/730

2409 SQX2508950
పపరర: బబజ ఎసససకర

95-138/1081

తసడడ:డ ఖదర
ఇసటట ననస:67-10-389
వయససస:21
లస: పప
95-134/192

2412 AP151000606479
పపరర: ఎస.కర. షమమ ససలమసనన

95-134/193

భరస : మమకస యమర అహకద
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:46
లస: ససస స
95-134/196

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:48
లస: పప
95-134/198

2418 AP151000606480
పపరర: మమకస యమర అహకద ఎస.కర

95-134/199

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:52
లస: పప
95-138/734

తసడడ:డ మధనర
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:72
లస: పప
95-138/735

2403 SQX1870260
పపరర: జజన బబషర షపక

95-134/195 2415 SQX1455642
2414 SQX0730648
పపరర: ఖమజజ ఇమమమ న సరహహబ సయఖద
పపరర: రఫస షపక

2417 SQX0218446
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-138/724

భరస : ననగరశశరరరవప కకసడకరర
ఇసటట ననస:67-10-389
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:51
లస: పప

భరస : పసదర దరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:47
లస: ససస స
2422 SQX0024299
పపరర: లకడక వసగ

95-138/729

తలర : ఖమర జహ
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:50
లస: పప
2419 MLJ3189347
పపరర: శరసతమక� చసతలపపడడ�

2405 AP151000612023
పపరర: లకడక మలలర ల�

2400 AP151000612021
పపరర: బబ యన యశశద

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-10-388
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:48
లస: ససస స
2416 AP151000606481
పపరర: ఎస.కర. ఫజల అహకద

95-138/726

తసడడ:డ కరశవ రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:67-10-389
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:24
లస: ససస స
2413 SQX0730887
పపరర: ఖమర జహ సయఖద

2402 AP151000609012
పపరర: భబసషరరరవప రరడడడబబ యన

95-138/721

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-10-388
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-10-389
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప డడడ
ఇసటట ననస:67-10-389
వయససస:23
లస: పప
2410 SQX1903319
పపరర: జరరనన షపక

95-138/723

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-10-388
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప డడడ
ఇసటట ననస:67-10-389
వయససస:23
లస: ససస స
2407 SQX1904259
పపరర: గగపస కసషష డడడ

2399 MLJ3189289
పపరర: శకలత రరడడడబబ యన

2397 AP151000609427
పపరర: రమమషరబబమ కలసడకరర �

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:43
లస: పప

భరస : భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-388
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగవసదస�
ఇసటట ననస:67-10-388
వయససస:74
లస: ససస స
2404 SQX1904267
పపరర: శరకవణణ డడడ

95-138/720

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:67-10-387
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-10-388
వయససస:24
లస: ససస స
2401 AP151000612364
పపరర: ససబబలల దనసరర�

2396 SQX0203968
పపరర: వనసకటటశశరరర� కరసరర�

2421 SQX2482362
పపరర: సలమక బబగస షపక

95-138/978

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-10-390
వయససస:41
లస: ససస స
95-138/736

2424 SQX0214692
పపరర: శశషరరతనస వసగ

95-138/737

భరస : చసదడ మమలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:62
లస: ససస స
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95-138/738

తసడడ:డ చసదడ మమలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:34
లస: పప
2428 SQX0579367
పపరర: ఖమజజ షపక

95-138/741

95-134/200

Deleted
95-138/744

భరస : గమరరవయఖ
ఇసటట ననస:67-10-392
వయససస:65
లస: ససస స
2437 SQX1222611
పపరర: షపక రజయమ

95-138/745

95-138/748

95-138/750

95-138/753

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దమకలపరటట
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:65
లస: పప

2435 SQX2233856
పపరర: కకటట రరడడడ కలసడదరర

2438 SQX1222652
పపరర: షపక అమనన

2441 SQX1904473
పపరర: బబగస షపక

2444 SQX1905017
పపరర: షకకలమ షపక

2447 SQX1904622
పపరర: గగససయబబగమమ షపక

95-138/756

2450 SQX0445833
పపరర: గగస బబషర�

95-138/979

2453 SQX1903251
పపరర: ధన లకడక ఉలర సగమల
భరస : సతఖననరరయణ ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:29
లస: ససస స

95-138/743

95-134/761
2433 SQX2277820
పపరర: మమరళమహన రరడడ కలసడదరర

2436 SQX2233849
పపరర: సరవతడ కలసడదరర

95-138/980

భరస : కకటట రరడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:67-10-392
వయససస:54
లస: ససస స
95-138/746

2439 SQX0434837
పపరర: ససభబన షపక

95-138/747

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-10-393
వయససస:36
లస: పప
95-138/749

2442 SQX1869270
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-134/201

భరస : హహసససన షపక
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:52
లస: ససస స
95-138/751

2445 SQX0830257
పపరర: అలవల ఉదయలకడక

95-138/752

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:39
లస: ససస స
95-138/754

2448 SQX0215228
పపరర: సకకననబ షపక

95-138/755

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:81
లస: ససస స
95-138/757

తసడడ:డ అహకద�
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:32
లస: పప
95-138/981

2430 SQX0214759
పపరర: చసదడ మమలలశశర రరవప వసగ

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:67-10-392
వయససస:34
లస: పప

భరస : హహసససన షపక
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:21
లస: పప
2452 SQX2261410
పపరర: శకలసతల దమకలపరటట

తసడడ:డ నశర రరడడడ అమకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-392
వయససస:54
లస: పప

భరస : బమడచ షపక
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:50
లస: ససస స
2449 SQX1905009
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-134/760

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-10-394
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమకసషష పప దదల
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:31
లస: ససస స
2446 AP151000612034
పపరర: రమణ మమదరశశటట �

2432 SQX2301901
పపరర: మలర రరడడడ అమకరరడడడ

95-138/740

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:67
లస: పప

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-10-393
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చమన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-10-393
వయససస:60
లస: పప
2443 SQX1525379
పపరర: ససభబగఖస పప దదల

95-138/742

తసడడ:డ గమరరవ రరడడడ కలసడదరర
ఇసటట ననస:67-10-392
వయససస:59
లస: పప

భరస : షపక ససభబన
ఇసటట ననస:67-10-393
వయససస:26
లస: ససస స
2440 AP151000609014
పపరర: మసరసన వల షపక

2429 SQX0204016
పపరర: మమలమల షపక

2427 SQX0434746
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ షసవదన
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:53
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-10-392
వయససస:44
లస: ససస స

2434 AP151000612024
పపరర: వనసకరయమక వసగవలర

95-138/739

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:67-10-391
వయససస:49
లస: పప
2431 SQX1455303
పపరర: హససనన షపక

2426 SQX0593517
పపరర: షపక రరహమమన

2451 SQX0438408
పపరర: బమడన షపక

95-138/758

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:67-10-395
వయససస:50
లస: పప
95-134/202

2454 SQX0441766
పపరర: లకడక యమ

95-138/759

భరస : చచననకరశవపలల
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:38
లస: ససస స
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2455 SQX1521690
పపరర: వర లకడక ఉలర సగమల
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95-138/760

భరస : వనసకటటసశరరర ఉలర సగమల
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:40
లస: ససస స
2458 AP151000612035
పపరర: పపననమక ఉలర గల

95-138/763

95-138/766

95-138/982

95-138/985

95-138/988

95-138/770

95-138/773

తసడడ:డ పసచచయఖ రరజననడడ
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:67
లస: పప

2468 SQX2232114
పపరర: సరయ రరస ఉపపలదదననన

2471 SQX1885508
పపరర: రమణ డడసడడ

2474 SQX0215400
పపరర: శవననగరసదడస కకసడపలర

2477 SQX0459420
పపరర: కర వనసకట రసగయఖ�

95-138/776

2480 MLJ3185881
పపరర: సరరశరరడడడ� నరరక�

95-138/986

2483 SQX2229763
పపరర: రమణమక రరజననడడ
భరస : వనసకటటశశరరర రరజననడడ
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:61
లస: ససస స

2463 AP151000609293
పపరర: ననగయఖ ఉలర గమల

95-138/768

2466 SQX2232098
పపరర: లకడక ఉపపలదదననన

95-138/984

2469 SQX2229276
పపరర: సరమమఖలలరరజ ఉలసగమలమ

95-138/987

తసడడ:డ ననగయఖ ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:18
లస: పప
95-134/203

2472 SQX1595927
పపరర: కకసడపలర ససజనఖ

95-138/769

తసడడ:డ కకసడపలర కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:29
లస: ససస స
95-138/771

2475 SQX0215335
పపరర: దసరడ మక కకసడపలర

95-138/772

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:68
లస: ససస స
95-138/774

2478 SQX0204594
పపరర: కకటటశశరరరవప� కకసడపలర �

95-138/775

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:53
లస: పప
95-138/777

తసడడ:డ రరమచసదడరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:58
లస: పప
95-138/989

95-138/765

భరస : చచననకరశవపలల ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప డడసడడ
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:56
లస: పప
2482 SQX2271013
పపరర: వనసకటటశశరరర రరజననడడ

95-138/983

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప దదసడడ
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:25
లస: పప
2479 SQX1904556
పపరర: రమమరరవప డడసడడ

2465 SQX2232106
పపరర: చచననకరశవపలల ఉపపలదదననన

2460 SQX0434696
పపరర: వ చచననకరశవపలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:55
లస: పప

భరస : రమమరరవప డడసడడ
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దసస గరర�ర �
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:48
లస: ససస స
2476 SQX1241736
పపరర: ననగ దసరరడ రరవప దదసడడ

95-138/767

తసడడ:డ చచననకరశవపలల ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవపలల ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:18
లస: పప
2473 MLJ3189222
పపరర: ఖమదసర� సయఖద�

2462 SQX0204289
పపరర: కకటయఖ ఉలర సగమల

95-138/762

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కసయఖ ఉపపలదదననన
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:34
లస: పప
2470 SQX2232148
పపరర: వసశ ఉపపలదదననన

95-138/764

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప ఉలసగమలమ
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:61
లస: ససస స
2467 SQX2230704
పపరర: సతఖననరరయణ ఉలసగమలమ

2459 SQX0204404
పపరర: సతఖననరరయణ ఉలర సగమల

2457 AP151000612409
పపరర: రరజ ఉలర గల

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటబడవప
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:44
లస: పప
2464 SQX2177178
పపరర: పపననమక ఉలసగమలమ

95-138/761

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:67-10-396
వయససస:65
లస: ససస స
2461 SQX0204347
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉలర గమల

2456 SQX0215277
పపరర: గగవసదమక ఉలర సగమల

2481 MLJ3185386
పపరర: దసస గరర�ర సయఖద�

95-138/778

తసడడ:డ హహసపసన� �
ఇసటట ననస:67-10-397
వయససస:58
లస: పప
95-138/990

2484 SQX1329474
పపరర: తతజశశ రరడడ

95-138/779

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:24
లస: ససస స
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2485 SQX1554444
పపరర: పడమల తతట
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95-138/780

భరస : ఉమమమహహశ తతట
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:26
లస: ససస స
2488 MLJ3189099
పపరర: రమణమక పగడనల

95-138/783

95-138/786

95-138/789

95-138/792

95-138/795

95-138/798

95-138/801

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:59
లస: పప

2498 MLJ3186095
పపరర: శకనవరసరరవప మడడతల

2501 SQX1080977
పపరర: నరసససహ రరవప తతట

2504 SQX0434498
పపరర: కకలర వజయ�

2507 MLJ1742329
పపరర: కకటటశశరమక గగళళ� �

95-138/804

2510 MLJ3185410
పపరర: శవపడకరష� రరడ�డడ

95-138/793

2513 AP151000609024
పపరర: శవ రరమ కసషరషరరడడడ గగళళ
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:63
లస: పప

2493 SQX0215483
పపరర: ననరరయణమక మడడతల

95-138/788

2496 MLJ3185907
పపరర: హహమసత కలమమర మడడతల

95-138/791

2499 MLJ3185147
పపరర: పసదర దరరడడడ పగడనల

95-138/794

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:44
లస: పప
95-138/796

2502 AP151000609020
పపరర: ననరరయణరరడడడ వవరసగసటట

95-138/797

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:69
లస: పప
95-138/799

2505 MLJ1741115
పపరర: పడవణ గగళళ

95-138/800

భరస : శవరరమకసషట
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:38
లస: ససస స
95-138/802

2508 SQX0533703
పపరర: గగళర శవకసషషకరసత రరడడడ

95-138/803

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:29
లస: పప
95-138/805

తసడడ:డ శవరరమకసషష రరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:36
లస: పప
95-138/807

95-138/785

తసడడ:డ పసదరనన
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:77
లస: ససస స

తలర : సదరఖచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:32
లస: పప
2512 AP151000609023
పపరర: శకనవరసరరరడడడ గగళళ

95-138/790

భరస : వనసకరటరసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:51
లస: ససస స
2509 SQX0382473
పపరర: వయమఖరర ననగరరజ�

2495 SQX0204461
పపరర: ఉమ మహహశ తతట

2490 SQX0434308
పపరర: అలవరల భబగఖలకడక

భరస : పసదరనన
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:58
లస: ససస స

తలర : వనసకరయమక
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:30
లస: ససస స
2506 AP151000612515
పపరర: వజయలకడక గగళళ

95-138/787

తసడడ:డ పసదరనన
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అకకషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:50
లస: పప
2503 SQX0434571
పపరర: గగళళ అమసతవరణణ

2492 SQX0215533
పపరర: ఆవపలమక ఓరరగసటట

95-138/782

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకసషష రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:38
లస: పప
2500 SQX0445841
పపరర: ఎ చసదడశశఖర రరడడడ

95-138/784

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:28
లస: పప
2497 SQX0204669
పపరర: పవన కలమమర రరడడడ గగళర

2489 SQX1080951
పపరర: శవ పరరశత తతట

2487 SQX0145086
పపరర: గమరరమహహశశరర మడడతల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట కసషష రరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:45
లస: ససస స
2494 SQX0742742
పపరర: మణణకసఠ తతట

95-138/781

భరస : శవ పడకరశ రరడడడ గగళళ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-399
వయససస:39
లస: ససస స
2491 SQX0527192
పపరర: మమటటకలసదస రగజజలకడక

2486 SQX1362524
పపరర: లకడక ససజనఖ గగళళ

2511 SQX1904697
పపరర: వర రరడడడ తతసటర

95-138/806

తసడడ:డ అసబ రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:56
లస: పప
95-138/808

2514 AP151000609021
పపరర: ససబబబరరడడడ గగళళ

95-138/809

తసడడ:డ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:84
లస: పప
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2515 SQX2373926
పపరర: ననరరయణ రరడడడ వవరరగసటట

95-138/992

తసడడ:డ కకటటరరడడడ వవరరగసటట
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:67
లస: పప
2518 SQX2165090
పపరర: ససభబన షపక

95-134/793

95-134/204

95-134/207

95-134/210

95-134/213

95-134/216

95-134/219

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల జటటపరటట
ఇసటట ననస:67-11-405
వయససస:29
లస: పప

2528 SQX0030304
పపరర: బబ మకశశటట వనసకటససబబమక

2531 SQX1358432
పపరర: అమర షపక

2534 SQX0564021
పపరర: శవమక చచరరకలల�

2537 SQX2379899
పపరర: అనసష కరమననన

95-134/221

2540 SQX1273176
పపరర: సహహత చలమర

95-134/211

2543 SQX1455576
పపరర: వనసకట రరవప చలమర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:67-11-405
వయససస:48
లస: పప

2523 SQX0024190
పపరర: మలర కరరరరన సష సపలర

95-134/206

2526 SQX0216176
పపరర: పడసరదస సష మమపలర

95-134/209

2529 SQX0946954
పపరర: రమణమక కసట

95-134/212

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:67-11-401/A
వయససస:62
లస: ససస స
95-134/214

2532 AP151000606246
పపరర: వనసకటమహనరరవప దనసరర

95-134/215

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-11-401/A
వయససస:42
లస: పప
95-134/217

2535 AP151000606257
పపరర: వనసకటరమణ ఎరరక

95-134/218

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-11-402
వయససస:49
లస: పప
95-134/763

2538 AP151000606263
పపరర: లకకమక రరవళళ

95-134/220

భరస : భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:67-11-403
వయససస:57
లస: ససస స
95-134/222

తసడడ:డ వనసకట రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-11-405
వయససస:24
లస: ససస స
95-134/224

95-134/800

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-11-401
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవననరరయణ కరమననన
ఇసటట ననస:67-11-402
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:67-11-403
వయససస:62
లస: పప
2542 SQX1581702
పపరర: అసకరరవ జటటపరటట

95-134/208

భరస : ననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-11-402
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-11-402
వయససస:52
లస: పప
2539 MLJ2608099
పపరర: భబసషరరరవప రరవళళ

2525 SQX0216309
పపరర: శకనవరసరరవప సష మమపలర

2520 SQX2293181
పపరర: రరణమక దతవ మమమలపరపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-11-401
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షసక
ఇసటట ననస:67-11-401/A
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:67-11-401/A
వయససస:51
లస: పప
2536 SQX0563999
పపరర: ననరరయణ రరడడడ చచరరకలల�

95-134/205

భరస : వనలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:67-11-401/A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద చతదరర
ఇసటట ననస:67-11-401/A
వయససస:35
లస: పప
2533 SQX0030262
పపరర: బబ మకశశటట వనలలగగసడయఖ

2522 AP151000606251
పపరర: కకటటశశరమక సష మమపలర

95-223/1283

భరస : రరమ కసషష మమమలపరపప
ఇసటట ననస:67-11-44
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-11-401
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటమహనరరవప
ఇసటట ననస:67-11-401/A
వయససస:33
లస: ససస స
2530 SQX0730788
పపరర: మహన చతదరర చసడనడ

95-134/799

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:67-11-401
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:67-11-401
వయససస:32
లస: పప
2527 SQX0216085
పపరర: శరసత దనసరర

2519 SQX2258739
పపరర: రరణమక మమమలపరపప

2517 SQX2172518
పపరర: గసగర శవ పడసరద దదడడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:67-10-617/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమ కసషష మమమలపరపప
ఇసటట ననస:67-11-44
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-11-401
వయససస:49
లస: ససస స
2524 SQX0797399
పపరర: నరరసదడ సష మపలర

95-221/8

భరస : వర రరడడడ తతసటర
ఇసటట ననస:67-10-400
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బమరరన షపక
ఇసటట ననస:67-11-43
వయససస:45
లస: పప
2521 AP151000606252
పపరర: ససబబబయమక సష మమపలర

2516 SQX1899517
పపరర: పరప తతసటర

2541 SQX1492180
పపరర: రరజఖ లకడక చలమర

95-134/223

భరస : వనసకట రరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-11-405
వయససస:42
లస: ససస స
95-134/225

2544 SQX1536467
పపరర: మలలర సవరర చచనసనపరటట

95-134/226

భరస : మహన బబబమ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:67-11-407
వయససస:33
లస: ససస స
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2545 AP151000606278
పపరర: ససదతషణ కలమమరర గగరసటర �

95-134/227

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-11-407
వయససస:44
లస: ససస స
2548 AP151000606277
పపరర: మహననబబమ చచనసనపరటట

95-134/230

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-11-407
వయససస:41
లస: పప
2551 SQX1885482
పపరర: అఖలమసడతశశరర కరకక

95-134/233

95-134/236

95-134/765

95-134/238

95-134/241

95-134/769

Deleted
95-134/772

భరస : మహమభద
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:34
లస: ససస స

95-134/237

2558 SQX2140911
పపరర: వషష
ష పసడయసకర కరకక

2561 SQX0217034
పపరర: ఖమతషన� బఎస కర�

2564 SQX1903368
పపరర: నదరర హన షపక

2567 SQX2389815
పపరర: మహబభన షపక

95-134/766

95-134/239

95-134/242

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:47
లస: ససస స

2556 SQX2377588
పపరర: మసగరశశరగ అచసత

95-134/764

2559 SQX2140978
పపరర: పవన కలమమర రరడడ కరకక

95-134/767

2562 SQX0715581
పపరర: షరరఫ షపక

95-134/240

2565 SQX2379261
పపరర: మహబభన షపక

95-134/768

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-11-413
వయససస:18
లస: ససస స
95-134/770

Deleted

2573 AP151000606340
పపరర: కగసర ఏస కర

95-134/235

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:67-11-409
వయససస:28
లస: పప

95-134/773

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-11-413
వయససస:18
లస: ససస స
95-134/243

2553 AP151000606327
పపరర: రమణమక కరకక

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-11-413
వయససస:18
లస: ససస స
2570 SQX2389195
పపరర: మహబభన షపక

95-134/232

తసడడ:డ గమరవయఖ అచసత
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:75
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-11-413
వయససస:18
లస: ససస స
2572 SQX0023739
పపరర: సదఫసయమ షపక

2555 AP151000606326
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరకక

2550 SQX0145425
పపరర: వనసకట కసషష గగరసటర

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:67-11-411
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-11-413
వయససస:18
లస: ససస స
2569 SQX2412773
పపరర: మహబభన షపక

95-134/234

భరస : చనసద భబషర�
ఇసటట ననస:67-11-409
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రవ చలర
ఇసటట ననస:67-11-411
వయససస:34
లస: ససస స
2566 SQX2379485
పపరర: మహబభన షపక

2552 SQX0216986
పపరర: పదకవత కరకక

95-134/229

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:67-11-407
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడచ�
ఇసటట ననస:67-11-409
వయససస:33
లస: ససస స
2563 SQX1903434
పపరర: రరహన చలర

95-134/231

తసడడ:డ శశషషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసగరశశర రరవప అచసత
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:70
లస: ససస స
2560 SQX0217091
పపరర: మభహబబ� బఎస కర�

2549 AP151000606276
పపరర: శకధర చచనసనపరటట

2547 MLJ0995019
పపరర: వనసకటరరవప� చచనసనపరటట�

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ� �
ఇసటట ననస:67-11-407
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:42
లస: పప
2557 SQX2378420
పపరర: శతనరరవమక అచసత

95-134/228

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-11-407
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరకక
ఇసటట ననస:67-11-408
వయససస:20
లస: ససస స
2554 SQX0216945
పపరర: శవరరరడడడ కరకక

2546 SQX0216531
పపరర: వనసకట ససధదర రరడడడ
దసగజరమపపడడ
తసడడ:డ కకటట రరడడడ దసగజరమపపడడ
ఇసటట ననస:67-11-407
వయససస:36
లస: పప

95-134/244

2568 SQX2388270
పపరర: మహబభన షపక

95-134/771

Deleted

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-11-413
వయససస:18
లస: ససస స
2571 SQX2454775
పపరర: మహబభన షపక

95-181/1137

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-11-413
వయససస:18
లస: ససస స
2574 AP151000606338
పపరర: ఆషరబ ఏస కర

95-134/245

భరస : బచతచసరబ
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:82
లస: ససస స
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2575 SQX0024125
పపరర: భబరత తషవరర షపక
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95-134/246

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:29
లస: పప
2578 SQX2245959
పపరర: మహబభన షపక

95-134/775

95-134/249

95-134/252

95-134/255

95-134/258

తలర : జజన
ఇసటట ననస:67-11-418
వయససస:51
లస: ససస స
2593 SQX0362244
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-134/261

95-134/777

తసడడ:డ బసస
ఇసటట ననస:67-11-419
వయససస:18
లస: పప

95-134/253

2588 SQX2116168
పపరర: వనసకటననగరవసదడకలమమర
మమనపల
తసడడ:డ భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:67-11-417
వయససస:34
లస: పప

95-134/256

2591 AP151000606349
పపరర: ఇమమసబ పఠరన

95-134/259

2594 SQX0318295
పపరర: జజన షపక

2597 SQX2352953
పపరర: ససబబన షపక

95-134/780

2600 SQX2225605
పపరర: షరరఫ షపక

2603 SQX2388262
పపరర: షరరఫ షపక
తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-11-419
వయససస:20
లస: పప

2583 SQX0979906
పపరర: షపక షఫసఫ

95-134/251

2586 SQX0217299
పపరర: శశకలజ మమనపలర

95-134/254

2589 AP151000606348
పపరర: భబసషరరరవప మమనపలలర

95-134/257

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:67-11-417
వయససస:64
లస: పప
2592 SQX0318311
పపరర: షపక షరబర�

95-134/260

భరస : హబబమలమర�
ఇసటట ననస:67-11-418
వయససస:70
లస: ససస స
95-134/262

2595 SQX2432243
పపరర: మసరసనశల ఎసససకర

95-134/776

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:67-11-418
వయససస:28
లస: పప
95-134/778

2598 SQX2142206
పపరర: మహమకద నఫస షపక

95-134/779

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:67-11-419
వయససస:29
లస: పప
95-134/781

తసడడ:డ బషసదన
ఇసటట ననస:67-11-419
వయససస:21
లస: పప
95-134/783

95-134/248

తసడడ:డ భబసషర రరవప
ఇసటట ననస:67-11-417
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-11-419
వయససస:35
లస: పప

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-11-419
వయససస:25
లస: ససస స
2602 SQX2225647
పపరర: షహననర షపక

2585 SQX0318279
పపరర: మగమబల� షపక�

2580 SQX0979898
పపరర: షపక ఖమజజ బ

తసడడ:డ అహమమకద
ఇసటట ననస:67--11-415
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ స
ఇసటట ననస:67-11-418
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరశల
ఇసటట ననస:67-11-418
వయససస:23
లస: ససస స
2599 SQX2142198
పపరర: రరషక షపక

95-134/250

భరస : హబబమలమర
ఇసటట ననస:67-11-418
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజహహన సష
ఇసటట ననస:67-11-418
వయససస:30
లస: పప
2596 SQX2432060
పపరర: ఫరతమ ఎసససకర

2582 SQX0318261
పపరర: హమమద షపక

95-134/774

భరస : షఫసఫ
ఇసటట ననస:67-11-415
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరహ�
ఇసటట ననస:67-11-416
వయససస:30
లస: పప

భరస : భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:67-11-417
వయససస:54
లస: ససస స
2590 SQX0023747
పపరర: షపక మమతనజ

95-162/944

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:67-11-415
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:67-11-415
వయససస:43
లస: పప
2587 AP151000606347
పపరర: ననగమలలర శశరర మమనపలలర

2579 SQX2444446
పపరర: కరరమమలర షపక

2577 SQX2442564
పపరర: షఫసవపలమర షపక

తలర : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరరరర షపక
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:49
లస: పప

భరస : అలమరబహస
ఇసటట ననస:67-11-415
వయససస:63
లస: ససస స
2584 SQX1903160
పపరర: ననగమల మర షపక

95-134/247

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:67-11-414
వయససస:18
లస: ససస స
2581 MLJ0980011
పపరర: షమఫరఖరర ఎ స కర

2576 AP151000606339
పపరర: ఖమససస ఏస కర

2601 SQX2402378
పపరర: షహననర షపక

95-134/782

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-11-419
వయససస:18
లస: పప
95-138/993

95-134/263
2604 SQX0318337
పపరర: వనసకట ససబబమక మమరరబబ యన

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:67-11-420
వయససస:34
లస: ససస స
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2605 SQX0557603
పపరర: ఉమకడడ భభలకడక
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95-134/264

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:67-11-420
వయససస:53
లస: ససస స
2608 MLJ0994632
పపరర: వరయఖ మమరబబ యన

95-134/267

2609 SQX0557678
పపరర: మభరబబ యన శవపరరశత

95-134/270

భరస : శకకరసత యమదవ
ఇసటట ననస:67-11-422
వయససస:37
లస: ససస స

2615 AP151000606355
పపరర: పదనకవత మభరబబ యన

భరస : అబమరల సలమస మహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-11-424
వయససస:34
లస: ససస స
2623 SQX0585828
పపరర: ససబబన ఎస కర
తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:67-11-425
వయససస:36
లస: పప
2626 SQX2257681
పపరర: మతన షపక

95-134/785

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:67-11-426
వయససస:46
లస: ససస స
2632 SQX2168177
పపరర: ఫరర షపక
భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:67-11-426
వయససస:29
లస: ససస స

95-134/278

2627 SQX2158483
పపరర: మదదన షపక

2630 SQX1837905
పపరర: రఫస షపక

2633 SQX1903426
పపరర: మమహరరననసర సయఖద
భరస : చనన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:67-11-427
వయససస:34
లస: ససస స

95-134/279

95-134/282

భరస : జజన
ఇసటట ననస:67-11-425
వయససస:30
లస: ససస స
95-134/284

2625 SQX2170108
పపరర: ఖససస బఇవనవ షపక

95-134/784

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:67-11-425
వయససస:59
లస: ససస స
95-134/786

2628 SQX2170124
పపరర: మథదన షపక

95-134/787

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:67-11-425
వయససస:30
లస: పప
95-134/286

2631 SQX2232882
పపరర: మమసటరర షపక

95-134/788

Deleted

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:67-11-426
వయససస:24
లస: పప
95-134/789

2619 SQX0144436
పపరర: ఖతజజబబగస షపక

95-134/281 2622 SQX0318360
2621 SQX0030270
పపరర: షపక అబమరల సలమక మహమకద
పపరర: జకకర షపక

2624 SQX0217539
పపరర: జజన ఎస కర�

95-134/276

భరస : అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:67-11-423
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శశకదన షపక
ఇసటట ననస:67-11-425
వయససస:30
లస: ససస స
95-134/285

2616 SQX0217414
పపరర: వనసకట కసషష మమరబబ యన
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:67-11-422
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస�
ఇసటట ననస:67-11-425
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:67-11-425
వయససస:30
లస: పప
2629 SQX1837913
పపరర: మసరసన బ షపక

95-134/275

తలర : ఖతజజ భబగస
ఇసటట ననస:67-11-424
వయససస:43
లస: పప
95-134/283

95-134/273

భరస : వనసకట కసషష మభరబబ యన
ఇసటట ననస:67-11-422
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మరబబ యన
ఇసటట ననస:67-11-422
వయససస:66
లస: పప
95-134/280

95-134/269
2610 MLJ2608644
పపరర: లకడకతరరపతమక మమరబబ యన

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-11-421
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-11-422
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-11-422
వయససస:37
లస: పప

95-134/266

95-134/272 2613 SQX1107516
2612 AP151000606354
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మభరబబ యన
పపరర: కరమమశశరర మభరబబ యన

95-134/277 2618 AP151000606622
2617 MLJ0989160
పపరర: శకకరసత యమదవ మరబబ యనన
పపరర: నరసససహరరవప మభరబబ యన

2620 SQX0715425
పపరర: రషసద షపక

95-134/268

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:67-11-421
వయససస:44
లస: పప
95-134/274

2607 SQX0557785
పపరర: ఉమకడడ ససబబబరరవప

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:67-11-420
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన
ఇసటట ననస:67-11-421
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-11-421
వయససస:42
లస: ససస స
2614 SQX0577197
పపరర: పదకజ మమరబబ యన

95-134/265

తసడడ:డ మలమరదదడ
ఇసటట ననస:67-11-420
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-11-420
వయససస:35
లస: పప
2611 MLJ2608651
పపరర: వజయలకడక ఉమకడడ

2606 SQX0318345
పపరర: కకసడల రరవప మమరరబబ యన

భరస : మహబభబ ఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-11-426
వయససస:66
లస: ససస స
95-134/287

2634 SQX1903400
పపరర: చనన బబషర సయఖద

95-134/288

తసడడ:డ లతఫ సయఖద
ఇసటట ననస:67-11-427
వయససస:39
లస: పప
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95-134/289

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:67-11-427
వయససస:52
లస: పప
2638 SQX0217653
పపరర: పరరశన షపక

95-134/292

95-134/295

95-134/298

95-134/300

95-134/790

Deleted
95-134/301

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-11-430
వయససస:67
లస: ససస స
2656 AP151000606394
పపరర: పసదరననగమరరబ ఏస కర

95-134/304

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-11-432
వయససస:36
లస: ససస స

95-134/299

2648 SQX2039709
పపరర: అసరరస షపక

2651 SQX2241560
పపరర: యమససబ షపక

95-134/651

2657 SQX0318402
పపరర: హరరమ షపక

95-134/307

2660 SQX0023895
పపరర: హససనన షపక

95-134/791

2663 AP151000606397
పపరర: జజనబ ఏస కర
భరస : దనదన
ఇసటట ననస:67-11-432
వయససస:72
లస: ససస స

95-134/297

2646 SQX2522225
పపరర: కరరమమలర సయద

95-132/1012

2649 SQX2033751
పపరర: అలస ఫ షపక

95-134/652

2652 SQX2208445
పపరర: రరన షపక

95-134/792

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:67-11-429
వయససస:19
లస: ససస స
95-134/302

2655 SQX1297044
పపరర: ననగభర బ షపక

95-134/303

భరస : ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:67-11-431
వయససస:26
లస: ససస స
95-134/305

2658 AP151000606393
పపరర: సదభబనబ ఏస కర

95-134/306

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:67-11-431
వయససస:72
లస: ససస స
95-134/308

భరస : భససద
ఇసటట ననస:67-11-432
వయససస:34
లస: ససస స
95-134/310

2643 SQX0023846
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-11-429
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-11-429
వయససస:19
లస: పప
2654 SQX0217356
పపరర: మహమకద షరరఫ�

95-134/294

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:67-11-429
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:67-11-431
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:67-11-432
వయససస:29
లస: ససస స
2662 SQX0217752
పపరర: మమమమమననసర ఎసపకర

2645 SQX0459248
పపరర: కరరమమలమర షపక

2640 SQX0217687
పపరర: రహసతషననసర షపక

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హమద�
ఇసటట ననస:67-11-430
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:67-11-431
వయససస:42
లస: ససస స
2659 SQX1273168
పపరర: సలమక షపక

95-134/296

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-11-429
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-11-429
వయససస:40
లస: ససస స

2653 AP151000606351
పపరర: భబగఖమక మభరబబ యన

2642 SQX1525254
పపరర: జజన బబషర షపక

95-134/291

భరస : అబమరలమర
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర సర
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-11-429
వయససస:26
లస: పప
2650 SQX2158525
పపరర: రహహమ షపక

95-134/293

తసడడ:డ హనన షపక
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:47
లస: పప
2647 SQX1903343
పపరర: ఇబడహహస షపక

2639 SQX0023853
పపరర: మహబమననసర షపక

2637 SQX1293505
పపరర: లకడక దసరడ ఏలర పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏలర పప
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మదనర సర
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:55
లస: ససస స
2644 SQX0145359
పపరర: అబమరలమర షపక

95-134/290

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:67-11-428
వయససస:36
లస: ససస స
2641 SQX0217612
పపరర: మసరసన బ షపక

2636 SQX1107540
పపరర: సబర షపక

2661 SQX0217869
పపరర: అమరరన ఎసపకర

95-134/309

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-11-432
వయససస:35
లస: ససస స
95-134/311

2664 SQX0023887
పపరర: భససద షపక

95-134/312

తసడడ:డ ధనసద
ఇసటట ననస:67-11-432
వయససస:44
లస: పప
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2665 AP151000606400
పపరర: ససభబన ఏస కర

95-134/313

తసడడ:డ దనదన
ఇసటట ననస:67-11-432
వయససస:45
లస: పప
2668 SQX2162709
పపరర: అసక షపక

95-134/796

95-134/316

95-134/319

95-134/322

95-134/325

95-138/810

95-134/327

భరస : హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:67-11-442
వయససస:62
లస: ససస స

2678 SQX0024208
పపరర: హహమ బసదస మమరరబబ యన

2681 SQX2419729
పపరర: వనసకయమక జసగర

2684 SQX1838051
పపరర: మమధవరరవప తననకకసడ

2687 MLJ2132660
పపరర: ఫయమజ బబష మహమకద

95-134/330

2690 SQX2423598
పపరర: రమదతవ జజజల

95-134/323

2693 SQX0216283
పపరర: పడవణ కలమమర చమకలరరస
తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:67-11-442
వయససస:34
లస: పప

2673 SQX1869098
పపరర: మమనన షపక

95-134/318

2676 SQX1869106
పపరర: మసరసన వల షపక

95-134/321

2679 AP151000606627
పపరర: ససబమబలల మభరబబ యన

95-134/324

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-11-438
వయససస:62
లస: ససస స
95-134/797

2682 SQX2416501
పపరర: రమఖ కసషష జసగ

95-134/798

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జసగ
ఇసటట ననస:67-11-438
వయససస:27
లస: ససస స
95-138/811

2685 MLJ2135671
పపరర: గగససయమ

95-134/326

భరస : మహకద ఘఖదర
ఇసటట ననస:67-11-438/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-134/328

2688 MLJ2137354
పపరర: మజర రరబషర మహమకద

95-134/329

తసడడ:డ షషఖదర
ఇసటట ననస:67-11-438/1
వయససస:38
లస: పప
95-134/801

భరస : ససబబ రరవప జజజల
ఇసటట ననస:67-11-441
వయససస:52
లస: ససస స
95-134/331

95-134/315

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-11-437
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ షషఖదర
ఇసటట ననస:67-11-438/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససమ
ఇసటట ననస:67-11-438/1
వయససస:56
లస: పప
2692 SQX0318444
పపరర: జయపడద చమకలరరస

95-134/320

తసడడ:డ రరమయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:67-11-438
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షషకకర మహమకద
ఇసటట ననస:67-11-438/1
వయససస:30
లస: పప
2689 MLJ2137347
పపరర: షషఖదర మహమకద

2675 SQX1869080
పపరర: సమర షపక

2670 SQX0023879
పపరర: అజజనసర షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-11-437
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప జసగర
ఇసటట ననస:67-11-438
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:67-11-438
వయససస:45
లస: ససస స
2686 SQX0096057
పపరర: ఖమదర బబషర మహమకద

95-134/317

భరస : వనసకటటసశరరర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:67-11-438
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-11-438
వయససస:42
లస: పప
2683 SQX1838044
పపరర: శవ కలమమరర తననకకసడ

2672 SQX0023861
పపరర: రహహస� షపక�

95-134/795

భరస : చసద బబషర
ఇసటట ననస:67-11-436
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-11-437
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చననమసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-11-437
వయససస:66
లస: పప
2680 AP151000606628
పపరర: శకనవరసరరవప మమరబబ యన

95-134/314

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:67-11-436
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-11-437
వయససస:22
లస: పప
2677 SQX1849504
పపరర: మమలమల షపక

2669 SQX1497008
పపరర: తససర స షపక

2667 SQX2162691
పపరర: కరరమమన షపక

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:67-11-433
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:67-11-436
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-11-436
వయససస:68
లస: ససస స
2674 SQX1869130
పపరర: నదర షపక

95-134/794

తసడడ:డ రసదల
ఇసటట ననస:67-11-433
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-11-433
వయససస:23
లస: ససస స
2671 SQX1496943
పపరర: మసరసన బ షపక

2666 SQX2162717
పపరర: కరరమమలర షపక

2691 SQX2408706
పపరర: తషలశ భవన మమరరబబ యనన

95-134/802

భరస : కకసడల రరవప మమరరబబ యనన
ఇసటట ననస:67-11-441
వయససస:22
లస: ససస స
95-134/332

2694 SQX2123602
పపరర: వరససకలమమర కలరరలమ

95-134/803

తసడడ:డ హనదమమనసయమ కలరరలమ
ఇసటట ననస:67-11-442
వయససస:40
లస: పప
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95-134/804

తసడడ:డ హనసమయఖ కలరరలమ
ఇసటట ననస:67-11-442
వయససస:40
లస: పప
2698 SQX0318436
పపరర: భబనసమత కకతత
స రర

95-134/333

95-134/336

95-134/807

95-134/340

95-134/343

95-134/346

95-134/809

తసడడ:డ రతననరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-447/1
వయససస:46
లస: పప

2702 SQX0362483
పపరర: శకకరసత రరడడడ దదరరనల

భరస : నరసర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-443
వయససస:27
లస: ససస స
95-134/337

2705 SQX2131563
పపరర: సలమ మహమకద

2708 AP151000606440
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప చటటకరల

2711 SQX1948975
పపరర: చటటకల ససబబబ రరవప

2714 AP151000606629
పపరర: కసషషకకషష ర కడచస

2717 SQX2269298
పపరర: ససధనరరణణ కడచస

95-134/349

2720 AP151000606453
పపరర: శవపరరశత కలర

95-134/808

2723 AP151000606632
పపరర: సససదరరరమ రరడడడ కలర
తసడడ:డ వనసకట రతననరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-447/1
వయససస:52
లస: పప

95-134/338

2706 MLJ2608297
పపరర: లకడకనరసమక చటషల

95-134/339

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:67-11-445
వయససస:37
లస: ససస స
95-134/341

2709 AP151000606438
పపరర: ససబడమణఖస చటటకరల

95-134/342

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-11-445
వయససస:43
లస: పప
95-134/344

2712 AP151000606442
పపరర: శవకకటటశశరమక కడచస

95-134/345

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-11-447
వయససస:59
లస: ససస స
95-134/347

2715 AP151000606443
పపరర: శకరరమననగపడసరద కడచస�

95-134/348

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-11-447
వయససస:45
లస: పప
95-134/810

2718 SQX2232189
పపరర: తతజ శక కడచస

95-134/811

తసడడ:డ శక రరమ ననగపడసరద రరవప కడచస
ఇసటట ననస:67-11-447
వయససస:21
లస: ససస స
95-134/350

భరస : సససదరరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-447/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-134/352

2703 SQX0362418
పపరర: నరరసరరడడడ దదరరనల
తసడడ:డ రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-443
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకరరమ ననగపడసరద రరవప కడచస
ఇసటట ననస:67-11-447
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-447/1
వయససస:45
లస: ససస స
2722 AP151000606633
పపరర: శకనవరసరరడడడ కలర

95-134/335

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-11-447
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శక రమమలల కకడతమ
ఇసటట ననస:67-11-447
వయససస:70
లస: పప
2719 AP151000606454
పపరర: రమమదతవ కలర

2700 SQX1142512
పపరర: వనసకట రరధ దదరరనల

తసడడ:డ చటటకల సష మయఖ
ఇసటట ననస:67-11-445
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-11-447
వయససస:39
లస: పప
2716 SQX2269405
పపరర: సరసబ శవ రరవప కకడతమ

95-134/334

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-11-445
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:67-11-445
వయససస:68
లస: పప
2713 SQX0400788
పపరర: రరజశశఖర� కడచస�

2699 SQX0318428
పపరర: కకతత
స రర షనసకక

భరస : ఫయమజ బబష
ఇసటట ననస:67-11-443
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:67-11-445
వయససస:41
లస: ససస స
2710 AP151000606652
పపరర: సరసబశవరరవప కడచస

95-134/806

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-443
వయససస:29
లస: పప

భరస : మజహర మహమకద
ఇసటట ననస:67-11-443
వయససస:32
లస: ససస స
2707 AP151000606437
పపరర: లకడక చటటకరల

2697 SQX2263465
పపరర: చలమర తరరమల
రరమమసజననయమలల
తసడడ:డ చలమర ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-11-442
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-11-442/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-443
వయససస:52
లస: ససస స
2704 SQX2212520
పపరర: షపహననజ మహమకద

95-134/805

భరస : వరససకలమమర కలరరలమ
ఇసటట ననస:67-11-442
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ షణమకక
ఇసటట ననస:67-11-442/1
వయససస:52
లస: ససస స
2701 SQX0362459
పపరర: పదక దదరరనల

2696 SQX2123586
పపరర: ససగమణ కలరరలమ

2721 SQX0400739
పపరర: M M రరజశశఖర రరడడడ కలర

95-134/351

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-11-447/1
వయససస:29
లస: పప
95-134/353

2724 SQX2419638
పపరర: రమజ బ షపక

95-134/812

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-11-448
వయససస:36
లస: ససస స
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95-151/725

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-11-448 ETUKUR ROAD
వయససస:25
లస: పప

2726 SQX0662338
పపరర: మహమకద అలయమ బబనన
షపక
భరస : ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:67-11-781
వయససస:28
లస: ససస స

2728 SQX0707398
పపరర: ఇబడహహస మహమకద

2729 SQX2243939
పపరర: పదనకవత గమమమకదదలర

95-134/814

95-138/994

95-151/727

తసడడ:డ ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:67-11-781
వయససస:38
లస: పప
2731 AP151000585213
పపరర: మలర ఖమబబగస�
భరస : నససర�
ఇసటట ననస:67-12
వయససస:52
లస: ససస స
2734 AP151000585291
పపరర: నససర మహకద�

95-129/640

95-134/354

భరస : అననస
ఇసటట ననస:67-12-449
వయససస:42
లస: ససస స
2740 SQX1358556
పపరర: జకర షపక

95-134/357

95-134/360

95-134/363

తసడడ:డ ననసర
ఇసటట ననస:67-12-452
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర ఖమన�
ఇసటట ననస:67-12
వయససస:67
లస: పప

2738 AP151000606192
పపరర: అహమమననసర ఎమ.డడ

2739 SQX1357566
పపరర: జబన షపక

95-134/355

2744 SQX0946889
పపరర: మమజసససయ షపక

2747 SQX1294073
పపరర: రరజఖస చసతలపపడడ

95-134/366

2750 MLJ0992867
పపరర: ఆషర ఎస కర

95-134/358

2753 SQX2449676
పపరర: షఫసయమ షపక
తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:67-12-452
వయససస:21
లస: ససస స

95-134/356

2742 AP151000606191
పపరర: అననస ఎస.కర

95-134/359

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:67-12-449/A
వయససస:47
లస: పప
95-134/361

2745 SQX0979781
పపరర: జజకకర షపక

95-134/362

తసడడ:డ అబమరల ఖదతర
ఇసటట ననస:67-12-450
వయససస:57
లస: పప
95-134/364

2748 SQX0730168
పపరర: బలసతఖననరరయమననరరడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ బడహకరరడడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:67-12-451
వయససస:27
లస: పప

95-134/365

95-134/367

2751 SQX0215905
పపరర: సరరసజ ఎస.కర

95-134/368

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:67-12-452
వయససస:35
లస: ససస స
95-134/369

95-129/642

భరస : అమర షసక
ఇసటట ననస:67-12-449/A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బడహక రరడడ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:67-12-451
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-12-451
వయససస:48
లస: పప
2752 SQX0836254
పపరర: ఎకరబలమబషర ఎస.కర

2736 SQX0369124
పపరర: శరల ఖమన� పఠరన�

తసడడ:డ జజకకర
ఇసటట ననస:67-12-450
వయససస:25
లస: పప

భరస : బడహకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-12-451
వయససస:43
లస: ససస స
2749 SQX0730051
పపరర: బడహకరరడడడ చసతలపపడడ

95-129/641

తసడడ:డ సరబ జజన
ఇసటట ననస:67-12-449/A
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజకకర
ఇసటట ననస:67-12-450
వయససస:42
లస: ససస స
2746 SQX0730036
పపరర: రరజఖస చసతలపపడడ

95-129/639
2733 SQX1368605
పపరర: మహమకద మహబభబ పరషర
మహమకద
తసడడ:డ ససలమసన మహమకద పరషర మహమక
ఇసటట ననస:67-12
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహమమన ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:67-12
వయససస:68
లస: పప

2741 MLJ0981647
పపరర: రహహమమన షసక

95-134/815

95-129/638

భరస : గగస
ఇసటట ననస:67-12-449
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అనస షసక
ఇసటట ననస:67-12-449/A
వయససస:43
లస: ససస స
2743 SQX0979773
పపరర: షపక మమనన

2735 SQX1515123
పపరర: ఉసరకన ఖమన మహమకద

2730 SQX2243954
పపరర: శకదతవ గమమకడడలర
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-11-785
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససలమసన మహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-12
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకద గపపర�
ఇసటట ననస:67-12
వయససస:57
లస: పప
2737 SQX0215855
పపరర: నదరర హ ఎస.కర

2732 SQX1368498
పపరర: షమ షషననసర బబగస షపక

95-151/726

తసడడ:డ ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:67-11-781
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:67-11-785
వయససస:59
లస: ససస స
95-129/637

2727 SQX0975672
పపరర: ఆయయశర షపక

భరస : ననసర
ఇసటట ననస:67-12-452
వయససస:40
లస: ససస స
95-134/816

2754 SQX2448108
పపరర: అశకఫ అల షపక

95-134/817

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:67-12-452
వయససస:18
లస: పప
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2755 AP151000606213
పపరర: పరరశత తనటట

95-134/370

భరస : చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:67-12-453
వయససస:43
లస: ససస స
2758 AP151000606205
పపరర: శవయఖ పసటటల

95-134/373

2759 AP151000606203
పపరర: కకటయఖ గడడబబ యన

95-134/376

2762 AP151000606222
పపరర: రరమమలమక గగళళ

95-134/374

2765 SQX2152700
పపరర: తరరపత రరడడడ అననపపరరడడడ

2760 SQX0843128
పపరర: మసరసన బ షపక

95-134/377

95-134/820

2766 SQX2149037
పపరర: రరకకకణణ అననపపరరడడ

95-134/822
2767 SQX2213270
పపరర: రఘమ వర వనసకట శవ ననరరయణ
కకరరవ
తసడడ:డ శవ రరఢ కసషష మభరరస కకరరవ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:38
లస: పప

95-134/823 2769 SQX2373595
2768 SQX2213122
పపరర: లకడక వనసకట ననగ జజయత కకరరవ
పపరర: ననగరసదడ రరడడడ గమసటక

భరస : రఘమ వర వనసకట శవ ననరరయణ కకరరవ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసటక
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:30
లస: పప

2770 SQX2149656
పపరర: లకడక పసడయసకర అననపపరరడడ

2771 SQX2267391
పపరర: శకచచవతననఖ అననపపరరడడ

2772 SQX2130896
పపరర: శక చచవతనఖ అననపపరరడడ

2773 SQX0215970
పపరర: శరరద నలర మతషల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-12-456
వయససస:37
లస: ససస స
2776 SQX2158509
పపరర: అసజనదతవ ఆతకకకరర

95-134/828

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:87
లస: ససస స

2777 SQX2123610
పపరర: అమరననథ వలలటట

95-134/383

2780 AP151000606235
పపరర: చనమలలర శశరర ఎరరకనపష యన

95-134/380

2783 SQX0720458
పపరర: ననగరసదడ బబబమ నలర మలర
తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:27
లస: పప

95-134/827

2775 AP151000606231
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర మతషల

95-134/381

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:67-12-456
వయససస:43
లస: పప
95-134/829

2778 SQX0979849
పపరర: ఎరరకనపష యన ససభబషసణణ

95-134/382

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:25
లస: ససస స
95-134/384

భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:50
లస: ససస స
95-134/386

95-134/824

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవ మమధవ రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:67-12-456
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస అరరకకనబబ యన
ఇసటట ననస:67--12-457
వయససస:32
లస: ససస స
2782 AP151000606238
పపరర: గరలమక కకసగరతనల

95-134/826

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:67-12-456
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస ఆతకకకరర
ఇసటట ననస:67-12-456
వయససస:59
లస: ససస స
2779 SQX1357723
పపరర: తడలలచన అరరకకనబబ యన

2774 AP151000606229
పపరర: జయలకడక నలర మతషల

95-134/821

భరస : తరరపత రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:18
లస: పప
95-134/379

95-134/378

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:62
లస: ససస స

భసధసవప: రరకకకణణ అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:20
లస: ససస స

95-134/375

2763 AP151000606228
పపరర: ససబమబలల గగపసశశటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:62
లస: పప

95-134/825

95-134/372

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-12-454
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-12-455
వయససస:52
లస: ససస స
95-134/819

2757 SQX1273044
పపరర: అశశక తనటట

తసడడ:డ చసదడ శశఖర తనటట
ఇసటట ననస:67-12-453
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసరయఖ
ఇసటట ననస:67-12-453
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రసదల
ఇసటట ననస:67-12-454
వయససస:45
లస: పప
2764 SQX2213106
పపరర: శవ రరఢ కసషష మభరరస కకరరవ

95-134/371

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:67-12-453
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-12-453
వయససస:52
లస: పప
2761 SQX0843151
పపరర: మసరసన వల షపక

2756 AP151000606206
పపరర: అసకరలల పసటటల

2781 AP151000606236
పపరర: శవ గమరకపరటట

95-134/385

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:62
లస: ససస స
95-134/387

2784 SQX0508556
పపరర: అనల అరరకకనబబ యన

95-134/388

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:30
లస: పప
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2785 SQX0318220
పపరర: ననగరశశర రరవప నలర మలర

95-134/389

తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:32
లస: పప
2788 SQX2388684
పపరర: తడలలచన అరరకకఅనబబ యన

95-181/1138

95-129/644

95-134/393

95-134/395

95-134/398

95-134/831

95-134/834

తసడడ:డ దనదపసర షసక
ఇసటట ననస:67-13-461
వయససస:29
లస: ససస స

2798 SQX1553180
పపరర: అదమబ షపక

2801 SQX0797175
పపరర: శకనస డచవసడత

2804 SQX2430437
పపరర: ససబబరరవప టబరరటట

2807 SQX0215558
పపరర: తరసగరన కకలక
ర రర

95-134/836

2810 SQX2135382
పపరర: హరరకసషష సససగ రరజపపతడ

95-134/396

2813 SQX0730333
పపరర: అమరరన షపక
భరస : దసస గరరర భబషర
ఇసటట ననస:67-13-461
వయససస:38
లస: ససస స

2793 MLJ0980946
పపరర: అపసర బబషర షపక

95-129/646

2796 SQX1357814
పపరర: కలమమరర దచవసడత

95-134/394

2799 AP151000606645
పపరర: పపలర మక డచవసడచ

95-134/397

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:62
లస: ససస స
95-134/399

2802 SQX1553206
పపరర: ససవదన షపక

95-134/400

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:45
లస: పప
95-134/832

2805 SQX2212629
పపరర: ససబబరరవప టబరరటట

95-134/833

తసడడ:డ పసరగజ రరవప టబరరటట
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:52
లస: పప
95-134/401

2808 SQX2136703
పపరర: బబలకసషషన సససగ రరజపపతడ

95-134/835

తసడడ:డ రతన సససగ
ఇసటట ననస:67-13-460
వయససస:62
లస: పప
95-134/837

తసడడ:డ బబలకసషషన సససగ
ఇసటట ననస:67-13-460
వయససస:28
లస: పప
95-134/402

95-129/643

భరస : నరసససహ రరవప దచవసడత
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయమణ
ఇసటట ననస:67-13-460
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజపపతడ
ఇసటట ననస:67-13-460
వయససస:49
లస: ససస స
2812 SQX1358374
పపరర: సలమక షపక

94-139/408

తసడడ:డ పసరగజ రరవప
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబరరవప టబరరత
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:39
లస: ససస స
2809 SQX2135556
పపరర: ససగమణ బబయ

2795 NDX2414506
పపరర: మసరసన వల షపక

2790 MLJ0980193
పపరర: ఖసరరద బబగస� షపక�

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:67-13
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకసడయఖ దనయనదత
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:74
లస: ససస స
2806 SQX2212637
పపరర: శశషమక టబరరత

95-129/645

భరస : శశకదన షపక
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:35
లస: పప
2803 SQX2416378
పపరర: పపలర మక దనయనదత

2792 SQX1386243
పపరర: షపక అజడ ర అల

95-134/391

భరస : అపసర బబషర� �
ఇసటట ననస:67-13
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:67-13-458/2
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-13-459
వయససస:40
లస: ససస స
2800 MLJ2608453
పపరర: నరసససహరరవప డచసడచ

95-134/392

తసడడ:డ షపక అఫసర బబషర
ఇసటట ననస:67-13
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:67-13-458
వయససస:40
లస: పప
2797 SQX0797183
పపరర: రమమదతవ దయమనదద

2789 SQX0023598
పపరర: పదకజ నలర మలర

2787 SQX0023440
పపరర: ససబబయఖ నలర మలర

తసడడ:డ కననయఖ
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:67-12-457/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబమరల రహహస� �
ఇసటట ననస:67-13
వయససస:70
లస: ససస స
2794 SQX0730077
పపరర: బబబమ షపక

95-134/390

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస అరరకకఅనబబ యన
ఇసటట ననస:67-12-457
వయససస:31
లస: ససస స
2791 MLJ0980227
పపరర: రరహహననసరబబగస� షపక�

2786 SQX0730093
పపరర: శకనస ఎరరకకనబబ యన

2811 SQX2136687
పపరర: శరకవణణ బబయ రరజపపతడ

95-134/838

తసడడ:డ బబలకసషషన సససగ
ఇసటట ననస:67-13-460
వయససస:27
లస: ససస స
95-134/403

2814 SQX0150888
పపరర: హరరత అననన

95-134/404

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:34
లస: ససస స
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95-134/405

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:49
లస: ససస స
2818 SQX0148791
పపరర: కకరణ కలమమర అననన

95-134/408

95-134/840

95-133/969

95-134/841

95-218/10

95-134/416

95-134/419

భరస : రమమశ ననయమడడ ననగమలర పరటట
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:31
లస: ససస స

2828 SQX2448884
పపరర: అరగగఖ రరడడడ అలర స

2831 SQX1202662
పపరర: జజనస లకడక మమ రర శశటట

2834 SQX0430702
పపరర: శకరరమమలల మమరరశశటట

2837 SQX0318188
పపరర: ననగరసదడ బబబమ వసగ�

95-134/422

2840 SQX1417592
పపరర: లకడక పడవణ ననగళరపరటట

95-181/1139

2843 SQX0585885
పపరర: కమలమక నగళళపరటట
భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:52
లస: ససస స

2823 SQX1903277
పపరర: కలమమరర నయననర

95-134/411

2826 AP151000606110
పపరర: ససజజత అలర స

95-134/413

2829 SQX2449635
పపరర: అజత కలమమర అలర స

95-181/1140

తసడడ:డ అరగగఖ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:67-13-464
వయససస:26
లస: పప
95-134/414

2832 SQX1171859
పపరర: మమరరశశటట కకకషషవనణణ

95-134/415

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:67-13-465
వయససస:51
లస: ససస స
95-134/417

2835 SQX1868975
పపరర: లకడక జరటట

95-134/418

భరస : బకమయఖ జరటట
ఇసటట ననస:67-13-466
వయససస:31
లస: ససస స
95-134/420

2838 SQX1869155
పపరర: బకమయఖ జరటట

95-134/421

తసడడ:డ వనసకట సరశమ జరటట
ఇసటట ననస:67-13-466
వయససస:36
లస: పప
95-134/423

భరస : శశషష మమననసదడ ననగళరపత
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:28
లస: ససస స
95-134/425

95-134/839

భరస : ఆరగగఖరరడడడ
ఇసటట ననస:67-13-464
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-13-466
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-13-466
వయససస:50
లస: పప
2842 SQX1358721
పపరర: శరరష ననగమలర పరటట

95-134/412

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-13-465
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-13-466
వయససస:47
లస: ససస స
2839 MLJ2608230
పపరర: శకనవరసరరవప వసగర

2825 SQX1885599
పపరర: రరవత యననస

2820 SQX2434108
పపరర: ననగ లకడక పపపసననడడ

భరస : వనణమ నయననర
ఇసటట ననస:67-13-463
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమలల మమ రర శశటట
ఇసటట ననస:67-13-465
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమలల మమరరశశటట
ఇసటట ననస:67-13-465
వయససస:31
లస: పప
2836 AP151000606112
పపరర: ససధనకలమమరర వసగర

95-134/410

తసడడ:డ రతన రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:67-13-464
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ జజజ రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:67-13-464
వయససస:42
లస: పప
2833 SQX1202670
పపరర: మలర కరరరరన మమరరశశటట

2822 SQX0023499
పపరర: లకడక సరవతడ భకలసల

95-134/407

భరస : రరఘవనసదడ రరవప పపపసననడడ
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడతనప రరడడడ యననస
ఇసటట ననస:67-13-464
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అరగగఖ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:67-13-464
వయససస:47
లస: ససస స
2830 SQX1906205
పపరర: పడతనప రరడడడ యననస

95-134/409

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:67-13-463
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అరగగఖ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:67-13-464
వయససస:24
లస: ససస స
2827 SQX2447696
పపరర: ససజజత అలర స

2819 SQX0148734
పపరర: ససబబబరరవప అననన

2817 MLJ0984732
పపరర: రరమమ బతష
స ల

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ దతవకక
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:26
లస: ససస స
2824 SQX2450815
పపరర: అఖల అలర స

95-134/406

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-13-462
వయససస:42
లస: పప
2821 SQX2441558
పపరర: శక లకడక దతవకక

2816 SQX0215608
పపరర: చచసచమక అననన

2841 SQX1170570
పపరర: ఇరఫన పఠరన

95-134/424

తసడడ:డ అమమనసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:32
లస: ససస స
95-134/426

2844 SQX0215822
పపరర: శశష మమనసదడ నగళళపరటట

95-134/427

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:34
లస: పప
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2845 SQX0318204
పపరర: రమమశ ననయమడడ నగళళపరటట

95-134/428

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:37
లస: పప
2848 SQX2406221
పపరర: మమమమననసర పఠరన

95-134/843

95-134/846

95-181/86

95-129/650

95-134/432

2855 SQX1386292
పపరర: ఆయయశర బబగమ షపక

2858 AP151000606101
పపరర: రరణమకరదతవ వసగర

2861 SQX0318071
పపరర: రవణమక� రఘమ మసచ�

95-134/435

2864 SQX0557751
పపరర: అసగరరరకలల చసదడశశఖర�

తసడడ:డ రరమ రరవప�
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:48
లస: పప
95-134/653

తసడడ:డ సరశమ
ఇసటట ననస:67-14-473
వయససస:77
లస: పప

2870 SQX2136430
పపరర: దతవ రఘమ మసచ

95-134/430

2873 SQX0730382
పపరర: లకడక రరచగరర
భరస : శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:67-14-475
వయససస:37
లస: ససస స

2853 SQX2506681
పపరర: శశకదన ఎసససకర

95-181/1296

2856 SQX1581447
పపరర: జబన షపక

95-129/648

2859 SQX0979732
పపరర: శక చసదనన జజఖత

95-134/431

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-14-469
వయససస:26
లస: ససస స
95-134/433

2862 MLJ2608503
పపరర: ససతనమహలకడక అసగరరరకలల�

95-134/434

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:47
లస: ససస స
95-134/436

2865 SQX0024265
పపరర: శవకలమమర రరడడడ� గసట�

95-134/437

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:39
లస: పప
95-134/439

2868 AP151000606093
పపరర: సరసబయఖ అసగరరరకలల�

95-134/440

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:87
లస: పప
95-134/848

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:24
లస: ససస స
95-134/442

95-134/845

భరస : షమయమనదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:67-14
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:38
లస: పప
2872 AP151000606099
పపరర: తనతయఖ వసగర

95-129/647

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప�
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:38
లస: పప

95-134/438 2867 AP151000606095
2866 SQX0318063
పపరర: లఘమ మసచ లకడక ననరరయణ�
పపరర: శకనవరసరరవప అసగరరరకలల�

2850 SQX2238467
పపరర: ఫరరరన పఠరన

తసడడ:డ అలబక
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:45
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-14-470
వయససస:26
లస: పప

2869 SQX1984467
పపరర: రవ బసడడ

95-138/1087

భరస : రమమషరబబమ
ఇసటట ననస:67-14
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-14-469
వయససస:27
లస: పప
2863 SQX1000090
పపరర: రరసబబబమ రఘమమసచ

2852 SQX2523488
పపరర: ఆదనసబ ఎసససకర

95-134/842

భరస : అసజద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససవఫపదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:67-14
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర�
ఇసటట ననస:67-14
వయససస:32
లస: పప
2860 SQX0979724
పపరర: శసకర రరవప జజఖత

95-134/844

భరస : శశకదన
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-13-916
వయససస:48
లస: పప
2857 SQX0560748
పపరర: షపక ససభబన�

2849 SQX2238459
పపరర: అసజద ఖమన పఠరన

2847 SQX2415248
పపరర: అమమనసలర ఖమన పఠరన

తసడడ:డ అకబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అమమనసలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:22
లస: పప
2854 AP151000600086
పపరర: సరయ మసతడ

95-134/429

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:59
లస: పప

భరస : అమమనసలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-13-468
వయససస:51
లస: ససస స
2851 SQX2272482
పపరర: మమసస ఫర షపక

2846 SQX0577684
పపరర: నరసససహరరవప నగళళపరటట

2871 AP151000606100
పపరర: ననరరయణమక వసగర

95-134/441

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:67-14-473
వయససస:68
లస: ససస స
95-134/443

2874 SQX0214973
పపరర: పరరశతమక వసగర

95-134/444

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-14-475
వయససస:77
లస: ససస స
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2875 AP151000606612
పపరర: శకనవరసరరవప వసగర

95-134/445

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-14-475
వయససస:45
లస: పప
2878 SQX0030361
పపరర: వసగ ననగలకడక

95-134/447

95-134/450

95-134/453

95-134/456

95-134/459

94-233/1123

95-134/462

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:67-14-481
వయససస:44
లస: పప

2888 SQX0024109
పపరర: అనసదరఖమక వసగ

2891 SQX0214841
పపరర: రమమష బబబమ వసగర

2894 NDX3042157
పపరర: జనత ససలమసనన పటబన

2897 MLJ2608404
పపరర: మహకద అలయమస షపక

95-134/464

2900 SQX0579144
పపరర: శవకలమమరర మసతడ

95-134/457

2903 AP151000606119
పపరర: శకనవరసరరవప మసతడ
తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:67-14-481
వయససస:47
లస: పప

2883 SQX0215053
పపరర: శకనవరసరరవప వసగ

95-134/452

2886 AP151000606113
పపరర: భమశసకరరరవప వసగర

95-134/455

2889 SQX0023564
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వసగ

95-134/458

తసడడ:డ ననగభభషణస
ఇసటట ననస:67-14-477
వయససస:40
లస: పప
95-134/460

2892 SQX2126381
పపరర: శకనవరస రరవప నసడదరర

95-134/849

తసడడ:డ వరద
ఇసటట ననస:67-14-479
వయససస:23
లస: పప
94-245/1167

2895 SQX0318121
పపరర: షపక షరకకరర ససలమసన

95-134/461

తసడడ:డ గరలబబర జలమన
ఇసటట ననస:67-14-480
వయససస:32
లస: ససస స
95-134/463

2898 SQX2326668
పపరర: ససవదన బఇవనవ సయఖద

95-134/850

భరస : ననహమభద రరహమమన
ఇసటట ననస:67-14-480
వయససస:73
లస: ససస స
95-134/465

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-14-481
వయససస:42
లస: ససస స
95-134/467

95-134/449

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఘఫరర
ఇసటట ననస:67-14-480
వయససస:33
లస: పప

భరస : హరరకసషష
ఇసటట ననస:67-14-481
వయససస:33
లస: ససస స
2902 AP151000606118
పపరర: హరరకసషష మసతడ

95-134/454

భరస : అయభబ ఖమన
ఇసటట ననస:67-14-480
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:67-14-480
వయససస:55
లస: ససస స
2899 SQX0579169
పపరర: రరవత మసతడ

2885 AP151000606108
పపరర: వనసకటబడవప వసగర

2880 AP151000606109
పపరర: వజయ వసగర�

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగభభషణస
ఇసటట ననస:67-14-478
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అలబక
ఇసటట ననస:67-14-480
వయససస:46
లస: పప
2896 AP151000690410
పపరర: మజహరరననసరబబగస షపక

95-134/451

భరస : ననగభభషణస
ఇసటట ననస:67-14-477
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబమ వసగ
ఇసటట ననస:67-14-478
వయససస:25
లస: పప
2893 NDX2957769
పపరర: అయభబ ఖమన పటబన

2882 SQX0318105
పపరర: దసరరడ పడసరద వసగ

95-181/1343

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:67-14-477
వయససస:37
లస: ససస స
2890 SQX1413798
పపరర: ననగరసదడబబబమ వసగ

95-134/448

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భమ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:38
లస: పప
2887 SQX0023556
పపరర: బబగఖలకడక వసగ

2879 SQX1003797
పపరర: మమధవ వసగ

2877 SQX2514511
పపరర: జయలకడక వసగ

భరస : దసరడ పడసరద వసగ
ఇసటట ననస:67-14-475
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భమశసకరరరవప
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:52
లస: ససస స
2884 SQX1003805
పపరర: శకనవరస రరవప వసగ

95-134/446

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-14-475
వయససస:45
లస: పప

భరస : దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:67-14-476
వయససస:30
లస: ససస స
2881 AP151000606114
పపరర: చసదడకళ వసగర

2876 SQX0730275
పపరర: శవ శసకరరరవప రరచగరర

2901 AP151000606117
పపరర: శశషమక మసతడ�

95-134/466

భరస : శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:67-14-481
వయససస:72
లస: ససస స
95-134/468

2904 SQX1496992
పపరర: ఆయషర పఠరన

95-134/469

భరస : గగస బబషర
ఇసటట ననస:67-14-481/A
వయససస:30
లస: ససస స
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95-181/1144

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:67-14-482
వయససస:23
లస: పప
2908 SQX1824473
పపరర: శకనవరసరరవప పష గమల

95-134/472

95-129/654

95-129/657

95-134/852

95-134/474

95-134/477

95-134/480

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బరస
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:39
లస: పప

2921 MLJ2608271
పపరర: సష సబబబమ చటటకల

2924 SQX1000041
పపరర: రవకరసత కడడయస

2927 AP151000606014
పపరర: మమణణకఖస బరస

95-134/483

2930 AP151000606015
పపరర: వనసకటటశశరరర బరస

95-134/857

2933 SQX2457166
పపరర: హనసమసత రరవప కకవపశరర
తసడడ:డ చనన పపపయఖ కకవపశరర
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:51
లస: పప

2913 MLJ0985465
పపరర: వశశననథ మతషకకరర

95-129/656

2916 SQX2325611
పపరర: ససబబన షపక

95-134/851

2919 MLJ2608727
పపరర: ననగమలలర శశరర నకషల

95-134/473

భరస : రరజ గగపరల నకషల
ఇసటట ననస:67-15-487
వయససస:38
లస: ససస స
95-134/475

2922 SQX1455279
పపరర: వనసకట ససబబయఖ చటటకల

95-134/476

తసడడ:డ సష మయఖ చటటకల
ఇసటట ననస:67-15-487
వయససస:64
లస: పప
95-134/478

2925 SQX1000033
పపరర: శకకరసత కడడయస

95-134/479

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-15-488
వయససస:27
లస: పప
95-134/481

2928 SQX1293547
పపరర: బబలకసషష బరస

95-134/482

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బరస
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:24
లస: పప
95-134/484

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:43
లస: పప
95-134/859

95-129/652

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:67-15-484
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:41
లస: పప
2932 SQX2451847
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బరస

95-129/1063

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-15-488
వయససస:26
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:38
లస: ససస స
2929 AP151000606016
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప బరస

2918 SQX2138154
పపరర: మలన భ షపక

2910 SQX1518291
పపరర: రరకకకణణ మతషకకరర

తసడడ:డ శవపడసరదస� �
ఇసటట ననస:67-15
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-15-487
వయససస:35
లస: పప

భరస : పసదససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-15-488
వయససస:62
లస: ససస స
2926 MLJ2608719
పపరర: పడభబవత బరస

95-129/655

భరస : మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-15-486
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-15-487
వయససస:52
లస: ససస స
2923 AP151000606009
పపరర: చటటకరల యయగరశశరమక

2915 SQX2240711
పపరర: ససబడమణఖస అతస లకరర

95-134/471

భరస : వశశననథ మతషకకరర
ఇసటట ననస:67-15
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:67-15
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-15-484
వయససస:52
లస: ససస స
2920 AP151000606007
పపరర: లలతకలమమరర చటటకరల

95-132/508

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:67-15
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-15
వయససస:57
లస: పప
2917 SQX2325389
పపరర: అబద షపక

2909 AP151000597475
పపరర: ఫరతమమ మమరర వలలటట� వలలటట�

2912 SQX0406314
పపరర: కరధర ననధ మమతషకకరర

2907 AP151000606649
పపరర: ననగరరజ ఆరరశశటట

తసడడ:డ గణణశరరవప
ఇసటట ననస:67-14-484
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజజ� వలలటట
ఇసటట ననస:67-14-1164
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద మతషకకరర
ఇసటట ననస:67-15
వయససస:28
లస: పప
2914 MLJ0981464
పపరర: శవపడసరదస మతషకకరర

95-134/470

భరస : గణణశరరవప
ఇసటట ననస:67-14-484
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పష గమల
ఇసటట ననస:67-14-484
వయససస:50
లస: పప
2911 SQX0714147
పపరర: అమరననథ మతషకకరర

2906 AP151000606123
పపరర: లకడకరరజఖస ఆరరశశటట

2931 SQX2123545
పపరర: ససబబయమక కకవపశరర

95-134/858

భరస : హనసమసతరరవప కకవపశరర
ఇసటట ననస:67-15-491
వయససస:46
లస: ససస స
95-140/583

2934 SQX0501742
పపరర: భభలకడక బరస

95-134/485

భరస : శవపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:42
లస: ససస స
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2935 AP151000606018
పపరర: ససబబరతనస కకపపపరరవపరర

95-134/486

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:47
లస: ససస స
2938 SQX2302768
పపరర: వనసకట రమణ గమడత

95-134/860

95-181/1148

95-134/491

2942 SQX0786145
పపరర: దతవర కసషష కలమమరర

2945 SQX0786129
పపరర: దతవర సరసబయఖ

95-134/494

2948 SQX2151686
పపరర: రగజజరరవప ససఖకకలనద

భరస : కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:67-15-496
వయససస:67
లస: ససస స
95-134/864

95-134/499

భరస : పస.వ.వ. పడసరద
ఇసటట ననస:67-15-502
వయససస:47
లస: ససస స

2957 SQX1357384
పపరర: గమమకడడలర రవ కలమమర

95-134/502

2960 SQX1039446
పపరర: పడజజ జ కటబరర

95-134/862

2963 AP151000606609
పపరర: కనకరతనస కటబరర
భరస : దతవయఖ
ఇసటట ననస:67-15-502
వయససస:77
లస: ససస స

2943 SQX1403542
పపరర: సరయ కకకషషస రరజ కకరపరటట

95-134/490

2946 SQX0797092
పపరర: కలమమరర గమడడపపడడ

95-134/493

2949 AP151000606062
పపరర: వనసకటరతనస గమమకడడలర

95-134/495

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-15-496
వయససస:46
లస: ససస స
95-134/497

2952 SQX2131696
పపరర: ననగరశశర రరవప చనతరరజ పలర

95-134/863

తసడడ:డ కసషష మభరరస
ఇసటట ననస:67-15-496
వయససస:39
లస: పప
95-134/865

2955 SQX1170604
పపరర: శరరష ఐనవవలల

95-134/498

భరస : శకనవరస రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:67-15-497
వయససస:27
లస: ససస స
95-134/500

2958 SQX0024232
పపరర: శకనవరస రరవప ఐనవవలల

95-134/501

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:67-15-497
వయససస:36
లస: పప
95-134/503

తసడడ:డ పస వ వ పడసరదరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:67-15-502
వయససస:26
లస: ససస స
95-134/505

95-181/1147

భరస : పష తషరరజ
ఇసటట ననస:67-15-495
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : గమమకడడలర వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:67-15-497
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:67-15-497
వయససస:41
లస: పప
2962 AP151000606077
పపరర: కటబరర పడసననలకడక

95-134/492

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చరరరజపఅల
ఇసటట ననస:67-15-496
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటలసగలల
ఇసటట ననస:67-15-497
వయససస:38
లస: ససస స
2959 SQX0214411
పపరర: వనసకట రరవప ..

2954 SQX2452647
పపరర: రరవసత చరరరజపఅల

2940 SQX2302784
పపరర: ఉమ మహహశశరర గమడత

తసడడ:డ శకనవరస రరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:67-15-494
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:67-15-496
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప చరరరజపఅల
ఇసటట ననస:67-15-496
వయససస:34
లస: ససస స
2956 SQX0214494
పపరర: అరరణన కలమమరర ..

95-134/489

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప ససఖకకలనద
ఇసటట ననస:67-15-495
వయససస:63
లస: పప

95-134/496 2951 AP151000606607
2950 AP151000606060
పపరర: వనసకటతషలశమక చతతరరజపల
పపరర: ననగరశశరరరవప చతతరరజపలర

95-134/488

భరస : వనసకట రమణ గమడత
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:67-15-494
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:67-15-495
వయససస:26
లస: పప

2953 SQX2468916
పపరర: అనసష చరరరజపఅల

95-134/861

భరస : కసషష
ఇసటట ననస:67-15-494
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-15-494
వయససస:37
లస: పప
2947 SQX0946962
పపరర: శకకరసత గమడడపపడడ

2939 SQX2141729
పపరర: అయఖపప కలపస

2937 SQX0501668
పపరర: శవపడసరద రరవప బరస

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బసవరరజ కలపస
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:37
లస: పప

భరస : అయఖపప
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:30
లస: ససస స
2944 SQX0786137
పపరర: దతవర కసషష

95-134/487

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప గమడత
ఇసటట ననస:67-15-493
వయససస:53
లస: పప
2941 SQX2225480
పపరర: గసగర భవన కరలపస

2936 SQX1039610
పపరర: బరస మలర కరరరరనరరవప

2961 SQX1293562
పపరర: మమనక కటబరర

95-134/504

తసడడ:డ పస వ వ పడసరద రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:67-15-502
వయససస:27
లస: ససస స
95-134/506

2964 MLJ2608222
పపరర: పస.వ.వ.పడసరద కటబరర

95-134/507

తసడడ:డ దతవయఖ
ఇసటట ననస:67-15-502
వయససస:49
లస: పప

Page 282 of 363
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పపరర: పడసనన లకడక కటబరర
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95-134/971

భరస : పడభమ వనసకట పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:67-15-502
వయససస:71
లస: ససస స
2968 AP151000606081
పపరర: నజరరననసర ఎస.కర

95-134/510

95-134/513

95-134/654

95-134/867

95-134/518

95-134/521

95-129/658

తసడడ:డ అబమరల రహమమన
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:30
లస: ససస స

2978 AP151000606084
పపరర: శశషరరతనస జజఖత

2981 AP151000606088
పపరర: మణణ బతష
స ల

2984 MLJ2608750
పపరర: ససబబబరరవప కకపపపరరవపరర

2987 SQX0820548
పపరర: అహమకద ఖమన

95-181/1149

2990 SQX2523827
పపరర: శహహదన షపక

95-134/516

2993 SQX0272393
పపరర: మమహరరననసర షపక
భరస : అబమరల అనశర
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:31
లస: ససస స

2973 AP151000606080
పపరర: కలతషబమదదరన ఎస.కర

95-134/515

2976 SQX2277630
పపరర: ననగమరరబ పటబన

95-134/866

2979 AP151000606083
పపరర: ససతమక సరదననల

95-134/517

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-15-502/B
వయససస:82
లస: ససస స
95-134/519

2982 SQX0318055
పపరర: శవరజ రరవప జజఖత�

95-134/520

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-15-502/C
వయససస:33
లస: పప
95-134/522

2985 SQX2523108
పపరర: హరరశ చలర

95-185/977

తసడడ:డ పడసరద చలర
ఇసటట ననస:67-15-594
వయససస:18
లస: పప
95-129/659

2988 SQX2401784
పపరర: పఠరన జరరనన ఖమన

95-129/1064

భరస : పఠరన గఫపర ఖమన
ఇసటట ననస:67-16
వయససస:53
లస: ససస స
95-133/1044

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:32
లస: ససస స
95-181/87

95-134/512

భరస : హబబ పటబన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస ఖమన
ఇసటట ననస:67-16
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ బమజర
ఇసటట ననస:67-16-503
వయససస:19
లస: ససస స
2992 SQX0691410
పపరర: నదరర హన షపక

95-134/655

తసడడ:డ అనసతరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-15-593
వయససస:57
లస: పప

భరస : అహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:67-16
వయససస:76
లస: ససస స
2989 SQX2148823
పపరర: కరరమ షపక

2975 SQX1987403
పపరర: రహహమ షపక

2970 SQX0214627
పపరర: పఠరన రరయమ� ఖమన

తసడడ:డ సరలమరరరన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-15-502/C
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-15-502/C
వయససస:50
లస: పప
2986 SQX0820530
పపరర: అబదన బబగస

95-134/514

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-15-502/B
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబమ
ఇసటట ననస:67-15-502/B
వయససస:30
లస: పప
2983 AP151000606087
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

2972 MLJ2608347
పపరర: ఫకలకదదరన ఎస.కర

95-134/509

తసడడ:డ మహమకద ఖమన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : జయమవపదదరన షపక
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : ననగమరరబ పటబన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:26
లస: పప
2980 SQX0979872
పపరర: షపక ఫరరద బబషర

95-134/511

తసడడ:డ సరలమరరరన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సతనసరఉదదరన షపక
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:35
లస: పప
2977 SQX2277705
పపరర: కరరమమలర పటబన

2969 AP151000606079
పపరర: బబజజన ఎస.కర

2967 SQX1137679
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : మహమకద ససలమసన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరలమరరరన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమరరరన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:40
లస: పప
2974 SQX1986538
పపరర: జయమవపదదరన షపక

95-134/508

భరస : ఫకలకదదరన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కలతషబమదదరన
ఇసటట ననస:67-15-502/A
వయససస:42
లస: ససస స
2971 AP151000606082
పపరర: ససలమసన ఎస.డడ

2966 SQX1137661
పపరర: కరరమమననసర షపక

2991 SQX2455475
పపరర: గగశఖ షపక

95-134/868

భరస : అబమరల జరవలమబర న షపక
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:61
లస: ససస స
95-181/88

2994 AP151000603210
పపరర: హఫసజ అబమరల�

95-181/89

భరస : అబమరల వహహద�
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:55
లస: ససస స
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పపరర: షరజహన షపక
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95-181/90

తసడడ:డ అబమరల రహమమన
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:30
లస: పప
2998 SQX0691386
పపరర: రహహమ ఖమన పఠరన

95-181/93

95-181/1150

Deleted
95-182/730

భరస : అబభ
ర లజయరదదదన షపక
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:60
లస: ససస స
3007 SQX0691535
పపరర: హనసమసతరరవప మమమడడ

95-181/97

95-181/1153

95-181/101

95-181/103

తసడడ:డ అబమరల బషసర షపక
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:44
లస: పప

95-181/95

3011 MLJ0991141
పపరర: నగరర షసక

3014 SQX0272302
పపరర: అబమరల కలమస షసక

3017 MLJ0984963
పపరర: సలస ఖమన� పఠరన�

95-181/106

3020 SQX0079954
పపరర: ఖమజజ� షపక�

95-181/98

3023 SQX0760876
పపరర: వజయ కలమమర ననరరశశటట
తసడడ:డ బబనస రరదడయఖ
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:43
లస: పప

3003 SQX2506780
పపరర: షబబర షపక

95-181/1298

3006 SQX0080150
పపరర: అరరదసననసర� షపక�

95-181/96

3009 SQX2248607
పపరర: హహససవన సయద

95-181/1152

తసడడ:డ బససకలమర
ఇసటట ననస:67-16-506
వయససస:71
లస: పప
95-181/99

3012 MLJ0990101
పపరర: అమన � షసక�

95-181/100

తసడడ:డ అబమరల కలమస� �
ఇసటట ననస:67-16-508
వయససస:36
లస: పప
95-181/102

3015 SQX2243772
పపరర: ససజజత రరమమర న

95-181/1154

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-16-508
వయససస:31
లస: ససస స
95-181/104

3018 SQX0760736
పపరర: షరరకలమ షపక

95-181/105

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:29
లస: ససస స
95-181/107

తసడడ:డ రరసససస జజన�
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:36
లస: పప
95-181/109

95-181/1006

భరస : అలమరబకలర�
ఇసటట ననస:67-16-505
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటటఖమన� �
ఇసటట ననస:67-16-508/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరససససజజన�
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:35
లస: పప
3022 SQX1050889
పపరర: అబమరల నజరరదదరన

3008 SQX0079996
పపరర: అలమరబకలర� షపక�

3000 SQX2002699
పపరర: సదదఖ మహమకద

తసడడ:డ అబమరల జయబదదన షపక
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కననస సరహహబ
ఇసటట ననస:67-16-508
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససలస ఖమన� �
ఇసటట ననస:67-16-508/1
వయససస:48
లస: ససస స
3019 SQX0079939
పపరర: ససదర దక� షపక�

3005 SQX0691394
పపరర: రరహనన షపక

95-181/1151

భరస : అబమరల కలమస
ఇసటట ననస:67-16-508
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల కలమస
ఇసటట ననస:67-16-508
వయససస:38
లస: పప
3016 MLJ0984955
పపరర: వరహహదన� పఠరన�

3002 SQX2248904
పపరర: మహమకద ఖలల ఊల
రహహమమన
తసడడ:డ మహమకద కరరమమలర
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:19
లస: పప

95-181/92

తసడడ:డ కరరమమలర మహమకద
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:67-16-505
వయససస:69
లస: పప

భరస : హహససవన
ఇసటట ననస:67-16-506
వయససస:46
లస: ససస స
3013 MLJ0991323
పపరర: షపక ఇలయమశ షసక

95-181/94

భరస : రహహమ ఖమన
ఇసటట ననస:67-16-505
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:67-16-505
వయససస:28
లస: పప
3010 SQX2157014
పపరర: అమరరన సయద

2999 AP151000603207
పపరర: వహహద అబమరల�

2997 MLJ0982611
పపరర: అబమరలఅనశర� షపక�

తసడడ:డ వహహద� �
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రహహమమన�
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:60
లస: పప

భరస : అబమరల జరవలమబర న షపక
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:61
లస: ససస స
3004 SQX2523728
పపరర: గగశయమ షపక

95-181/91

తసడడ:డ వహహద� �
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అదసఖమన
ఇసటట ననస:67-16-504
వయససస:44
లస: పప
3001 SQX2459071
పపరర: గగశఖ షపక

2996 MLJ0982777
పపరర: షరజహన� షపక�

3021 SQX0760868
పపరర: ననగరరజ కరజజ

95-181/108

తసడడ:డ రరమకసషష
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:39
లస: పప
95-181/110

3024 SQX2153070
పపరర: బషసర షపక

95-181/1155

తసడడ:డ అబమరల నజరరదదరన
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:19
లస: పప
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3025 SQX2391308
పపరర: శరరష నరరశశటట
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95-181/1156

తసడడ:డ వజయ కలమమర నరరశశటట
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:18
లస: ససస స
3028 SQX2508869
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ లలర పలర

95-181/1324

95-215/1286

95-181/112

95-181/115

95-181/118

95-181/1158

95-181/1161

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-16-515
వయససస:74
లస: ససస స

3038 SQX1553222
పపరర: రరశటన జజన షపక

3041 SQX0210518
పపరర: రహమత షపక�

3044 SQX2241537
పపరర: జరరనన సయద

3047 SQX2241305
పపరర: ఫరతమ సయద

95-181/122

3050 AP151000603250
పపరర: ననగ మలలర శశరర బబ పపపడడ�

95-181/116

3053 SQX0791558
పపరర: పవన కలమమర బబ పపపడడ
తలర : లకడక
ఇసటట ననస:67-16-515
వయససస:30
లస: పప

3033 SQX2145134
పపరర: అబమరల నజరరదదరన షపక

95-181/1157

3036 SQX1442821
పపరర: జజన షపక

95-181/114

3039 SQX0791632
పపరర: నగరక షపక

95-181/117

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:67-16-512
వయససస:27
లస: ససస స
95-181/119

3042 SQX0210484
పపరర: సతనసర షపక�

95-181/120

తసడడ:డ అబమరల రజజక�
ఇసటట ననస:67-16-512
వయససస:60
లస: పప
95-181/1159

3045 SQX2241271
పపరర: ఫసవరగజ సయద

95-181/1160

తసడడ:డ రగషన సయద
ఇసటట ననస:67-16-514
వయససస:35
లస: పప
95-181/1162

3048 SQX0079913
పపరర: హహమలత బబ పపపడడ

95-181/121

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-16-515
వయససస:32
లస: ససస స
95-181/123

తలర : సరసబబడజఖస�
ఇసటట ననస:67-16-515
వయససస:43
లస: ససస స
95-181/125

95-208/1418

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-16-511
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఫసరగజ
ఇసటట ననస:67-16-514
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:67-16-515
వయససస:36
లస: ససస స
3052 SQX0691543
పపరర: సరసబబడజఖస బబ పపపడడ

95-181/113

భరస : రగషన
ఇసటట ననస:67-16-514
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-16-514
వయససస:34
లస: ససస స
3049 MLJ2605186
పపరర: సరరత� బబ పపపడడ�

3035 SQX0973164
పపరర: మసరసన బ షపక

3030 SQX2504827
పపరర: కరమకడ బబ లలర పలర

తసడడ:డ అబమరల బషసద
ఇసటట ననస:67-16-510/18
వయససస:43
లస: పప

భరస : సతనసర�
ఇసటట ననస:67-16-512
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షర
ఇసటట ననస:67-16-514
వయససస:67
లస: పప
3046 SQX2241511
పపరర: ఖతజ సయద

95-181/111

తసడడ:డ ఖసదనవరన షపక
ఇసటట ననస:67-16-511
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర�
ఇసటట ననస:67-16-512
వయససస:33
లస: ససస స
3043 SQX2252997
పపరర: నదర అహకద సయద

3032 SQX1138446
పపరర: షమస షపక

95-181/1317

భరస : కకటటశశర రరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హహససవసన
ఇసటట ననస:67-16-511
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-16-511
వయససస:43
లస: పప
3040 SQX0210559
పపరర: సలమక� షపక�

95-181/1349

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:67-16-510/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:67-16-511
వయససస:32
లస: ససస స
3037 SQX1442847
పపరర: రబబబన షపక

3029 SQX2524957
పపరర: లకడకననసచనరమక బబ లలర పలర

3027 SQX2508489
పపరర: మలర క షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమర నరరశశటట
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:18
లస: ససస స
3034 SQX1442797
పపరర: ననజమమ షపక

95-181/1286

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కరశవపలల బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:67-16-510
వయససస:62
లస: పప
3031 SQX2045649
పపరర: శరరష నరరశశటట

3026 SQX2504884
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ లలర పలర

3051 MLJ2605194
పపరర: లకడక � బబ పపపడడ�

95-181/124

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-16-515
వయససస:53
లస: ససస స
95-181/126

3054 SQX1051648
పపరర: రరజశస పరరశన మహమకద

95-181/127

తసడడ:డ ��ేనలక రరవప రహహమన
ఇసటట ననస:67-16-516
వయససస:30
లస: ససస స
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3055 SQX1051655
పపరర: తహహర బబగమ మహమకద

95-181/128

భరస : ఫజరర రహహమన
ఇసటట ననస:67-16-516
వయససస:67
లస: ససస స
3058 SQX2245918
పపరర: ననగమర షపక

95-181/1164

95-181/1166

95-181/132

95-181/134

95-181/136

95-181/139

95-181/142

తసడడ:డ ససవదన�
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:32
లస: పప

3068 AP151000603252
పపరర: వరహహదదన షపక�

3071 SQX1372358
పపరర: షకకల షపక

3074 SQX0791467
పపరర: రరషక షపక

3077 SQX0866913
పపరర: నలమభన షపక

95-181/145

3080 SQX0866921
పపరర: ఫరరద బ షపక

95-181/135

3083 SQX0791327
పపరర: ససదనన షపక
తసడడ:డ బమడత సరహహబ
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:40
లస: పప

3063 SQX1575101
పపరర: జమల షపక

95-181/131

3066 MLJ2605277
పపరర: అహరరననసర� షపక�

95-181/133

3069 SQX2147379
పపరర: మమబమ షపక

95-181/1168

భరస : మకకబల షపక
ఇసటట ననస:67-16-518
వయససస:61
లస: ససస స
95-181/137

3072 SQX1372275
పపరర: మమబన షపక

95-181/138

తసడడ:డ ససదర దక షపక
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:26
లస: ససస స
95-181/140

3075 SQX0791301
పపరర: ననజన షపక

95-181/141

భరస : కరరమభలమర
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:38
లస: ససస స
95-181/143

3078 MLJ0989483
పపరర: హజరరబ� షసక�

95-181/144

భరస : అనశర� �
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:54
లస: ససస స
95-181/146

భరస : బహదదర
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:72
లస: ససస స
95-181/148

95-184/796

భరస : మసరసన వల� �
ఇసటట ననస:67-16-518
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గన ససవదన
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబబభలమల�
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:55
లస: ససస స
3082 SQX0482927
పపరర: కరరమమలమర షపక�

95-181/1167

భరస : ససదనన
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:48
లస: ససస స
3079 AP151000603259
పపరర: అసకతషననసర షపక�

3065 SQX2156388
పపరర: నజర అహకద షపక

3060 SQX2171155
పపరర: ఖమలమమసరస వల షపక

తలర : మరరబ షపక
ఇసటట ననస:67-16-517/2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఘన ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గన ససవదన
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:27
లస: ససస స
3076 SQX1010354
పపరర: పదనకవత తరరవనవపరటట

95-181/130

భరస : జజఫర�
ఇసటట ననస:67-16-518
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మకకబల షపక
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:24
లస: ససస స
3073 SQX0866939
పపరర: షకకల

3062 SQX1575127
పపరర: మరరబ షపక

95-181/1163

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-16-516
వయససస:20
లస: పప

తలర : మరరబ
ఇసటట ననస:67-16-517/2
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జఫరర�
ఇసటట ననస:67-16-518
వయససస:42
లస: ససస స
3070 SQX1508664
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-181/1165

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-16-517/2
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : చసద బ షపక
ఇసటట ననస:67-16-517/2
వయససస:46
లస: పప
3067 MLJ0987560
పపరర: షకకలమ� షసక�

3059 SQX2157006
పపరర: కమర జహ షపక

3057 SQX2224780
పపరర: రరషక షపక

భరస : ససధనన
ఇసటట ననస:67-16-516
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:67-16-516
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల నజరరదదరన షపక
ఇసటట ననస:67-16-517
వయససస:19
లస: పప
3064 SQX1575119
పపరర: నగభల మరర షపక

95-181/129

తసడడ:డ నజర సయఖద
ఇసటట ననస:67-16-516
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:67-16-516
వయససస:30
లస: పప
3061 SQX2214005
పపరర: బషసర షపక

3056 SQX1408849
పపరర: బషసర అహమకద సయఖద

3081 SQX0691352
పపరర: ననగరసదడబబబమ టట

95-181/147

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:29
లస: పప
95-181/149

3084 AP151000603299
పపరర: అబమరల సతనసర షపక�

95-181/150

తసడడ:డ సలమ�
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:43
లస: పప
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3085 AP151000603254
పపరర: మసరసనశల షపక�

95-181/151

తసడడ:డ సలమ�
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:46
లస: పప
3088 SQX0210591
పపరర: బబబభలమల షపక�

95-181/154

95-181/1170

95-129/662

95-140/70

95-140/73

95-140/76

95-181/157

తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:67-17-522
వయససస:34
లస: పప

3098 SQX0594903
పపరర: ఆదదలకడక మరరయమల

3101 MLJ3193422
పపరర: ఝమనస మకరషల

3104 SQX2245926
పపరర: అనసష చతరరజపలర

3107 SQX0866657
పపరర: వరరసజననయమలల మమమడడ

95-181/160

3110 SQX0791525
పపరర: శవమక గరరకర

95-140/71

3113 SQX0791343
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరరకర
తసడడ:డ మమతస యఖ
ఇసటట ననస:67-17-522
వయససస:35
లస: పప

3093 SQX0220657
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

95-129/661

3096 SQX1773373
పపరర: కకటటశశర రరవప ఈరర

95-140/69

3099 AP151000615085
పపరర: పరరశతమక వలలర పప

95-140/72

భరస : లకకయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:67-17-245
వయససస:67
లస: ససస స
95-140/74

3102 MLJ3193364
పపరర: శకనస మకరషల

95-140/75

తసడడ:డ గమరవయఖ మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-248
వయససస:38
లస: పప
95-134/871

3105 MLJ0985499
పపరర: శవపరరశత� శశషస�

95-181/156

భరస : శవరగరశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:67-17-521
వయససస:48
లస: ససస స
95-181/158

3108 SQX1526492
పపరర: రరజరశ పపల

95-181/159

తసడడ:డ గమరవయఖ పపల
ఇసటట ననస:67-17-521
వయససస:33
లస: పప
95-181/161

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-522
వయససస:33
లస: ససస స
95-181/163

95-181/1169

తసడడ:డ వనసకయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:67-17-169
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-17-521
వయససస:30
లస: పప

భరస : గణపత
ఇసటట ననస:67-17-522
వయససస:33
లస: ససస స
3112 SQX0791608
పపరర: గణపత గరరకర

95-129/663

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-496
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగరశశరరరవప శశషస
ఇసటట ననస:67-17-521
వయససస:28
లస: పప
3109 SQX0791277
పపరర: కసషష కలమమరర గరరకర

3095 MLJ2581387
పపరర: ఇసకయల ఖమన

3090 SQX2156966
పపరర: రరసససస జజన షపక

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:67-17
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-248
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-248
వయససస:40
లస: పప
3106 SQX0761171
పపరర: కసషషచచవతనఖ శశషస

95-129/660

భరస : పడభబకర రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:67-17-245
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-248
వయససస:33
లస: ససస స
3103 MLJ3193273
పపరర: చసదడశశఖర మకరషల

3092 AP151000585268
పపరర: గమలమబ

95-181/153

తసడడ:డ ఖసదన వన
ఇసటట ననస:67-16-519/18
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద రరహమమన ఖమన
ఇసటట ననస:67-17
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకయఖ మలలర
ఇసటట ననస:67-17-236
వయససస:50
లస: పప
3100 MLJ3193414
పపరర: అరరణ మకరషల

95-181/155

భరస : సయఖద ఇసకయల
ఇసటట ననస:67-17
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:67-17
వయససస:41
లస: పప
3097 SQX0373191
పపరర: ననగరసదడస మలలర

3089 AP151000603255
పపరర: రబబబన సయఖద�

3087 SQX1010347
పపరర: సతఖననరరయణ తరరవనవపరటట

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరసససస జన
ఇసటట ననస:67-16-519/18
వయససస:29
లస: పప
3094 SQX0840660
పపరర: ససభబన పఠరన

95-181/152

తసడడ:డ జజనస సరహహబ�
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ సరబ�
ఇసటట ననస:67-16-519
వయససస:60
లస: పప
3091 SQX2153013
పపరర: ఫరరరక షపక

3086 MLJ0987552
పపరర: రగషర� షసక�

3111 SQX0791574
పపరర: దసరరడ గరరకర

95-181/162

భరస : మమతస యఖ
ఇసటట ననస:67-17-522
వయససస:55
లస: ససస స
95-181/164

3114 SQX2197523
పపరర: మణణకరసత మటటటపలర

95-181/1175

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటటపలర
ఇసటట ననస:67-17-525
వయససస:23
లస: పప
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95-139/503

భరస : జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:33
లస: ససస స
3118 MLJ3189784
పపరర: పదక నల

95-139/506

95-139/509

95-139/510

95-139/513

95-139/516

3125 SQX0742908
పపరర: శకనవరస బబబమ గమసజ

3128 MLJ3186186
పపరర: రరమమ మమమడడ�

3131 SQX1621789
పపరర: పరరశత గమసజ

95-139/519

3134 SQX1621771
పపరర: పదమ చలమర

భరస : అనసతరరజ�
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:53
లస: ససస స

3137 SQX0217992
పపరర: గమరవమక మకరషల

తలర : పపనశవవత నకకషన
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:30
లస: పప

95-139/514

3143 SQX1621805
పపరర: కకటటశశర రరవప కకవపరర
తసడడ:డ యలమసధయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:44
లస: పప

3123 SQX1773399
పపరర: దతవ వసగ

95-140/77

3126 MLJ1731991
పపరర: సరసబశవరరవప� బబ డపరటట�

95-139/512

3129 MLJ3185808
పపరర: అమరలసగస ఇటటట �

95-139/515

తసడడ:డ కకటటననగమలర యఖ�
ఇసటట ననస:67-17-527
వయససస:55
లస: పప
95-139/517

3132 SQX1621797
పపరర: పదనకవత కకవపరర

95-139/518

భరస : ఆసజననయమలల కకవపరర
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:29
లస: ససస స
95-139/520

3135 SQX1081918
పపరర: అసకమక బతష
స ల

95-139/521

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:51
లస: ససస స
95-139/523

3138 SQX0535617
పపరర: బతష
స ల అసజమక�

95-139/524

భరస : నరసససహచనరర�
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:65
లస: ససస స
95-139/526

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:28
లస: పప
95-139/528

95-139/508

తసడడ:డ బ. ససదరకన� �
ఇసటట ననస:67-17-527
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:58
లస: ససస స

95-139/525 3140 SQX0709196
3139 SQX1185603
పపరర: ఎస వ సతఖననరరయణ నకకషన
పపరర: శకనవరస పససటసశశటట

3142 SQX1554857
పపరర: శకనవరసరరవప మకరషల

95-139/511

భరస : ననరరయణ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:35
లస: ససస స
95-139/522

3120 SQX1621763
పపరర: నరసససహ సరశమ దనమమరర

తసడడ:డ జగమమసశర రరవప వసగ
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర గమనజ
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:31
లస: ససస స
3136 SQX0218073
పపరర: పపణఖవత� నకరషన�

95-139/1155

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-17-527
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:26
లస: ససస స
3133 SQX0218016
పపరర: లలమవత గమసజ

3122 SQX2300267
పపరర: మహలకడక కరససల

95-139/505

తసడడ:డ హరననథ బబబమ దచమమరర
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-527
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర బ�
ఇసటట ననస:67-17-527
వయససస:45
లస: పప
3130 SQX1554865
పపరర: చసదడకళ మకరషల

95-139/507

భరస : పడసరద కరససల
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చచలరయఖ
ఇసటట ననస:67-17-527
వయససస:87
లస: ససస స
3127 SQX0533554
పపరర: పరరరపత బబబమలమల�

3119 SQX0742676
పపరర: సతఖ దసరడ చచవతనఖ నల

3117 MLJ3189511
పపరర: మధస� ఇటటట �

భరస : అమరలసగస� �
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథ రరవప
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చలర యఖ�
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:63
లస: పప
3124 SQX0970699
పపరర: నల వనసకట ససబబమక

95-139/504

భరస : బబబమ లమల�
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జగనననధరరవప
ఇసటట ననస:67-17-526
వయససస:56
లస: ససస స
3121 AP151000609192
పపరర: జగనననధరరవప నల�

3116 SQX0535088
పపరర: పరరరపత పరనష�

3141 SQX0742585
పపరర: ఆసజననయమలల బతష
స ల

95-139/527

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:30
లస: పప
95-139/529

3144 SQX1335893
పపరర: ఆసజననయమలల బతష
స ల

95-139/530

తసడడ:డ వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:55
లస: పప

Page 288 of 363

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13

3145 AP151000609194
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర మకరషలమ

95-139/531

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:65
లస: పప
3148 MLJ3189552
పపరర: రమమదతవ� కరశవపటనస�

95-139/533

95-139/536

95-139/539

95-139/542

95-134/873

95-139/1157

95-140/584

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:41
లస: ససస స

3158 SQX0936708
పపరర: జనసగభ రరమమలల

3161 SQX0205765
పపరర: పడసరద తషరకర

3164 SQX1773738
పపరర: లకడక మహసకరళ

3167 SQX2463677
పపరర: రమణ శరస

95-139/547

3170 SQX0946855
పపరర: పడసన కలమమర కరవల

95-139/543

3173 SQX0320051
పపరర: బతష
స ల రమణ
భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:48
లస: ససస స

3153 SQX0218131
పపరర: ననగకలమమరర తషరక

95-139/538

3156 SQX0936732
పపరర: జనసగభ వనసకట రమణమక

95-139/541

3159 SQX2468940
పపరర: పదనకవత చసత

95-134/872

భరస : రరజ చసత
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:48
లస: ససస స
95-139/544

3162 MLJ3185865
పపరర: చనలసగయఖ తషరకర

95-139/545

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:65
లస: పప
95-140/78

3165 SQX1831486
పపరర: శకనవరసరరవప మహసకరళ

95-140/79

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:37
లస: పప
95-181/1176

3168 SQX1726603
పపరర: శవ ననగరసదడస చలమర

95-139/546

Deleted

భరస : వరసస చలమర
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:26
లస: ససస స
95-139/548

తసడడ:డ వర బడమకస
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:36
లస: ససస స
95-139/550

95-139/535

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:67-17-531
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరలల శరస
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:29
లస: ససస స
3172 SQX0936534
పపరర: చలమర పదనక

95-139/540

భరస : శకనవరస మహసకరళ
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ చసత
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:30
లస: పప
3169 SQX0624486
పపరర: బతష
స ల మసగ

3155 MLJ3189636
పపరర: ససబమబలల తషరక

3150 MLJ3185816
పపరర: ననరరయణసరశమ� �

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:67-17-531
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చనలసగయఖ
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగరరరరన చసత
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:27
లస: ససస స
3166 SQX2472405
పపరర: ననగరరరరన చసత

95-139/537

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:67-17-531
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శశకదన సయద
ఇసటట ననస:67-17-532
వయససస:29
లస: పప
3163 SQX2479608
పపరర: భబరత చసత

3152 MLJ3185758
పపరర: ఆదదశశషష� �

95-139/532

తసడడ:డ రరమకహననడవప� �
ఇసటట ననస:67-17-529
వయససస:36
లస: పప

భరస : చన లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-17-531
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:67-17-531
వయససస:31
లస: పప
3160 SQX2326197
పపరర: సలలహ సయద

95-139/534

తసడడ:డ రరమకహననడవప� �
ఇసటట ననస:67-17-529
వయససస:43
లస: పప

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:67-17-531
వయససస:37
లస: ససస స
3157 SQX0936567
పపరర: జనసగభ ననగ రరజ

3149 MLJ3189586
పపరర: జయమక� కరశవపటనస�

3147 MLJ3189560
పపరర: అసజన� కరశవపటనస�

భరస : ఆదదశశషష� �
ఇసటట ననస:67-17-529
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:67-17-529
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకహననడవప� �
ఇసటట ననస:67-17-529
వయససస:38
లస: పప
3154 SQX0320010
పపరర: మమతకకటట కలమమరర

95-139/1156

భరస : యయససరరజ
ఇసటట ననస:67-17-528
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవ�
ఇసటట ననస:67-17-529
వయససస:39
లస: ససస స
3151 MLJ3185535
పపరర: ననగరరజ� �

3146 SQX2189769
పపరర: మలర శశరర బతష
స ల

3171 SQX1515198
పపరర: ససబబ రతనస రరయ

95-139/549

భరస : శకనవరససలల రరయ
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:39
లస: ససస స
95-139/551

3174 SQX0821306
పపరర: అసజమక చలమర

95-139/552

భరస : దసరడ యఖ
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:48
లస: ససస స
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95-139/553

భరస : శవ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:59
లస: ససస స
3178 SQX1515180
పపరర: శకనవరససలల రరయ

95-139/556

95-139/559

తసడడ:డ శవ�
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:43
లస: ససస స
3187 SQX1319087
పపరర: రరమమ రరవప మకరషల

95-139/565

95-139/566

95-140/83

95-139/568

Deleted

తసడడ:డ అనసత రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:23
లస: పప
3202 MLJ3185519
పపరర: పసచచయఖ బతష
స ల
తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:50
లస: పప

3185 MLJ1730522
పపరర: పడసరదస� చలమర�

95-139/563

95-139/574

95-139/1158

3191 SQX1870690
పపరర: కకటటశశరమక మకరషల

3194 SQX1870716
పపరర: వనసకట సరశమ మసతడ

3197 AP151000612258
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల�

3200 SQX1621706
పపరర: పడసనన వనసకట కకటట మకరషళ

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:53
లస: పప

3183 SQX1252840
పపరర: వనసకట రమణ చలమర

95-139/561

3186 MLJ1735265
పపరర: వరసస� చలమర�

95-139/564

3189 SQX1870666
పపరర: చసదడకళ చలమర

95-140/80

తసడడ:డ వనరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:23
లస: ససస స
95-140/81

3192 SQX1773340
పపరర: కకటటశశరమక మసతడ

95-140/82

భరస : వనసకటసరశమ మసతడ
ఇసటట ననస:67-17-535
వయససస:58
లస: ససస స
95-140/84

3195 SQX1621664
పపరర: పసడయమసక బతష
స ల

95-139/567

భరస : నలరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:22
లస: ససస స
95-139/569

3198 AP151000612256
పపరర: లకకమక బతష
స ల

95-139/570

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:68
లస: ససస స
95-139/572

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మకరషళ
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:23
లస: పప
3203 AP151000609196
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

95-139/558

తసడడ:డ చలమరశవ� �
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/571

3180 SQX0608620
పపరర: బ వనసకటసరశమ

భరస : పడసరద చలమర
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-17-535
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:32
లస: ససస స
3199 SQX1529561
పపరర: వనసకటటశ బతష
స ల

95-139/560

భరస : ననగరరజ మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-535
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ మసతడ
ఇసటట ననస:67-17-535
వయససస:58
లస: ససస స
3196 SQX1235465
పపరర: ననగలకడక బతష
స ల

3182 SQX1281922
పపరర: సరయ గరత మకరషల

3188 SQX2154763
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

95-139/555

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-17-535
వయససస:58
లస: పప
3193 SQX1870682
పపరర: కకటటశశరమక మసతడ

95-139/557

తసడడ:డ చలమరశవ� �
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జగడ యఖ మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:52
లస: పప
3190 SQX1831379
పపరర: వనసకట సరశమ మసతడ

3179 SQX0608638
పపరర: బ శకనస� బతష
స ల�

తసడడ:డ రరమమ రరవప మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:26
లస: ససస స
95-139/562

3177 SQX0946848
పపరర: వర బబడమమమ కరవల

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-17-534
వయససస:23
లస: ససస స
3184 SQX0624403
పపరర: భభలకడక� చలమర�

95-139/554

తసడడ:డ దసరడ యఖ
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమమలల రరయ
ఇసటట ననస:67-17-533
వయససస:45
లస: పప
3181 SQX1942846
పపరర: చసదడకళ చలర

3176 SQX0822320
పపరర: రరసబబబమ చలమర

3201 MLJ3185873
పపరర: పడసరద బతష
స ల

95-139/573

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:67-17-536
వయససస:43
లస: పప
95-139/575

3204 SQX1539537
పపరర: లకడక ఉపపతల

95-139/576

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:67-17-537
వయససస:29
లస: ససస స
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3205 SQX1727197
పపరర: రమణమక ఉపపపతల
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95-139/577

భరస : ననగయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:67-17-537
వయససస:57
లస: ససస స

3206 MLJ3185501
పపరర: పడసరద� ఉపపపతల�

95-139/578

తసడడ:డ ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:67-17-537
వయససస:36
లస: పప

3208 SQX1507724
పపరర: వనసకటటసశరమక చలమర

95-139/580

భరస : ఆసజననయమలల చలమర
ఇసటట ననస:67-17-538
వయససస:26
లస: ససస స

3209 SQX1581603
పపరర: గగపస మకరషల

95-139/583

భరస : రవ
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:26
లస: ససస స

3212 SQX0320093
పపరర: తవరరర అనసత లకడక�

95-139/581

95-139/586

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:53
లస: ససస స

3215 SQX0218198
పపరర: సరమమమ జఖస వనమమల

95-139/584

95-139/589

తలర : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:31
లస: పప

3218 SQX0205823
పపరర: ననగరరజ మకరషల

95-139/587

95-139/592

తసడడ:డ జగడ యఖ�
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:53
లస: పప

3221 SQX1831254
పపరర: వరసస మకరషన

95-139/590

95-139/594

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:67-17-542
వయససస:50
లస: ససస స

3224 SQX1001965
పపరర: అనసయమయమక చలమర

95-139/593

3216 SQX1831320
పపరర: బషసర సయఖద

95-139/588

3219 SQX1252873
పపరర: పడభబకర కకతస

95-139/591

3222 SQX1773316
పపరర: అదద లకడక మమకరలమ

95-140/85

భరస : వరసస మమకరలమ
ఇసటట ననస:67-17-541
వయససస:26
లస: ససస స
95-139/595

భరస : భమయఖ
ఇసటట ననస:67-17-542
వయససస:52
లస: ససస స

3226 SQX1774603
పపరర: గసగర భవరన చలమర

95-139/585

తసడడ:డ ససబబయఖ కకతస
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల మకరషన
ఇసటట ననస:67-17-541
వయససస:26
లస: పప

3223 MLJ3189610
పపరర: సరసశత తషరకర� �

3213 AP151000612263
పపరర: జజఖత మకరషల

తసడడ:డ బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:36
లస: పప

3220 AP151000609200
పపరర: రరమమరరవప మకరషల�

95-139/582

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:60
లస: ససస స

3217 SQX0970681
పపరర: మమకరషళళ రవ

3210 SQX1831288
పపరర: సరయ చలమర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:67-17-538
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస పడసరద�
ఇసటట ననస:67-17-540
వయససస:40
లస: ససస స

3214 AP151000612265
పపరర: కకసడమక మకరషల

95-139/579

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-537
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మకరషల
ఇసటట ననస:67-17-538
వయససస:23
లస: పప

3211 SQX0970673
పపరర: మకరషళళ మనషర

3207 SQX0580712
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపపతల�

3225 MLJ1730050
పపరర: మమకషసటట� చలమర�

95-139/596

తసడడ:డ భమయఖ�
ఇసటట ననస:67-17-542
వయససస:36
లస: పప

95-140/86

భరస : మమకరషసటట చలమర
ఇసటట ననస:67-17-542
వయససస:29
లస: ససస స
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5395 AP151000603160
పపరర: వనసకట శశభనన చలపతరరవప
రరశశటట �
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-124
వయససస:56
లస: పప

95-181/804

5398 AP151000600113
పపరర: మసతడ సదరఖ ననరరయణ

95-181/808

తసడడ:డ చన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-124/1
వయససస:49
లస: పప

5396 SQX0208355
పపరర: ఉమమమహహశశరర మసతడ

95-181/805

భరస : సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-124/1
వయససస:38
లస: ససస స
5399 AP151000600111
పపరర: చన ససబబయఖ మసతడ�
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-124/1
వయససస:75
లస: పప

5397 AP151000600112
పపరర: మసతడ సరమమమ జఖస�

95-181/806

భరస : చన ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-124/1
వయససస:70
లస: ససస స
95-181/809

5400 SQX0625467
పపరర: ఫరరరక షపక

95-133/713

తసడడ:డ మౘేనబమల షపక
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:31
లస: పప
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5401 SQX0208413
పపరర: భబరడ వ గగరర
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95-181/811

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:42
లస: ససస స
5404 SQX1575135
పపరర: పపరషచసదడరరవప ససగ

95-181/817

95-181/823

95-181/824

95-181/828

95-133/715

5411 MLJ2592541
పపరర: పడసరద చలకబతష
స న

5414 AP151000600207
పపరర: రరగస చనననరరవప

95-133/721

5419 MLJ2602654
పపరర: పదనకవత రరజననల�

95-181/836

95-133/719

95-181/830

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:69
లస: పప

5423 SQX1575184
పపరర: ననగలకడక రరజననల

5412 SQX0208850
పపరర: అననపపరష � మదదర�

5415 AP151000600206
పపరర: సతఖననరరయణ రరగస�

95-181/838

5426 SQX1508581
పపరర: రమమదతవ తనడడకకసడ

95-181/843

5424 SQX0209486
పపరర: ఝమనస రరణణ� రరజననల�

95-181/844

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-181/846

5427 MLJ2602662
పపరర: పరరశత రరజననల�
భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:49
లస: ససస స

5428 AP151000600201
పపరర: పపషరపవత రరజననల�

5429 AP151000600202
పపరర: వనసకరయమక రరజననల�

5430 SQX1039198
పపరర: శకలసతల మటటట

భరస : రరజననల రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:70
లస: ససస స

95-181/840

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రరమ కసషష మహన తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరజననల ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:70
లస: ససస స

95-181/832

95-181/834

5421 MLJ2605145
పపరర: ఆసజననయమలల రరజననల

భరస : వనసకట హరర కసషష పడసరద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-181/848

95-181/826

భరస : ఆసజననయమలల� �
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరజననల
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-181/845

95-133/717

తసడడ:డ చననబబబయ�
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:75
లస: పప

భరస : మధదరలల
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:64
లస: ససస స
95-181/842

5409 MLJ0994251
పపరర: సససదరరరవప చససడదరర

95-133/723 5418 MLJ2605616
5417 SQX1716240
పపరర: ససతతష కలమమర బబ సదలపరటట
పపరర: కనకదసరడ � రరజననల�

5420 SQX0972919
పపరర: వనసకట ససబబమక యయర

95-181/821

భరస : దసరరడపడసరద�
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజననల సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:45
లస: ససస స

5406 AP151000600368
పపరర: చసదడ శశఖర గగరర

తసడడ:డ జజన చససడదరర
ఇసటట ననస:67-127
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరగస సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:44
లస: పప

5416 AP151000597250
పపరర: ససవరష కమల కలమమరర
బబ సదలపరటట
భరస : పడకరషస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-129
వయససస:48
లస: ససస స

5425 SQX1508573
పపరర: లవలక దతవ తనడడకకసడ

5408 MLJ3752094
పపరర: కకమల చససడదరర

95-181/815

తసడడ:డ గగరర మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శరమభఖల చలకబతష
స న
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:36
లస: పప

భరస : మతస సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-128
వయససస:70
లస: ససస స

5422 SQX0972927
పపరర: మధదరలల యయర

95-181/819

భరస : సససదర రరవప� చససడదరర
ఇసటట ననస:67-127
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-127/1
వయససస:43
లస: ససస స
5413 AP151000600209
పపరర: శకలసతల మతస �

5405 MLJ0987453
పపరర: శకనవరసరరవప� మమదదగరర �

5403 AP151000600124
పపరర: ససబబబయమక గగరర�

భరస : గగరర మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమససగ� �
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:50
లస: పప
5410 SQX0208793
పపరర: మలలర సశరర� రరజననల�

95-181/813

భరస : పపనననరరవప� �
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదర ననగరశశరరరవప ససగ
ఇసటట ననస:67-125
వయససస:33
లస: పప
5407 MLJ2602472
పపరర: పపనననరరవప� ససగర�

5402 MLJ0994574
పపరర: లకడక� ససగర�

95-181/849

95-181/847

95-181/850

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:71
లస: ససస స
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95-181/851

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజననల
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:24
లస: పప
5434 MLJ2593242
పపరర: హనసమసతరరవప పరలమశదద

95-132/722

95-181/855

95-133/731

95-181/863

95-133/737

95-133/739

భరస : రరజరష మమచసచ
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:27
లస: ససస స
5452 AP151000603306
పపరర: లలతశక సరధస�

95-181/869

భరస : వనసకట నరరస తపపటర
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:54
లస: ససస స
5458 SQX1716703
పపరర: వనసకట నరరస తపపర
తసడడ:డ నరసయఖ తపపర
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:58
లస: పప

5444 SQX1943240
పపరర: ససహససన గమమకడడ

95-133/733

95-181/865

5450 AP151000597171
పపరర: దదనమక మమచసచ

95-133/741

5456 AP151000597115
పపరర: ససబబమక తపసటర

5459 SQX1553198
పపరర: లల కసషష బరస
తసడడ:డ మధససదధన రరవప బరస
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:23
లస: పప

95-133/729

95-181/861

5445 SQX1716059
పపరర: నజమమ షపక

95-133/735

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:26
లస: ససస స

5447 SQX0229732
పపరర: వనసకట వజయ భబసషర
తతనసగమసటర
తసడడ:డ శవననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:42
లస: పప

5453 AP151000603310
పపరర: శవశసకరరరవప సరధస�

95-133/727

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:29
లస: పప

5448 SQX0508911
పపరర: ససరరష బబబమ� తతనసగమసటర �

95-181/867

తసడడ:డ శవననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:46
లస: పప
5451 MLJ3749504
పపరర: రరజరష మచసచ

95-133/743

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:31
లస: పప
95-181/871

5454 SQX1716943
పపరర: సశపన తపపర

95-133/745

భరస : మమరరయమ కలమమర తపపర
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:22
లస: ససస స
95-133/749

భరస : నరసయఖ తపసటర
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:65
లస: ససస స
95-133/753

5439 MLJ0988329
పపరర: మరరయమక బబ వదలపరటట

95-181/859 5442 SQX1442755
5441 AP151000603016
పపరర: వనసకట రమణమకఅసగరరరకలల�
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:51
లస: పప
95-133/747

5436 AP151000597301
పపరర: దదనమక బబ సదలపరటట

తసడడ:డ ససవదరరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:67-133
వయససస:46
లస: ససస స
5455 SQX1869007
పపరర: ససజన తపపటర

95-181/857

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమమకడడ
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమమకడడ
ఇసటట ననస:67-132
వయససస:23
లస: పప
5449 SQX1455394
పపరర: మమనకర మమచసచ

5438 AP151000603007
పపరర: అసకమక రరవప బడత

95-181/853

భరస : దతవదననస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అననపపరషమక�
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:51
లస: పప
5446 SQX1716604
పపరర: సససదర బబబమ గమమకడడ

95-133/725

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-131
వయససస:33
లస: పప
5443 MLJ2605426
పపరర: శకనవరసరరవప అసగరరరకలల�

5435 MLJ0988667
పపరర: ఝమనస బబ వదలపరటట

5433 AP151000600200
పపరర: పడసరద రరజననల�

తసడడ:డ రరజననల ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరజరతనస బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమ రరవప బడత
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:31
లస: పప
5440 SQX0443598
పపరర: ఇమమకనయయలల బబ సదలపరటట

95-181/852

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-129/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలమశదద
ఇసటట ననస:67-130
వయససస:49
లస: పప
5437 SQX0272260
పపరర: రరమకసషష బడత

5432 SQX1138461
పపరర: దసరరడ పడసరద మతతస

5457 SQX1029306
పపరర: శవ కసషష చపసడడ

95-133/751

తసడడ:డ ననగయఖ చపసడడ
ఇసటట ననస:67-134
వయససస:31
లస: పప
95-181/873

5460 MLJ3749520
పపరర: జజన మజరస బభరగ

95-133/755

తసడడ:డ పడభమదనస బమరగర
ఇసటట ననస:67-135
వయససస:32
లస: పప
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5461 MLJ2605434
పపరర: ఆదదలకడక� కడడయమల�

95-181/875

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:67-136
వయససస:48
లస: ససస స
5464 SQX1943125
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-133/759

95-181/881

తసడడ:డ ఖమశస వల కటటక
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:22
లస: ససస స
5473 SQX2117539
పపరర: పసద ససభబన షపక
తసడడ:డ ససధనన షపక
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:33
లస: పప
5476 SQX2396448
పపరర: సరసబశవ రరవప యలమరవపల

95-134/847

95-133/977

5474 SQX2117455
పపరర: ఫరతమ షపక

5477 SQX1170448
పపరర: రగజ మమరర దరరర దరరర

5480 SQX2341717
పపరర: కసడవలర లకథర పరల

95-181/889

5483 SQX2338358
పపరర: కసడవలర లకథర పరల

95-133/773

5486 SQX1943158
పపరర: పకకర అహమకద షపక
తసడడ:డ సరసబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:49
లస: పప

5488 SQX0857706
పపరర: సష మశకననధ శశషస

5489 AP151000603167
పపరర: శవరరమకసషష యననసశశటట �

95-181/893

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:55
లస: పప

95-181/885

5472 AP151000597219
పపరర: శశరమక కకసడపలర

95-133/765

భరస : వరరసరశమ కకసడపలర
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:70
లస: ససస స
95-133/973

5475 SQX2117505
పపరర: అమమరరనసర షపక

95-133/975

తసడడ:డ ససధనన షపక
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:23
లస: ససస స
95-133/767

5478 SQX0889709
పపరర: జజనదమమలమ ఐజయఖ

95-133/769

తసడడ:డ జయమ రరవప జనసమలమ
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:56
లస: పప
95-138/995

5481 SQX0046573
పపరర: నళన పడసనన� తతట�

95-181/887

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:33
లస: ససస స
95-194/844

తసడడ:డ కసడవలర ఇసరక
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:49
లస: పప

భరస : మహమకద అలమరబక మహమకద
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:31
లస: పప

95-133/763

తసడడ:డ కసడవలర ఇసరక
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:48
లస: ససస స
5485 AP151000597241
పపరర: ఫరరజజన మహమకద

5471 MLJ3752144
పపరర: మరరయమక కకటట

5469 AP151000603322
పపరర: సరసబశవ రరవప ఏళరవపల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:65
లస: పప

భరస : భబసషర రరవప దరరర
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసడవలర లకథర పరల
ఇసటట ననస:67-139
వయససస:22
లస: ససస స
5482 MLJ2605483
పపరర: పపషపవత� తతట�

95-181/883

భరస : పసద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యలమరవపల
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:56
లస: పప
5479 SQX2442614
పపరర: ఖసడవలర ససవరష పరల

5468 SQX0046532
పపరర: వర బడహకయఖ� అరరదడ�

95-181/879

తసడడ:డ ససరరష బబబమ గగరరబబ యన
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర కకటట
ఇసటట ననస:67-138
వయససస:51
లస: ససస స
95-133/971

95-133/757

95-133/761 5466 SQX0334458
5465 SQX1718022
పపరర: వజయ బబబమ జమమసడర మభడడ
పపరర: కవత గగరరబబ యన

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:40
లస: పప
95-50/776

5463 SQX1943323
పపరర: షరహహనన షపక

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవద జమమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససరరష� �
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:53
లస: ససస స
5470 SQX2117679
పపరర: రమజ కటటక

95-181/877

తసడడ:డ కర చన వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:67-136
వయససస:29
లస: పప

భరస : బమరరన షపక
ఇసటట ననస:67-137
వయససస:51
లస: ససస స
5467 MLJ0990705
పపరర: కకటటశశరమక గగరరబబ యన�

5462 SQX1839497
పపరర: కడడయమల ననగ మహహశ

5484 SQX1943331
పపరర: సరబరర షపక

95-133/771

తసడడ:డ పకకర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:20
లస: ససస స
95-133/775

5487 MLJ0985507
పపరర: ఉమ � యననస శశటట �

95-181/891

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:42
లస: ససస స
95-181/895

5490 SQX2201226
పపరర: శకనవరసరరవప గగపవరపప

95-181/1142

తసడడ:డ లసగరరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:67-140
వయససస:55
లస: పప
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5491 SQX1869189
పపరర: బబల రరణమక పపలలర లలగమ

95-133/792

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపలలర లలగమ
ఇసటట ననస:67-142/1
వయససస:24
లస: ససస స
5494 SQX1825736
పపరర: ఆరరఫర షపక

5492 AP151000597126
పపరర: దసరడ పపలలర లలగమ

భరస : శకనవరసరరవప పపలలర లలగమ
ఇసటట ననస:67-142/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-181/917

5495 AP151000603198
పపరర: లకడక బ

భరస : నదరరలమర షపక
ఇసటట ననస:67-145,NEAR MOSQUE
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:67-149/1
వయససస:44
లస: ససస స

5497 AP151000603199
పపరర: పపలమరరరవప బ�

5498 SQX0215491
పపరర: శవకలమమరర బసడనరర

95-181/914

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:67-149/1
వయససస:46
లస: పప
5500 SQX0318147
పపరర: బసడనరర దసరడ పడసరద

95-134/606

95-132/810

95-140/687

95-140/622

95-181/919

భసధసవప: రమణణ నసడడ
ఇసటట ననస:69-232
వయససస:55
లస: పప

95-134/607

5510 SQX0209783
పపరర: రమజననసర సయఖద�

5513 SQX2435584
పపరర: శరరద గగలర పపడడ

95-140/582

5516 SQX1803543
పపరర: షపక అబమరల రరవపఫ

95-138/1001

5519 SQX2440493
పపరర: నసడడ వనసకట రమణణ
భరస : నసడడ వనసకట ఫణణసదడ
ఇసటట ననస:69-232
వయససస:51
లస: ససస స

5499 SQX0215442
పపరర: వనసకరయమక బసడనరర

95-134/605

5502 SQX2261022
పపరర: అఫరర షపక

95-190/1231

5505 SQX2318905
పపరర: మహమభద షపక

95-134/914

తసడడ:డ ఖససస బబబమ షపక
ఇసటట ననస:67-211
వయససస:20
లస: పప
95-134/818

5508 AP151000612358
పపరర: పరరశత బతష
స ల�

95-139/1061

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-17628
వయససస:65
లస: ససస స
95-181/918

5511 SQX2375574
పపరర: వనసకటటష వపససలమ

95-181/1212

తసడడ:డ మధస వపససలమ
ఇసటట ననస:67-20845
వయససస:18
లస: పప
95-138/969

5514 SQX2377885
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ రరవపరర

95-134/744

భసధసవప: వనసకట సతశ రరడడడ సతశ రరడడడ
ఇసటట ననస:67_7_317
వయససస:42
లస: పప
95-133/892

తసడడ:డ షపక అబమరల రహమమన
ఇసటట ననస:67-281011
వయససస:61
లస: పప
95-219/940

95-181/913

భరస : నదదస షపక
ఇసటట ననస:67-170-1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67_4_177
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గగడడగమ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67_17_771
వయససస:28
లస: పప
5518 SQX2451607
పపరర: ఫణణసదడ నసడడ

5507 SQX2381366
పపరర: ననగమణణ తనటట

5496 AP151000603197
పపరర: సమమసమజఖస బ�

భరస : కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:67-158/1
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజజన�
ఇసటట ననస:67-19829
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరయబబబమ�
ఇసటట ననస:67-25944
వయససస:59
లస: ససస స
5515 SQX2481877
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగడడగమ

95-134/604

భరస : అశశక తనటట
ఇసటట ననస:67-12453
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:67-17707
వయససస:21
లస: పప
5512 AP151000600023
పపరర: కగసలమఖదతవ మసతడ�

5504 SQX2423655
పపరర: దసరడ భవన సననపరరడడ

95-133/794

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:67-149/1
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సరనపపరరడడడ వనసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-197
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రవ ఎసడదరర
ఇసటట ననస:67-7746
వయససస:33
లస: ససస స
5509 SQX2178325
పపరర: ఆచతశశరరరవ బసడరర

95-181/912

తసడడ:డ కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:67-158/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : షపక బషసర అహమకద లలట
ఇసటట ననస:67-185-190
వయససస:70
లస: ససస స
5506 SQX2424539
పపరర: ససధన రరణణ ఎసడదరర

5501 SQX0145409
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

5493 AP151000594196
పపరర: శకనవరసరరవప పపలలర లలగమ

తసడడ:డ రరయపప పపలలర లలగమ
ఇసటట ననస:67-142/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-158/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-158/1
వయససస:33
లస: పప
5503 SQX1772268
పపరర: షపక పరఖరరజజన

95-133/793

5517 SQX2357051
పపరర: బషసర ఖమన పఠరన

95-208/1174

తసడడ:డ జఫర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-11/1
వయససస:36
లస: పప
95-219/941

5520 SQX2452142
పపరర: చకకధర నసడడ

95-219/942

తసడడ:డ ఫణణసదడ నసడడ
ఇసటట ననస:69-232
వయససస:30
లస: పప
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5521 SQX2439214
పపరర: శక లకడక కకరణకయ నసడడ

95-219/943

తసడడ:డ ఫణణసదడ నసడడ
ఇసటట ననస:69-232
వయససస:26
లస: ససస స
5524 AP151000432473
పపరర: శశషకలమమరర మమడడశశటట

95-224/1214

తసడడ:డ సససదరరశన కకటబ
ఇసటట ననస:69-232
వయససస:29
లస: పప
95-210/63

భరస : వనసకటరరమ గమపస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:75-2
వయససస:47
లస: ససస స
5527 SQX2278661
పపరర: దదవఖ లకడక ససధదర తనడడకకసడ

5522 SQX2069797
పపరర: సరయ కకరణ కకటబ

5523 SQX2190874
పపరర: పడతతఖష తవరరర

95-220/1199

తసడడ:డ మహహశ పడసరద
ఇసటట ననస:69-248
వయససస:18
లస: ససస స

5525 AP151000432472
పపరర: వనసకట రరమ గమపస మమడడశశటట

95-210/64

తసడడ:డ మమరహరర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:75-2
వయససస:55
లస: పప

5526 AP151000432130
పపరర: మమరహరరరరవప మమడడశశటట

95-210/65

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:75-2
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ ననగ వనసకట కరమమశశర రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:75-2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగ వనసకట కరమమశశరరరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:75-3
వయససస:45
లస: ససస స

5529 SQX0422865
పపరర: ననగ వనసకట కరమమశశరరరవప
తనడడకకసడ
తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:75-3
వయససస:54
లస: పప

95-210/539
5530 SQX2335602
పపరర: ఏస ఏన వనసకట సరయ అవననశ
మమచచరర
తసడడ:డ ననరరయణరరవప మమచచరర
ఇసటట ననస:75-4-66
వయససస:20
లస: పప

5531 SQX1744770
పపరర: కరరమమన షపక

5532 SQX0203950
పపరర: లమవణఖ డనకరపడ�

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:75-5-202
వయససస:47
లస: ససస స

5533 SQX0273649
పపరర: ససనత గగళళ

5534 SQX1336750
పపరర: పడణవ కరళసగర

95-210/538

95-188/1058

భరస : పడసనన కలమమర
ఇసటట ననస:75-5-382
వయససస:41
లస: ససస స
5536 SQX0707893
పపరర: అహలమఖ కరలసగర

95-210/72

95-1/1224

95-210/77

భరస : గగపరలకకకషష పరదరరస
ఇసటట ననస:75-9
వయససస:60
లస: ససస స
5545 MLJ2462901
పపరర: లవకలమమర పరదరరస

5537 AP151000432051
పపరర: జగన మహన కకకషష కళళస

5540 MLJ2462174
పపరర: భబగఖలకడక పరదరరస

95-210/80

95-210/83

95-210/67

95-188/1057

భరస : రరజజ�
ఇసటట ననస:75-5-373
వయససస:30
లస: ససస స
95-210/70

5535 AP151000432091
పపరర: ననగలకడక కరళసగర

95-210/71

భరస : జగననకహన కకకషష కరళసగర
ఇసటట ననస:75-7
వయససస:46
లస: ససస స
95-210/73

5538 MLJ0817098
పపరర: ఎస.కర. రసగరరరవప కరళసగర

95-210/74

తసడడ:డ కకటటరతనస కరళసగర
ఇసటట ననస:75-7
వయససస:74
లస: పప
95-210/75

5541 AP151000432548
పపరర: భవరన పరదరరస

95-210/76

భరస : ససవర రరమ కసషష ససబబబరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:75-9
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లవకలమమర పరదరరస
ఇసటట ననస:75-9
వయససస:42
లస: ససస స

5543 AP151000432549
పపరర: శకనవరస పరదరరస

95-210/79
5544 AP151000432168
పపరర: శవరరమకసషష ససబబబరరవప పరదరరస

95-210/78

తసడడ:డ గగపరలకకకషష పరదరరస
ఇసటట ననస:75-9
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశ రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:75-9
వయససస:47
లస: పప
5548 AP151000432083
పపరర: రరజఖలకడక పడసననకలననరర
మమరరకకపప�డడ
భరస : శవపడసరదరరవప మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:75-11
వయససస:62
లస: ససస స

95-202/315

తసడడ:డ రసగరరరవప కళళస
ఇసటట ననస:75-7
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల తనడడశశటట
ఇసటట ననస:75/7 8 9
వయససస:23
లస: ససస స
5542 AP151000432547
పపరర: ససగమణకలమమరర పరదరరస

95-210/66

తసడడ:డ జగన మహన కసషష కరళసగర
ఇసటట ననస:75-7
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శక కసషష రసగరరరవప కరలసగర
ఇసటట ననస:75-7
వయససస:72
లస: ససస స
5539 SQX2097749
పపరర: భవఖ తనడడశశటట

5528 SQX0422832
పపరర: శకలసతల తనడడకకసడ

5546 AP151000432261
పపరర: వరభదడరరవప ధవళళశశరపప

తసడడ:డ గగపరలకకకషష పరదరరస
ఇసటట ననస:75-9
వయససస:44
లస: పప
95-210/81

5547 SQX0707919
పపరర: హరరత మమరరకకపపడడ

95-210/82

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ ధవళళశశరపప
ఇసటట ననస:75-10
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటననగ రరజశశకర మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:75-11
వయససస:34
లస: ససస స

95-210/84
5549 MLJ0810739
పపరర: వ.ఎన. రరజశశఖరగమపస
మమరరకకపపడడ
తసడడ:డ శవపడసరదరరవప గమపరస మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:75-11
వయససస:36
లస: పప

5550 AP151000432084
పపరర: శవపడసరదరరవప మమరరకకపపడడ

95-210/85

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:75-11
వయససస:65
లస: పప
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5551 NDX1841213
పపరర: పసడయమసక తతలర కకసడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
94-155/592

భరస : వనసకటటశశర రరవప తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:75-66/1
వయససస:28
లస: ససస స
5554 SQX0491001
పపరర: శకనవరసరరవప టటకక

95-199/65

95-199/68

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:76-1-3
వయససస:23
లస: పప
5563 SQX1814532
పపరర: పలర పప లకడక
భరస : పలర పప రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:76-1-4
వయససస:22
లస: ససస స
5566 SQX2189082
పపరర: ననగమలలర శశరర నసదనసపరటట

5558 MLJ3755154
పపరర: లకడక పరరశత బరరస

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:76-1-5
వయససస:19
లస: పప

5569 SQX2484087
పపరర: శక లకడక వనమమల

5570 SQX2320679
పపరర: దసరడ ఈరర

95-183/912

Deleted

భరస : బల గణణశ వనమమల
ఇసటట ననస:76-1-6
వయససస:24
లస: ససస స

95-201/59

భరస : మమరళ కసషష
ఇసటట ననస:76-1-8
వయససస:36
లస: ససస స
5575 MLJ3755204
పపరర: ససభబషసణణ అచసచత

95-201/60

తసడడ:డ గమరరననదస చలమరఎసచచరర
ఇసటట ననస:76-1-9
వయససస:49
లస: పప

95-201/58

95-200/1076

5562 SQX2188647
పపరర: వనసకట లకడక రరపవత పరరమ

95-201/1000

భరస : శకనస ఈరర
ఇసటట ననస:76-1-6
వయససస:51
లస: ససస స

95-201/994
5565 SQX2189074
పపరర: రఘమ నరసససహరరవప
నసదనసపరటట
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ నసదనసపరటట
ఇసటట ననస:76-1-4
వయససస:41
లస: పప

5568 SQX2412195
పపరర: డడ డ

95-201/999

5571 SQX2320638
పపరర: సరసబశవ రరవప అలలర

95-201/1008

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప అలలర
ఇసటట ననస:76-1-7
వయససస:18
లస: పప

95-201/1015 5574 SQX2043826
5573 SQX2255719
పపరర: సరయ ససబడహకణఖస చలర సచచరర
పపరర: గణణశ చలర సచచరర

5576 SQX1401959
పపరర: కలమమరర చలమరఎసచచరర

5579 SQX2102580
పపరర: గగవసదమక యమలమమమసడనళళ
భరస : కకటయఖ యమలమమమసడనళళ
ఇసటట ననస:76-1-10
వయససస:33
లస: ససస స

95-201/984

తసడడ:డ డడ డ
ఇసటట ననస:76-1-5
వయససస:22
లస: ససస స

95-202/797

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలర సచచరర
ఇసటట ననస:76-1-8
వయససస:20
లస: పప
95-201/61

భరస : కకటటశశర రరవప చలమరఎసచచరర
ఇసటట ననస:76-1-9
వయససస:44
లస: ససస స
95-201/63

95-201/54

భరస : ససబడమణఖస పరరమ
ఇసటట ననస:76-1-3
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలర సచచరర
ఇసటట ననస:76-1-8
వయససస:23
లస: పప

భరస : గసగరదర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-9
వయససస:37
లస: ససస స
5578 SQX1401926
పపరర: కకటటశశర రరవప చలమరఎసచచరర

95-201/56

5564 SQX0219840
పపరర: ననగ లకడక పరరమ

5567 SQX2041952
పపరర: అనశర షపక

5559 SQX1828185
పపరర: రహమమతషననసర షపక
భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:76-1-3
వయససస:38
లస: ససస స

5561 SQX1828169
పపరర: మరర షపక

భరస : రఘమ నరసససహరరవప నసదనసపరటట
ఇసటట ననస:76-1-4
వయససస:35
లస: ససస స

5572 SQX0888925
పపరర: వనసకట లకడక ఏఎనకర పలర

95-201/53

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:76-1-4
వయససస:39
లస: ససస స
95-201/995

95-199/67

భరస : హరర కసషష కకశశర
ఇసటట ననస:76-1/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇషరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-1-3
వయససస:44
లస: పప
95-201/57

95-199/64

95-199/66 5556 SQX0062745
5555 SQX1719269
పపరర: హనసమమయమక కనసమరర పపడడ
పపరర: శశష శశకలజ చససడదరర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-1-2
వయససస:40
లస: ససస స
95-201/55

5553 SQX0508309
పపరర: ననగలకడక టటకక�

భరస : సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:76-1
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:76-1/1
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ గమపరస
ఇసటట ననస:76-1/2
వయససస:44
లస: పప
5560 SQX1828177
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-199/63

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:76-1
వయససస:44
లస: పప
5557 SQX1096701
పపరర: హరర కసషష కకషష ర చససడదరర

5552 SQX0490938
పపరర: భడమరరసబ టటకక

5577 SQX0223529
పపరర: గసగరధర రరవప ఆచసచత

95-201/62

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:76-1-9
వయససస:41
లస: పప
95-199/988

5580 SQX1743087
పపరర: యగ ననగ లకడక జకష

95-201/64

భరస : శకనవరస జకష
ఇసటట ననస:76-1-10
వయససస:22
లస: ససస స
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5581 SQX0889071
పపరర: నరగషర యమకదద శశటట
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95-201/65

తలర : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:76-1-10
వయససస:25
లస: ససస స
5584 SQX1743053
పపరర: శకనవరస జకష

95-201/68

తసడడ:డ రమణ జకష
ఇసటట ననస:76-1-10
వయససస:24
లస: పప
5587 SQX0223859
పపరర: శకనవరసరరవప మమకరస�

95-201/71

95-201/74

95-201/76

95-201/888

95-201/77

95-201/80

తలర : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:33
లస: పప

95-202/952

5594 SQX2102408
పపరర: శశషష గగరర

5597 SQX2109932
పపరర: ననగ చసదన వసత

5600 MLJ3435674
పపరర: అరరణ పపటబట

5603 SQX0888941
పపరర: ననగ జజఖత శక ఆలలటట

95-201/83

5606 SQX1532671
పపరర: చచననన లకడక రరవపరర

95-199/989

5609 SQX0223891
పపరర: బబలయఖ ఆలలటట
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:59
లస: పప

5589 SQX1646116
పపరర: పదమవత రజజననల

95-201/73

5592 SQX1798313
పపరర: మమధవలత చచసచనన

95-201/75

5595 SQX2105450
పపరర: కలమఖణ అనసదరర

95-200/1072

తసడడ:డ అనసదరర
ఇసటట ననస:76-1-16
వయససస:31
లస: పప
95-201/889

5598 SQX2106201
పపరర: హహమ బసదస అనసదరర

95-201/890

భరస : కలమఖణ రరడడడ అనసదరర
ఇసటట ననస:76-1-16
వయససస:23
లస: ససస స
95-201/78

5601 SQX0224345
పపరర: ననరరయణ పపటబట

95-201/79

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-1-17
వయససస:36
లస: పప
95-201/81

5604 MLJ3755303
పపరర: మలలర శశరర గరరరజ

95-201/82

భరస : గగదద
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:41
లస: ససస స
95-201/84

భరస : ననగరశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:59
లస: ససస స
95-201/86

95-201/70

భరస : రరమమసజననయమలల చచసచనన
ఇసటట ననస:76-1-15
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హరరగగపరల
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:51
లస: ససస స
5608 SQX0888933
పపరర: ససనల కలమమర రరవపరర

5591 SQX2348050
పపరర: వనసకటటష రజనల

5586 MLJ3755469
పపరర: సససహచలస మమకరస

భరస : కసష కకషష ర రరజజననల
ఇసటట ననస:76-1-14
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-1-17
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర రరవపరర
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:25
లస: ససస స
5605 MLJ3755311
పపరర: వనసకట ఊమమదతవ ఆలలట

95-201/72

భరస : శకధర రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:76-1-16
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:76-1-17
వయససస:36
లస: ససస స
5602 SQX1525619
పపరర: సరయ లకడక రరవపరర

5588 SQX0223818
పపరర: సరసబశవరరవప మమకరస�

95-201/67

భరస : సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-1-13
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస గగరర
ఇసటట ననస:76-1-16
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజనకక రరమయఖ అనసదరర
ఇసటట ననస:76-1-16
వయససస:54
లస: ససస స
5599 MLJ3755444
పపరర: లకడక పడటట బ

95-201/69

తసడడ:డ కసషష కకశశర రజనల
ఇసటట ననస:76-1-14
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:76-1-15
వయససస:71
లస: పప
5596 SQX2042448
పపరర: అదద లకడక అనసదరర

5585 MLJ2014561
పపరర: వనసకటససబబబరరవప ఇమకడడశశటట

5583 AP151000642050
పపరర: ససబబబరతనస ఇమకడడశశటట �

భరస : వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-1-10
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-1-13
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప రరజజననల
ఇసటట ననస:76-1-14
వయససస:44
లస: పప
5593 MLJ2016335
పపరర: సరసబయఖ� చచసచనన�

95-201/66

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:76-1-10
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:76-1-13
వయససస:29
లస: పప
5590 SQX1646108
పపరర: కసష కకషష ర రజజననల

5582 SQX1743103
పపరర: వనసకట జయ లకడక
యసదడపగ
డ డ
భరస : శకనవరస యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:76-1-10
వయససస:38
లస: ససస స

5607 SQX0223982
పపరర: హరరగగపరల ఆలలటట

95-201/85

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:33
లస: పప
95-201/87

5610 SQX1532689
పపరర: ననగరశశర రరవప రరవపరర

95-201/88

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:76-1-18
వయససస:71
లస: పప
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5611 SQX1580944
పపరర: గగసఖ షపక
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95-201/95

భరస : మదదన ఇరరఫన షపక
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:25
లస: ససస స
5614 SQX0224022
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-201/98

95-201/101

95-201/104

95-201/105

95-201/981

95-201/109

95-201/112

తలర : పరరశన సయఖద
ఇసటట ననస:76-1-24
వయససస:21
లస: ససస స

5624 AP151000642314
పపరర: బబగస షపక

5627 SQX2194462
పపరర: సహననజ సయద

5630 MLJ3435088
పపరర: మలర క పఠరన

5633 AP151000642286
పపరర: వనసకటరతనస వనమమల

95-201/115

5636 MLJ3428802
పపరర: షరరకశ వరల పఠరన

95-201/106

5639 MLJ3753845
పపరర: దదలర మద సయఖద�
తసడడ:డ నవరబ జజన�
ఇసటట ననస:76-1-24
వయససస:33
లస: ససస స

5619 MLJ3429289
పపరర: మదదనన ససభబన షపక

95-201/103

5622 SQX2350403
పపరర: మదదన అయయషర షపక

95-201/980

5625 SQX1576216
పపరర: కకటయఖ యలమసదల

95-201/107

తసడడ:డ కరటస రరజ యలమసదల
ఇసటట ననస:76-1-21
వయససస:37
లస: పప
95-201/982

5628 SQX0888966
పపరర: ససయమకస వనమమల

95-201/108

తసడడ:డ వసస దతవవర పడసరద
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:26
లస: ససస స
95-201/110

5631 AP151000642575
పపరర: లలతనదతవ వనమమల

95-201/111

భరస : మధససదధన రరవప
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:43
లస: ససస స
95-201/113

5634 SQX0888958
పపరర: సరయ కసషష వనమమల

95-201/114

తసడడ:డ మధస సదధన రరవప
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:27
లస: పప
95-201/116

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:53
లస: పప
95-201/118

95-201/100

భరస : మదదన రరజశన షపక
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమకసషష
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకసషష
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:50
లస: పప
5638 SQX1743418
పపరర: ఆఫసడన సయఖద

95-201/891

భరస : వల పఠరన
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరససదతవ వరపడసరద
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:48
లస: ససస స
5635 AP151000639020
పపరర: మధససదదనరరవప వనమమల

5621 SQX2042513
పపరర: మదదన అయయషర షపక

5616 MLJ3429412
పపరర: మదదన రరజజశన షపక

తసడడ:డ మదదననమసరసన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ ససబబన సయద
ఇసటట ననస:76-1-21
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదతవ వర పడసరద
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:29
లస: ససస స
5632 AP151000642300
పపరర: ఆదదలకడక వనమమల

95-201/102

భరస : మదదనన ససభబన
ఇసటట ననస:76-1-21
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-1-21
వయససస:40
లస: పప
5629 MLJ3755378
పపరర: పడతతఖష వనమమల

5618 MLJ3429099
పపరర: మదదనన షసషషదదరన షపక

95-201/97

తసడడ:డ షసషషదదరన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:37
లస: పప

భరస : మదదన రరజశన షపక
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:76-1-21
వయససస:25
లస: ససస స
5626 SQX2255693
పపరర: మసరసన వల షపక

95-201/99

తసడడ:డ మదదననమసరసన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మదదననమసరసన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:67
లస: పప
5623 SQX1175117
పపరర: ననగ మమధసరర కనమరర పపడడ

5615 SQX0224089
పపరర: నససడదదరన షపక

5613 AP151000642309
పపరర: అఫసజజబ షపక

భరస : మదదనన మసరసన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ షసషషదదరన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షసషషదదరన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:38
లస: పప
5620 MLJ3428968
పపరర: మదదనన ఫరరద షపక

95-201/96

భరస : మదదనన షసససదదరన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ షసషషదదరన
ఇసటట ననస:76-1-20
వయససస:29
లస: పప
5617 MLJ3428927
పపరర: మదదనన ఇరరఫన షపక

5612 AP151000642312
పపరర: అససప
డ పన షపక

5637 SQX0409102
పపరర: వరససదతవ వర పడసరద వనమమల

95-201/117

తసడడ:డ రరమకసషష
ఇసటట ననస:76-1-23
వయససస:54
లస: పప
95-201/119

5640 SQX1646132
పపరర: పరరనవన సయఖద

95-201/120

భరస : గయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:76-1-24
వయససస:43
లస: ససస స
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5641 MLJ3435633
పపరర: రరబయమబ సయఖద
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95-201/121

భరస : ననవరజ జజన
ఇసటట ననస:76-1-24
వయససస:67
లస: ససస స
5644 SQX2102374
పపరర: ఆశ అఫష డ జ షపక

95-199/990

95-201/127

95-201/130

95-201/133

95-201/892

95-201/138

95-201/141

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:24
లస: పప

5654 AP151000639123
పపరర: ఇదనయతషలమర షపక

5657 SQX1293422
పపరర: సరబఖమ కగసర షపక

5660 MLJ2010734
పపరర: ఫరతమమ షపక

5663 MLJ3753852
పపరర: కరశసబ షపక

95-201/144

5666 MLJ2010726
పపరర: ఖమలలషర షపక

95-201/134

5669 MLJ2010742
పపరర: తససర మభన షపక
భరస : సభబన
ఇసటట ననస:76-1-27
వయససస:42
లస: ససస స

5649 SQX1049940
పపరర: ఆససఫ షపక

95-201/129

5652 SQX0572149
పపరర: ఇమమమ న సయఖద

95-201/132

5655 AP151000639049
పపరర: మకకబల షపక

95-201/135

తసడడ:డ పసదరజజన షపక
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:57
లస: పప
95-201/136

5658 SQX1049569
పపరర: అరరరయమ ఫరరర త షపక

95-201/137

భరస : అయమజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:26
లస: ససస స
95-201/139

5661 MLJ3753878
పపరర: హససనన షపక�

95-201/140

భరస : బబబమ�
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:48
లస: ససస స
95-201/142

5664 SQX0224154
పపరర: మసరసన షరరఫ

95-201/143

తసడడ:డ ఖమలలషర
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:29
లస: పప
95-201/145

తసడడ:డ చననమసరసన
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:52
లస: పప
95-201/983

95-201/126

తసడడ:డ ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:30
లస: పప

భరస : చనన మసరసన
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:36
లస: పప
5668 SQX2407286
పపరర: అకకస షపక

95-201/131

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:49
లస: ససస స
5665 MLJ2010494
పపరర: అయమజ బబషర షపక

5651 SQX0572222
పపరర: రషసద షపక

5646 SQX1646090
పపరర: ఫకకలమ షపక

తసడడ:డ హహదయ తషలమర
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:43
లస: ససస స
5662 MLJ2010619
పపరర: జరరన బబగస షపక

95-201/128

తసడడ:డ పసదరజజన
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:55
లస: పప

భరస : హహదయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:48
లస: ససస స
5659 MLJ3753860
పపరర: మలర క షపక

5648 AP151000642011
పపరర: మహహనసదదరన బ షపక

95-201/124

భరస : హహదయతషల షపక
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హహదయతషలమర
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:39
లస: పప
5656 SQX2042919
పపరర: షకకల షపక

95-201/125

భరస : పసదర జజన
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:28
లస: పప
5653 MLJ3428406
పపరర: ఇసతనఖజ సయఖద

5645 MLJ3434339
పపరర: హససనన సయఖద

5643 MLJ3429560
పపరర: హహసపసన సయఖద

తసడడ:డ నవరబ జజన
ఇసటట ననస:76-1-24
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మగ బభల
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:50
లస: ససస స
5650 SQX0785964
పపరర: ఇరరఫన సయఖద

95-201/122

తసడడ:డ గయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:76-1-24
వయససస:23
లస: పప

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:76-1-25
వయససస:24
లస: ససస స
5647 MLJ3435138
పపరర: నదరర హన షపక

5642 SQX1646124
పపరర: తనశర సయఖద

5667 MLJ3428331
పపరర: ఖమదర వల షపక

95-201/146

తసడడ:డ చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-1-26
వయససస:58
లస: పప
95-201/147

5670 MLJ3429206
పపరర: ససభబన షపక

95-201/148

తసడడ:డ చననమసరసన
ఇసటట ననస:76-1-27
వయససస:46
లస: పప
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5671 SQX1293448
పపరర: ననగ జజఖత తడడకమలర
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95-201/149

తసడడ:డ పపలమరరరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:26
లస: ససస స
5674 MLJ2015451
పపరర: మరరబ షపక

95-201/152

95-201/155

భరస : వనసకట రమణ తతరరరకకసద
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:25
లస: ససస స
5683 SQX1581009
పపరర: శరరద కకపపప

95-201/160

5689 AP151000642280
పపరర: హమదనబ షపక

5690 SQX0509273
పపరర: ఖమజజ రఫస షపక

95-201/166

భరస : మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:76-1-32
వయససస:53
లస: ససస స
95-201/169

95-201/161

95-201/172

5696 SQX2041168
పపరర: బలమల షపక

95-201/164

5699 SQX2269231
పపరర: జబబద పఠరన
భరస : ఫరరద పఠరన
ఇసటట ననస:76-1-36
వయససస:27
లస: ససస స

95-201/1088

5682 MLJ3755428
పపరర: లకడక� తనరరరకకసడద �

95-201/159

5685 SQX1580985
పపరర: ససబడమణఖఎస కకపపప

95-201/162

5688 MLJ3755436
పపరర: ససలమసనన షపక

95-201/165

తసడడ:డ మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:76-1-32
వయససస:32
లస: ససస స
95-201/167

5691 SQX0224261
పపరర: గరరర తతలకకసడ

95-201/168

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:76-1-32
వయససస:36
లస: పప
95-201/170

5694 AP151000642146
పపరర: లలతనసబ డదలల

95-201/171

భరస : జగదదశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-1-33
వయససస:77
లస: ససస స
95-200/1073

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:76-1-36
వయససస:22
లస: పప
95-201/894

5679 SQX2565232
పపరర: ఉమ దతవ మలలర

తసడడ:డ ససబబ రతనస కకపపప
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట రణన
ఇసటట ననస:76-1-33
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటయఖ
ఇసటట ననస:76-1-33
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహబభబ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:76-1-36
వయససస:40
లస: ససస స

5693 SQX0888982
పపరర: హహమమవత డదలల

95-201/154

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ
ఇసటట ననస:76-1-32
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:76-1-32
వయససస:62
లస: పప

5698 SQX2042398
పపరర: మహబమనన పటబన

95-201/158

5684 SQX1576232
పపరర: వనసకట రమణ తతరరరకకసద

5687 SQX0224188
పపరర: రరమశవ తతరరరగగసడ

5676 SQX0888974
పపరర: కకటటశశర రరవప టట

భరస : మణణకసఠ
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:33
లస: ససస స

5681 SQX0329185
పపరర: హనసమమయమక టట

తసడడ:డ వనసకయఖ తతరరరగగసడ
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:69
లస: పప

5695 AP151000639244
పపరర: జగదదశశరరరవప డదలల

95-201/156

తసడడ:డ రరమ ససవర రరవప తతరరరకకసద
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:33
లస: పప
95-201/163

95-201/151

తసడడ:డ పపలర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:26
లస: పప

5678 SQX1532663
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప యనమదల
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:50
లస: పప

5692 AP151000639065
పపరర: మహబభబ షపక

95-201/153

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖఎస కకపపప
ఇసటట ననస:76-1-30
వయససస:44
లస: ససస స
5686 SQX1580993
పపరర: వనసకట ససరరష యనమదల

5675 SQX1294800
పపరర: చసదడ శశఖర తడడకమలర

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:53
లస: పప
95-201/157

5673 SQX1743269
పపరర: మదదనన హబబమనసర షపక

భరస : మదదనన రసదల షపక
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తడడకమళ
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:51
లస: పప
5680 SQX1576224
పపరర: మమనక తతరరరకకసద

95-201/150

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : షపక.మసరసనశల
ఇసటట ననస:76-1-29
వయససస:45
లస: ససస స
5677 SQX1580977
పపరర: పపలమరరరవప తడడకమళ

5672 MLJ3755386
పపరర: ససగమణ� తడడకమళళ�

5697 SQX2041093
పపరర: ఫరరర నన ససలల న పటబన

95-200/1074

తసడడ:డ మహబభబ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:76-1-36
వయససస:20
లస: ససస స
95-201/985

5700 SQX2269314
పపరర: ఫరరరనన ససలల న పఠరన

95-201/986

తసడడ:డ మహబభబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-1-36
వయససస:22
లస: ససస స
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5701 SQX2269280
పపరర: ఫరరర నన ససలల న పఠరన
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95-201/987

తసడడ:డ మహబభబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-1-36
వయససస:19
లస: ససస స
5704 MLJ3755477
పపరర: అరరణ కలమమరర� బరస�

95-201/175

95-201/178

95-201/182

95-201/989

95-201/179

5711 SQX1049510
పపరర: శకనవరస రరవప కకలసన

5714 SQX2041242
పపరర: తషలశమక బబ మకశశటట

95-201/184

5717 MLJ2016079
పపరర: పడసరదస బరస

5706 AP151000642038
పపరర: ససభదడమక భరస�

95-201/177

5709 SQX1049502
పపరర: వరరసజననయమలల కకలసన

95-201/181

తసడడ:డ సరసబయఖ కకలసన
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:37
లస: పప
95-201/183

5712 SQX2193290
పపరర: ససబబమక దసపపపల

95-201/988

భరస : మమతయఖ దసపపపల
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:73
లస: ససస స
95-200/1075

భరస : లకకయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:76-1-37/1
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరర మభరరస పరడడ
ఇసటట ననస:76-1-38
వయససస:38
లస: పప
5719 AP151000639200
పపరర: ససబడమణఖస బరస బరస

5708 SQX1743129
పపరర: ఫరరద పఠరన

95-201/174

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలసన
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గమరర మభరరస పడడ
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:39
లస: పప
5716 SQX1783372
పపరర: సరసబశవ రరవప పరడడ

95-201/176

తసడడ:డ మహబభబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గమరర మభరరస పరడడ
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:37
లస: పప
5713 SQX2268092
పపరర: నరరశ పడడ

5705 MLJ2017648
పపరర: రతనకలమమరర� బరస�

5703 SQX1783364
పపరర: లకడక పరడడ

భరస : సరసబ ససవర రరవప పరడడ
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కకలసన
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:59
లస: ససస స
5710 SQX1581041
పపరర: నరరశ పరడడ

95-201/173

భరస : వరరసజననయమలల కకలసరన
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:76-1-37
వయససస:37
లస: ససస స
5707 SQX1049536
పపరర: రరమసజమక కకలసన

5702 SQX0668095
పపరర: భబగఖలకడక కకలసరన

5715 SQX0224477
పపరర: చసదడశశఖర బరస

95-201/180

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-1-38
వయససస:36
లస: పప
95-201/185

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బరస
ఇసటట ననస:76-1-38
వయససస:41
లస: పప

5718 SQX0224394
పపరర: శకనవరసరరవప బరస బరస

95-201/186

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బరస
ఇసటట ననస:76-1-38
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బరస
ఇసటట ననస:76-1-38
వయససస:44
లస: పప

95-201/188 5721 SQX2349231
95-201/990
5720 SQX1966498
పపరర: వనసకట ఉదయ కలమమర కకతత
పపరర: వనసకట మధససదదన రరవప
స రర
పసరరమమళళ
భసధసవప: శరత కకతత
స రర
తసడడ:డ లకడక నరసససహ మభరరస పసరరమమళళ
ఇసటట ననస:76-1-39
ఇసటట ననస:76-1-39
వయససస:34
లస: పప
వయససస:41
లస: పప

95-201/991
5722 SQX2274272
పపరర: భవఖ వనసకట ననగ సరయ శక
పలర పష తష
తసడడ:డ వనసకట రరప చసదడమహన పలర పష తష
ఇసటట ననస:76-1-39
వయససస:18
లస: ససస స

95-219/851
5723 SQX2046548
పపరర: వర వనసకట తరరణ సరయ కసషష
గసదసశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసదసశశటట
ఇసటట ననస:76-1-39
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ హహ ననజ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:76-1-39 APARTEMENT -102
వయససస:22
లస: పప

5725 SQX1977800
పపరర: లకడక శకరరమ

5726 SQX1980663
పపరర: అదద లకడక శకరరస

5727 SQX1980671
పపరర: ననగ వనసకట శవ పడసరద శకరరస

95-201/187

95-201/190

భరస : ననగ వనసకట శవ పడసరద శకరరమ
ఇసటట ననస:76-1-39 FLAT NO 504
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససత రరమమసజననేతయమలల శకరరస
ఇసటట ననస:76-1-39 FLAT NO 504
వయససస:52
లస: ససస స

95-201/193 5729 SQX1783356
5728 SQX1982115
పపరర: ససత రరమమసజననేసయమలల శకరరస
పపరర: ససజజత ఆలపరటట

తసడడ:డ యమననదద శశటట శకరరస
ఇసటట ననస:76-1-39 FLAT NO 504
వయససస:59
లస: పప

95-201/191

95-201/194

భరస : వనసకట లకడక నరసససహ గమపస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SANGADIGUNTA VAA
వయససస:41
లస: ససస స

5724 SQX1948389
పపరర: ధనక తతనసగమసటర

95-201/189

95-201/192

తసడడ:డ ససత రరమమసజననయమలల శకరరస
ఇసటట ననస:76-1-39 FLAT NO 504
వయససస:32
లస: పప
5730 SQX1783463
పపరర: రమమ దతవ ఆలపరటట

95-201/195

భరస : చదసబరరశశర గమపస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SANGADIGUNTA VAA
వయససస:44
లస: ససస స
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5731 SQX1783422
పపరర: చదసబరరశశర గమపస ఆలపరటట

తసడడ:డ ననసచనరయఖ అలపరటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SANGADIGUNTA VAA
వయససస:46
లస: పప

95-201/197
5732 SQX1783448
పపరర: వనసకట లకడక నరసససహ గమపరస
ఆలపరటట
తసడడ:డ ననసచనరయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SANGADIGUNTA VAA
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SANGADIGUNTA VAA
వయససస:71
లస: పప

5734 SQX1466656
పపరర: లవలకర దతవ తనడడకకసడ

5735 SQX1175042
పపరర: భవఖ పడవలర క తషమకలపససట

95-201/201
5736 SQX1325803
పపరర: రగజజ వనసకట వరలకడక తటవరరస

95-201/196

95-201/199

95-201/200

5733 SQX1783430
పపరర: ననసచనరయఖ ఆలపరటట

95-201/198

భరస : వనసకటబహరరకసషషపడసరద తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI APPARTM
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ ననగరరజరశ కలమమర తటవరరస
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:30
లస: ససస స

5737 SQX1382555
పపరర: లకడక పడవలర క పలర పష తష

5738 MLJ3753209
పపరర: డడ.బ.యస.సస.శరలన

5739 SQX0339697
పపరర: పసరరమమళళర ససమలత

95-201/202

95-201/203

95-201/204

భరస : ననగ వనసకట షణమకఖ పలర పష తష
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మధససదధనరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:35
లస: ససస స

5740 MLJ0887398
పపరర: పలర వ కర

5741 SQX0135723
పపరర: రరజరశశరర పలర పష తష

95-201/207
5742 SQX0135590
పపరర: లకడకపడసనన హహమలత పలర పష తష

95-201/205

95-201/206

భరస : అనలలషమమర
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట ఉమమశసకర
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసదడమహన
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:41
లస: ససస స

5743 MLJ0881185
పపరర: బబబశశకలజ మదనరల

5744 MLJ0882985
పపరర: జజనకక కర

95-201/210
5745 SQX1532820
పపరర: లలత కలమమరర కనమరర పపడడ

95-201/208

95-201/209

భరస : రరమకసషష మదనరల
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భబసషరరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శక కసషష పరమమతక కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:50
లస: ససస స

5746 MLJ3205317
పపరర: అసజననదతవ గరరర పరటట

5747 SQX1489062
పపరర: ఉదయ లకడక పసరరమమళర

5748 MLJ0887380
పపరర: లకడకససతనరరమమక కర

95-201/211

95-201/212

95-201/213

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : లకడక నరసససహ మభరరస పసరరమమళర
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:63
లస: ససస స

5749 SQX1519984
పపరర: ధనలకడక గమడడవరడ

95-201/215 5751 SQX1175059
95-201/216
5750 SQX1325753
పపరర: వనయ కలమమర కనమరర పపడడ
పపరర: పరసడడ వనసకట కరశ వశశతతజ
తషమకలపససట
తసడడ:డ శక కసషష పరమమతక కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:25
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

95-201/214

భరస : గగపరల కసషష రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:73
లస: ససస స

95-201/217 5753 MLJ3750312
5752 SQX1175083
పపరర: చచవతనఖ భరదనశజ తషమకలపససట
పపరర: నరరష దతసస

95-201/218

భరస : హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:63
లస: ససస స

95-201/219
5754 MLJ0984104
పపరర: ననగ వనసకట షణమకఖ పలర పష తష

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:38
లస: పప

5755 SQX0269225
పపరర: కకతత
స రర శరత

5756 MLJ0887356
పపరర: అనలలషమమర నమరర పపడడ

95-201/222
5757 SQX0243014
పపరర: వనసకట ఉమమశసకర పలర పష తష

95-201/220

95-201/221

తసడడ:డ భబసషర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హరరపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మమరళకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:44
లస: పప

95-201/223
5758 SQX0425587
పపరర: వనసకట రరప చసదడమహన
పలబబ తష
తసడడ:డ మమరళకసషష మభరరస
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:45
లస: పప

95-201/224
5759 SQX1520007
పపరర: మమరరత భబవనననరయణ
గమడడవరడ
తసడడ:డ గగపరల కసషష రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:49
లస: పప

95-201/225
5760 SQX1532812
పపరర: శక కసషష పరమమతక
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వరయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:53
లస: పప
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95-201/226
5761 SQX1175067
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
తషమకలపససట
తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:60
లస: పప

5762 MLJ3205325
పపరర: కలటటసబరరవప గరరర పరటట

95-201/227

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:60
లస: పప

95-201/229 5765 SQX1576208
5764 AP151000261315
పపరర: లకడకనరసససహమభరరస పసరరమమళళ
పపరర: ససతన రరమ సరశమ చమకలరరస

95-201/230

5763 MLJ0887869
పపరర: హరరపస
డ రదరరవప కమరర పపడడ

తసడడ:డ వర రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:64
లస: పప
5766 SQX1519992
పపరర: గగపరల కసషష రరవప గమడడవరడ

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEC
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకస కకకషనవ చమకలరరస
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:69
లస: పప

5767 SQX0283903
పపరర: మమరళకసషషమభరరస పలర పష తష

95-201/233 5769 SQX0366609
5768 SQX1191071
పపరర: గమడడవరడ లలతవరణణ లలతవరణణ
పపరర: మధసమత తటవరరస

95-201/232

95-201/228

95-201/231

తసడడ:డ భబవననరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:74
లస: పప
95-201/234

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:74
లస: పప

భరస : లలతవరణణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:56
లస: ససస స

5770 SQX1360205
పపరర: ననగ రతన గరరరధర వనమభరర

5771 SQX1396119
పపరర: మణణకకశశర మశశటట

5772 SQX0366732
పపరర: సతష పవన కలమమర తటవరరస

95-201/235

తసడడ:డ కరసత రరవప వనమభరర
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:26
లస: పప

95-201/236

తసడడ:డ పపలమరరరవప మశశటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEN
వయససస:28
లస: పప

95-201/238 5774 SQX0366765
5773 SQX0366658
పపరర: తటవరరస సరయ మహహశ కలమమర
పపరర: దదననష కలమమర తటవరరస

95-201/239

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEN
వయససస:34
లస: పప

5776 SQX1570358
పపరర: శవ పడసరద నలర స

95-201/242
5777 SQX1509498
పపరర: వనసకట హరర కసషష పడసరద
తనడడకకసడ
తసడడ:డ వనసకటబగగపరలకసషరషరరవ తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:49
లస: పప

95-201/241

తసడడ:డ పరసడడ రసగ ననయకలలల నలర స
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDE
వయససస:43
లస: పప
5779 SQX0366708
పపరర: తటవరరస వనసకటటశశర రరవప

95-201/237

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEN
వయససస:31
లస: పప
95-201/240
5775 SQX0366443
పపరర: వనసకట శవ ననగ రరజరష కలమమర
తటవరరస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEN
వయససస:35
లస: పప

5778 SQX1550194
పపరర: పపలమరరరవప మశశటట

95-201/243

తసడడ:డ రరమమసజననయమలల మశశటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEN
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VASAVI RESEDEN
వయససస:66
లస: పప

95-201/245
5780 SQX1151869
పపరర: వర వనసకట అశశక కలమమర
గరదసశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరదసశటట
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VESAVI APPARTM
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VESAVI RESEDE
వయససస:55
లస: ససస స

5782 MLJ0881243
పపరర: రరమకసషష మదనరల

5783 MLJ0880880
పపరర: వనసకటససబబబరరవప మదనరల

5784 SQX2362457
పపరర: సతశ కలమమర బమరర

95-201/244

95-201/247

95-201/248

95-201/246
5781 SQX1175034
పపరర: లకడక ససధనఖరరణణ తషమకలపససట

95-201/992

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VESAVI RESEDE
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:76-1-39 SRI VESAVI RESEDE
వయససస:73
లస: పప

5785 SQX2362242
పపరర: సతఖననరరయణ బమరర

95-201/1072 5787 SQX1888445
95-201/250
5786 SQX2518934
పపరర: వనసకట సరయ రరవసత ఆలపరటట
పపరర: DURGA MALLESWARI
ATHUKURI
తసడడ:డ చదసబరరశశర గమపస ఆలపరటట
భరస : శవ కకటట వనసకట నరసససహ రరవప ఆతషక
ఇసటట ననస:76-1-39,FLAT NO 302,
ఇసటట ననస:76-1-39,F.NO.101,B-BLOCK
వయససస:18
లస: పప
వయససస:50
లస: ససస స

95-201/993

తసడడ:డ కలమమర సరశమ బమరర
ఇసటట ననస:76-1-39,FLAT-A404
వయససస:59
లస: పప
95-201/251
5788 SQX1888437
పపరర: శవ కకటట వనసకట నరసససహ
రరవప ఆతషకకరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:76-1-39,F.NO.101,B-BLOCK,
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బమరర
ఇసటట ననస:76-1-39,BLOCK-A
వయససస:36
లస: పప

95-201/252 5790 SQX1953603
5789 SQX1953611
పపరర: లకడక ననగ శరణఖ మమనస వరమ
పపరర: ననగ పపరరషమ వనమమ

తసడడ:డ శకహరర రరవప వరమ
ఇసటట ననస:76-1-39,VASAVI RESIDENCY 3
వయససస:22
లస: ససస స

95-201/253

భరస : శక హరర రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:76-1-39,VASAVI RESIDENCY 3
వయససస:51
లస: ససస స
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95-201/254

5792 SQX1922996
పపరర: హనసమమయమక యనమదల

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ వనమమ
ఇసటట ననస:76-1-39,VASAVI RESIDENCY 3
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట ససరరష యనమదల
ఇసటట ననస:76-1-131
వయససస:39
లస: ససస స

5794 SQX0294223
పపరర: అనల కలమమర�

5795 AP151000639443
పపరర: బబబమరరవప తనడడబబ యన�

95-201/256

తసడడ:డ బబబభరరవప�
ఇసటట ననస:76-2-40
వయససస:37
లస: పప
5797 SQX1592675
పపరర: నదరర షపక

95-201/259

95-201/262

95-201/265

95-201/268

95-201/1018

95-201/271

తసడడ:డ కలలషర�
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:50
లస: పప

5807 AP151000639082
పపరర: భడతమయమ షపక�

5810 SQX0792580
పపరర: మమజ బ షపక

5813 MLJ2018083
పపరర: కరరమభన� షపక�

95-201/274

5816 SQX0793117
పపరర: సలస బబషర షపక

95-201/266

5819 AP151000639233
పపరర: కరరమమలమర షపక�
తసడడ:డ కరలలషర�
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:60
లస: పప

5799 AP151000639372
పపరర: చరసజవ తనడడబబ యన

95-201/261

5802 AP151000642213
పపరర: హఫసజజ భబగస షపక�

95-201/264

5805 MLJ3429776
పపరర: షరరష బబషర షపక� �

95-201/267

తసడడ:డ నదరరదదరన� �
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:50
లస: పప
95-201/269

5808 SQX2106011
పపరర: సనన తబసససస షపక

95-201/895

తసడడ:డ జలమన పరష షపక
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:24
లస: ససస స
95-201/270

5811 NDX3111374
పపరర: ఖదర బ షపక

94-65/1209

భరస : శశకదన వల షపక
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:48
లస: ససస స
95-201/272

5814 AP151000642369
పపరర: నసరరజహ షపక�

95-201/273

భరస : చనన కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:41
లస: ససస స
95-201/275

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:33
లస: పప
95-201/277

95-201/258

భరస : జలమన భబషర�
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : భకడ షపక� �
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కలలషర�
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:67
లస: ససస స
5818 AP151000639219
పపరర: భకడ షపక�

95-201/263

తసడడ:డ కరరమభలమర షపక
ఇసటట ననస:76-2-47
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర�
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:29
లస: ససస స
5815 AP151000642367
పపరర: ఖమధర బ షపక�

5804 AP151000642211
పపరర: మరరబ షపక�

5796 MLJ3754546
పపరర: పపజత తనడడబబ యన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:76-2-41
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమలక అహమకద�
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:22
లస: పప
5812 MLJ3754421
పపరర: గగససయమ� షపక�

95-201/260

భరస : నదరరదదరన�
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరదదరన�
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:56
లస: పప
5809 SQX2321677
పపరర: వససస షపక

5801 MLJ3435815
పపరర: నఫసజజ బబగస షపక� �

95-201/255

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:76-2-41
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షరరఫ� �
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బడడమయమ�
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:57
లస: ససస స
5806 AP151000639184
పపరర: జలమన భబషర షపక�

95-201/257

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:76-2-41
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:76-2-45
వయససస:37
లస: ససస స
5803 AP151000642212
పపరర: దనదదబ షపక�

5798 MLJ3753654
పపరర: గరయతడ

5793 AP151000642073
పపరర: వనసకట రతనస తనడడబబ యన�

భరస : బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:76-2-40
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ తనడడబబ యన�
ఇసటట ననస:76-2-40
వయససస:58
లస: పప

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:76-2-41
వయససస:35
లస: ససస స
5800 SQX0986430
పపరర: యమససకన షపక

95-201/249

5817 SQX0792853
పపరర: నననన షపక

95-201/276

తసడడ:డ కరలలష
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:46
లస: పప
95-201/278

5820 AP151000639321
పపరర: ఖలలషర షపక�

95-201/279

తసడడ:డ గరలబ సహహబ�
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:76
లస: పప
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పపరర: వరలయమ బఇవనవ షపక
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95-201/1019

5822 SQX2042554
పపరర: సతఖవత అచచ

భరస : సమత షపక
ఇసటట ననస:76-2-48
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల అచచ
ఇసటట ననస:76-2-49
వయససస:41
లస: ససస స

95-201/281
5824 SQX1840248
పపరర: వనసకట సరగర కళళఖణ కలమమర
శకరరస
తసడడ:డ యస వ ససబబబరరయమడడ శక రరస
ఇసటట ననస:76-2-49 ISUKAVAGU STREET
వయససస:45
లస: పప

5825 SQX2100576
పపరర: అమరరననసర షపక
భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:76-2-50
వయససస:25
లస: ససస స

5827 SQX2106193
పపరర: కరరమమన షపక

5828 MLJ3754868
పపరర: మసరసన బ� షపక�

95-201/898

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:76-2-52
వయససస:44
లస: ససస స
5830 AP151000642380
పపరర: కరరమమననసర షపక�

95-201/284

95-201/1020

95-201/1023

95-201/288

95-201/291

భరస : రజజక�
ఇసటట ననస:76-2-58
వయససస:42
లస: ససస స

95-201/285

5840 MLJ3435963
పపరర: సరబరర� షపక�

5843 SQX0636704
పపరర: చననబబజ షపక

95-201/1025

5846 MLJ3434826
పపరర: సలమ� షపక�

95-201/1021

5849 SQX1743228
పపరర: షపక అబమరల రరహమమన
తసడడ:డ షపక అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:76-2-58
వయససస:25
లస: పప

5829 MLJ3753787
పపరర: కరరమమననసరషపక�

95-201/283

5832 AP151000639305
పపరర: బబజ షపక�

95-201/286

5835 SQX2265106
పపరర: సరజద షపక

95-201/1022

భరస : గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:38
లస: ససస స
95-201/1024

5838 SQX0986547
పపరర: కగసర షపక

95-201/287

భరస : ఫరరద బబష
ఇసటట ననస:76-2-55
వయససస:29
లస: ససస స
95-201/289

5841 SQX0271676
పపరర: �రరద భబషర షపక

95-201/290

తసడడ:డ కరరమభలమర
ఇసటట ననస:76-2-55
వయససస:31
లస: పప
95-201/292

5844 SQX2043024
పపరర: రరయమజ షపక

95-201/899

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:76-2-55
వయససస:21
లస: పప
95-201/293

తసడడ:డ బడతవల� �
ఇసటట ననస:76-2-57
వయససస:34
లస: ససస స
95-201/294

95-201/897

తసడడ:డ అలమరబక షపక�
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పసదససవదన
ఇసటట ననస:76-2-55
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:76-2-56/1
వయససస:27
లస: ససస స
5848 AP151000642290
పపరర: రమజజ షపక�

5837 SQX2320604
పపరర: జఫర సదదఖ

5826 SQX2106227
పపరర: మమలమల షపక

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:76-2-55
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-2-55
వయససస:38
లస: పప
5845 SQX2221778
పపరర: దదవఖ దసరడ కసభసపరటట

95-201/282

తసడడ:డ గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:19
లస: పప

భరస : చనన బబజ�
ఇసటట ననస:76-2-55
వయససస:42
లస: ససస స
5842 SQX1603951
పపరర: ఖమజజ మహహదర దన షపక

5834 SQX2201135
పపరర: గగస బబష షపక

95-201/280

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:76-2-52
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మరరవళ షపక
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గగస భబషర షపక
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:20
లస: పప
5839 MLJ3435732
పపరర: మసరసన న షపక�

95-2/1370

తసడడ:డ ఆలభక�
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:34
లస: పప

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:64
లస: ససస స
5836 SQX2201044
పపరర: జజవద షపక

5831 SQX0222679
పపరర: గగస షపక�

5823 SQX1840230
పపరర: సరయ వరతసవ శకరరస

తసడడ:డ వనసకట సరగర కళళఖణ కలమమర శకరరస
ఇసటట ననస:76-2-49 ISUKAVAGU STREET
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అలమరబక�
ఇసటట ననస:76-2-54
వయససస:62
లస: ససస స
5833 SQX2320612
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-201/896

5847 SQX2114254
పపరర: రమజ బబగమమ షపక

95-150/595

భరస : అబమరల రజక షపక
ఇసటట ననస:76-02-58
వయససస:40
లస: ససస స
95-201/295

5850 AP151000639354
పపరర: రజజక షపక�

95-201/296

తసడడ:డ అమర�
ఇసటట ననస:76-2-58
వయససస:48
లస: పప
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5851 SQX0219584
పపరర: ఆశర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-201/297

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:76-2-59
వయససస:33
లస: ససస స
5854 SQX1783398
పపరర: గగససయమ షపక

95-201/300

95-201/303

95-201/304

95-201/307

95-201/310

95-201/313

95-201/316

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:62
లస: ససస స

5864 SQX0986562
పపరర: మసరసన బ షపక

5867 SQX0222745
పపరర: ననగమర షపక

5870 MLJ3754488
పపరర: షర�ేసయమ� షపక�

5873 SQX0792382
పపరర: హమదన షపక

95-201/319

5876 SQX0792812
పపరర: ననగభర షపక

95-201/308

5879 SQX2255594
పపరర: కరరమమననసర షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:40
లస: ససస స

5859 SQX2449775
పపరర: షహహర పటబన

95-201/1027

5862 MLJ3754934
పపరర: మసరసన బ� షపక�

95-201/306

5865 MLJ3428984
పపరర: ఖమజజ� షపక�

95-201/309

తసడడ:డ అబమరల ఖమదర�
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:37
లస: పప
95-201/311

5868 SQX0222836
పపరర: బబజద షపక

95-201/312

తసడడ:డ ఫకలకదదరన
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:66
లస: పప
95-201/314

5871 SQX0792184
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-201/315

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:38
లస: ససస స
95-201/317

5874 SQX0219725
పపరర: అమనన బ షపక

95-201/318

భరస : ససవదన
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:63
లస: ససస స
95-201/320

తసడడ:డ బబషసద
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:30
లస: పప
95-201/1028

95-201/302

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కరరమభలమర
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పసరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:72
లస: ససస స
5878 SQX2460038
పపరర: నసరరహన షపక

95-201/305

తసడడ:డ కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబససత
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:44
లస: ససస స
5875 AP151000642402
పపరర: ఖమసససబ షపక�

5861 SQX0219626
పపరర: మమహరరననసర షపక

5856 SQX0792531
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:డ కలలశరవరల పటబన
ఇసటట ననస:76-2-61
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:29
లస: ససస స
5872 MLJ3754967
పపరర: బబజబ షపక

95-201/1026

భరస : యమకలల
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ�
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:37
లస: పప
5869 SQX0792309
పపరర: కరరమభన షపక

5858 SQX2188480
పపరర: ససభబన షపక

95-201/299

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:76-2-60
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగభర
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబజర
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:59
లస: ససస స
5866 SQX0222760
పపరర: ఖమజజ� షపక�

95-201/301

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:76-2-61
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగభర�
ఇసటట ననస:76-2-62
వయససస:33
లస: ససస స
5863 MLJ3754942
పపరర: ననన బ షపక

5855 SQX0222588
పపరర: శబపర షపక

5853 MLJ3756319
పపరర: ఖమజజ బ షపక

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:76-2-59
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ �రరదన షపక
ఇసటట ననస:76-2-59
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఫపరరద షపక
ఇసటట ననస:76-2-61
వయససస:34
లస: పప
5860 MLJ3754959
పపరర: కరరమమననసర� షపక�

95-201/298

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-2-59
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:76-2-59
వయససస:60
లస: ససస స
5857 SQX0222620
పపరర: ననగభర జజన షపక

5852 SQX1325860
పపరర: షపక రఫసయమ ససలమసనన షపక

5877 SQX0222877
పపరర: బబషసద షపక

95-201/321

తసడడ:డ పసదర మసరసన
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:46
లస: పప
95-201/1029

5880 SQX2400737
పపరర: పరవన షపక

95-201/1030

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:36
లస: ససస స
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5881 SQX2102770
పపరర: బజమమ షపక
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95-202/798

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:76-2-63
వయససస:26
లస: ససస స
5884 SQX0223024
పపరర: ఖమజజ షపక

95-201/324

95-201/327

95-201/330

95-201/683

95-201/333

95-201/336

95-201/339

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:36
లస: ససస స

5894 SQX2197002
పపరర: నకడన షపక

5897 SQX1049908
పపరర: కరరమమలమర షపక

5900 MLJ2014009
పపరర: గగస భబషర షపక

5903 SQX1743350
పపరర: మణణకసట మసడలర పలర

95-201/342

5906 AP151000639061
పపరర: అబమరలమబ దర షపక

95-201/1031

5909 MLJ3435880
పపరర: ఆషర షపక
భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:42
లస: ససస స

5889 SQX1175091
పపరర: నదరర బ షపక

95-201/329

5892 MLJ3430030
పపరర: మసరసనశల షపక

95-201/332

5895 SQX2197069
పపరర: జవనద హహసపన షపక

95-201/1032

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:19
లస: పప
95-201/334

5898 SQX0223065
పపరర: ఇకరబల షపక

95-201/335

తసడడ:డ కరరమ సరహబ
ఇసటట ననస:76-2-67
వయససస:65
లస: పప
95-201/337

5901 SQX0793802
పపరర: మమమమభన షపక

95-201/338

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:76-2-68
వయససస:29
లస: ససస స
95-201/340

5904 MLJ2014827
పపరర: మమలమల షపక

95-201/341

తసడడ:డ అబమరల ఖమదర
ఇసటట ననస:76-2-68
వయససస:40
లస: పప
95-201/343

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:76-2-68
వయససస:64
లస: పప
95-201/345

95-201/326

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర మసడలర పలర
ఇసటట ననస:76-2-68
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖమదర
ఇసటట ననస:76-2-68
వయససస:40
లస: పప
5908 MLJ3435039
పపరర: సరలలహ షపక

95-201/331

తసడడ:డ కరరమ
ఇసటట ననస:76-2-67/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : అబమరల ఖమదర
ఇసటట ననస:76-2-68
వయససస:55
లస: ససస స
5905 MLJ2019743
పపరర: కరరమమలమర షపక

5891 AP151000639500
పపరర: కలలషర షపక

5886 SQX0290429
పపరర: ఫరరనన

భరస : జజన
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:76-2-67
వయససస:41
లస: పప

భరస : కరరస షపక� �
ఇసటట ననస:76-2-67/1
వయససస:47
లస: ససస స
5902 AP151000642294
పపరర: గగహర షపక

95-201/328

తసడడ:డ పసదర కలలశర షపక
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:76-2-67
వయససస:59
లస: ససస స
5899 MLJ2017028
పపరర: అరరమమన షపక

5888 MLJ3435989
పపరర: బబషసరర షపక

95-201/323

భరస : కరరమభలమర షపక
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పసదర కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:24
లస: పప
5896 MLJ3755014
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-201/325

భరస : కలలషర
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:43
లస: పప
5893 SQX1293380
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

5885 SQX1743251
పపరర: ససభబన షపక

5883 MLJ3435948
పపరర: మమత షపక

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:76-2-65
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అననసర షపక
ఇసటట ననస:76-2-65
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:76-2-66
వయససస:39
లస: ససస స
5890 SQX0290718
పపరర: కరరమభలమర షపక

95-201/322

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:76-2-65
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసదల
ఇసటట ననస:76-2-65
వయససస:32
లస: పప
5887 SQX1840206
పపరర: ఫరతమమ షపక

5882 SQX0219790
పపరర: బబ షపక

5907 MLJ3753795
పపరర: సరబహ� షపక�

95-201/344

భరస : మథనర�
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:35
లస: ససస స
95-201/346

5910 MLJ3435021
పపరర: కమర షర షపక�

95-201/347

భరస : కరలషర�
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:44
లస: ససస స
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5911 MLJ3435047
పపరర: పరతమమబ షపక�
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95-201/348

భరస : సతనసర�
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:72
లస: ససస స
5914 SQX0792606
పపరర: మహబభబ బబషర షపక

95-201/351

95-201/354

95-201/357

95-201/360

95-201/363

95-201/366

95-201/367

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:76-2-71/1
వయససస:42
లస: ససస స

5924 MLJ2014173
పపరర: రతనకలమమరర� ససగరపప�

5927 SQX0793034
పపరర: కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ

5930 SQX2272219
పపరర: రజయ షపక

5933 SQX1049718
పపరర: రరయమజ షపక

95-201/370

5936 SQX0223164
పపరర: జజన బబషర షపక�

95-201/361

5939 AP151000642292
పపరర: అసజమక పపనసగమపరటట�
భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:76-2-71/1
వయససస:67
లస: ససస స

5919 AP151000639361
పపరర: మదనర షపక

95-201/356

5922 AP151000639223
పపరర: కరలలషర షపక

95-201/359

5925 SQX0328765
పపరర: జగదదష కలమమర ససగరపప�

95-201/362

తసడడ:డ జయకలమమర�
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:32
లస: పప
95-201/364

5928 MLJ3428083
పపరర: జయకలమమర� ససగరపప�

95-201/365

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:52
లస: పప
95-202/953

5931 SQX2272250
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-202/954

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:19
లస: ససస స
95-201/368

5934 SQX0223149
పపరర: షబబర షపక�

95-201/369

తసడడ:డ రహహమభన�
ఇసటట ననస:76-2-71
వయససస:34
లస: పప
95-201/371

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:76-2-71
వయససస:79
లస: పప
95-201/373

95-201/353

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:76-2-71
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:76-2-71
వయససస:35
లస: పప
5938 MLJ3753803
పపరర: లకడక మసగళళపపరస�

95-201/358

భరస : మమబమ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:76-2-71
వయససస:33
లస: ససస స
5935 SQX1646017
పపరర: రఫస షపక

5921 SQX0509414
పపరర: కరరమమలమర షపక�

5916 SQX0792788
పపరర: కరరమమలమర షపక

తసడడ:డ సతనసర షపక�
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:62
లస: పప
5932 SQX1382589
పపరర: మమహహససన తనశర షపక

95-201/355

భరస : జయకలమమర� �
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:36
లస: పప
5929 SQX0792762
పపరర: హనసమసత రరవప బబలరసకకసడ

5918 MLJ3429214
పపరర: ససబబన� షపక�

95-201/350

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర�
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:76-2-70
వయససస:34
లస: ససస స
5926 SQX0842161
పపరర: రరమమ రరవప బబలరసకకసడ

95-201/352

తసడడ:డ సతనసర� �
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:44
లస: పప
5923 SQX0793810
పపరర: బబలరసకకసడ జజఖతరకయ

5915 SQX0792572
పపరర: మహకద మమసజర షపక

5913 SQX0792564
పపరర: అఫష డ జ షపక

తసడడ:డ అయమజ
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరయమజ
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:28
లస: పప
5920 SQX1646025
పపరర: కరరమమలర షపక

95-201/349

తసడడ:డ కరలలష షపక
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:76-2-69
వయససస:27
లస: పప
5917 SQX0792614
పపరర: అహకద షపక

5912 SQX1307421
పపరర: ఛనన బబషర షపక

5937 SQX1581017
పపరర: పడవలర క మనగలమపపరపప

95-201/372

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎస
ఇసటట ననస:76-2-71/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-201/374

5940 AP151000639323
పపరర: కకటయఖ పష నసగమపరటట

95-201/375

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:76-2-71/1
వయససస:48
లస: పప
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5941 MLJ3755055
పపరర: మలర కర� షపక�
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95-201/376

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:76-2-72
వయససస:41
లస: ససస స
5944 SQX0449538
పపరర: ససభబన షపక

95-201/379

95-201/382

95-201/385

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప చతకకరర
ఇసటట ననస:76-2-74
వయససస:48
లస: పప
5953 SQX0793828
పపరర: హససనన షపక

95-201/388

95-201/391

95-201/1033

95-201/395

భరస : షసషషదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-2-78
వయససస:42
లస: ససస స
5968 SQX0720136
పపరర: కళళఖణణ తతనసగమసటర
భరస : బదరరననధ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:76-3
వయససస:36
లస: ససస స

5951 MLJ3434172
పపరర: సరళదతవ� చతకకరర�

5952 MLJ3428166
పపరర: వనసకటరరవప చతకకరర�

95-201/386

5954 SQX1049924
పపరర: గగస బ షపక

5957 SQX0223206
పపరర: అశశక కలమమర� అసగరరరకలల�

5960 SQX2195055
పపరర: కరకసత కకశశర తలబతష
స ల

5963 SQX1143882
పపరర: ఇసరకయల షపక

5966 SQX1293406
పపరర: అససఫ షపక

5969 SQX0702456
పపరర: బదరరననధ తతనసగమసటర
తసడడ:డ వనసకటబడవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:76-3
వయససస:41
లస: పప

95-201/384

95-201/387

తసడడ:డ సదరఖపడకరశరరవప చతకకరర�
ఇసటట ననస:76-2-74/1
వయససస:45
లస: పప
95-201/389

5955 SQX1068122
పపరర: ననగ లకడక అసగరరరకలల

95-201/390

భరస : అశశక కలమమర అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:76-2-75
వయససస:28
లస: ససస స
95-201/392

95-201/1034

5958 MLJ2017002
పపరర: ననగ ఫణణమమధవ రరవప�
అసగరరకలల�
తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:76-2-75
వయససస:39
లస: పప

95-201/393

5961 MLJ3755113
పపరర: మలర కర పరరశన� షపక�

95-201/394

భరస : ఇసరకయల�
ఇసటట ననస:76-2-77
వయససస:31
లస: ససస స
95-201/396

5964 SQX0842146
పపరర: రరహమమన షపక

95-201/397

తసడడ:డ ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:76-2-77
వయససస:46
లస: పప
95-201/399

తసడడ:డ షమమ
ర దదరన షపక
ఇసటట ననస:76-2-78
వయససస:24
లస: పప
95-199/69

5949 MLJ3434099
పపరర: యమమన చతకకరర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:76-2-74
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:76-2-77
వయససస:44
లస: పప
95-201/398

95-201/381
5946 SQX1519976
పపరర: ఆబదనహ పరరశన మహమకద

తసడడ:డ అబమరల రహహమన మహమకద
ఇసటట ననస:76-2-73
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అజయ బబబమ తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:76-2-75
వయససస:26
లస: పప

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:76-2-77
వయససస:34
లస: ససస స
5965 SQX1335638
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-201/383

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:76-2-75
వయససస:32
లస: పప

భరస : అజయ బబబమ తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:76-2-75
వయససస:40
లస: ససస స
5962 SQX0888909
పపరర: అజజజ షపక

5948 SQX1509555
పపరర: రఫస మహమకద

95-201/378

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:76-2-73
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససవదన
ఇసటట ననస:76-2-74/2
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగ ఫణణ మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:76-2-75
వయససస:32
లస: ససస స
5959 SQX2195048
పపరర: సరయ కలమమరర తలబతష
స ల

95-201/380

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:76-2-74/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:76-2-74/2
వయససస:36
లస: ససస స
5956 SQX1004860
పపరర: రరణమకర దతవ అసగరరరకలల

5945 SQX1489070
పపరర: ఫరరరనన పరరశన షపక

5943 SQX1049759
పపరర: జజవద షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-2-72
వయససస:26
లస: పప

భరస : సలస బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-2-73
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరల బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-2-73
వయససస:42
లస: ససస స
5950 MLJ3428174
పపరర: శకనవరస చతకకరర

95-201/377

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-2-72
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబలలసరహహబ�
ఇసటట ననస:76-2-72
వయససస:46
లస: పప
5947 SQX1448217
పపరర: హలమమ షపక

5942 SQX1049734
పపరర: ఆబద షపక

5967 SQX1335653
పపరర: షసషషదదరన షపక

95-201/400

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-2-78
వయససస:44
లస: పప
95-199/70

5970 SQX0702449
పపరర: శకనవరస తతనసగమసటర

95-199/71

తసడడ:డ వనసకటబడవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:76-3
వయససస:43
లస: పప
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5971 SQX0389619
పపరర: డడ రరధ దతవ
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95-182/16

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:30
లస: ససస స
5974 SQX0092387
పపరర: పరరశన ససలమసనన షపక

95-182/19

95-182/22

95-182/24

95-182/27

95-182/30

95-182/33

95-182/36

తసడడ:డ మమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:80
లస: పప

5984 SQX1052497
పపరర: హహదయతషలమర ఖమన

5987 SQX0433466
పపరర: షపక రరజ అహకద

5990 SQX0640961
పపరర: నగరన షపక

5993 SQX2554368
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-182/39

5996 SQX0096024
పపరర: ససభబన షపక

95-182/28

5999 SQX0964783
పపరర: సయఖద అఖల బబనన
భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:76-3-81
వయససస:31
లస: ససస స

5979 SQX1052158
పపరర: షరహహదన మహమకద అబమరల

95-182/23

5982 SQX0432146
పపరర: షహననజ మహమకద అబమరల

95-182/26

5985 SQX0517094
పపరర: షపక షరహహల

95-182/29

తసడడ:డ దనదస
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:35
లస: పప
95-182/31

5988 SQX1052141
పపరర: రఫస అహమద మహమకద
అబమరల
తసడడ:డ మహమకద నబ
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:62
లస: పప

95-182/32

95-182/34

5991 SQX0101667
పపరర: రహమత ససలల న షపక

95-182/35

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:36
లస: ససస స
95-182/37

5994 SQX0539726
పపరర: షపక జబబబరర

95-182/38

తసడడ:డ జననన షపక
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:33
లస: పప
95-182/40

తసడడ:డ బబజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:49
లస: పప
95-182/42

95-182/21

భరస : రఫసక అహకద
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబజద షపక
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజతష
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:47
లస: పప
5998 AP151000672307
పపరర: బబజతష షపక

95-182/25

భరస : జబబబరర
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:54
లస: ససస స
5995 AP151000672317
పపరర: ఎస కర ఖమజజ

5981 SQX0580613
పపరర: అఖలమ బబగస షపక

5976 SQX0516989
పపరర: దసడన సరసబశవ రరవప

భరస : హహదయతషలర ఖమన
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:28
లస: ససస స
5992 AP151000675341
పపరర: కరరమమననసర

95-182/656

తసడడ:డ సమవపలమర ఖమన
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరబ
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:50
లస: పప
5989 SQX0926485
పపరర: నససమ షపక

5978 SQX2136729
పపరర: గగససయ షపక

95-182/18

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రఫసౘేన అహకద
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:29
లస: పప
5986 SQX0517029
పపరర: షపక రషసద అహకద

95-182/20

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : Shahul Shaik
ఇసటట ననస:76-3-79
వయససస:32
లస: ససస స
5983 SQX0095976
పపరర: అబమరల అషడత మహమకద

5975 SQX0350553
పపరర: షపకఅబబ రరహమన

5973 SQX0389585
పపరర: డడ వరలకడక

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల రహహమన
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససవదన అహకద
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:57
లస: పప
5980 SQX0519553
పపరర: Shaheen Shaik

95-182/17

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నజర అహకద
ఇసటట ననస:76-3-78
వయససస:47
లస: ససస స
5977 SQX0095950
పపరర: నజర అహకద షపక

5972 SQX0519579
పపరర: నరరశశటట ననగమలలర శశరర

5997 SQX0539627
పపరర: ససభబన షపక

95-182/41

తసడడ:డ మమనదసర
ఇసటట ననస:76-3-80
వయససస:56
లస: పప
95-182/43

6000 MLJ3224763
పపరర: రజయమ ససలమసనన

95-182/44

భరస : మహ..ఖమదదర
ఇసటట ననస:76-3-81
వయససస:37
లస: ససస స
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6001 MLJ3224433
పపరర: రగఖయమససలమసన
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95-182/45

భరస : సయఖద అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:76-3-81
వయససస:42
లస: ససస స
95-182/48

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:76-3-81
వయససస:67
లస: పప
95-182/51

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:76-3-87
వయససస:65
లస: పప
95-182/54

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-3-88
వయససస:39
లస: పప
95-182/658

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:76-3-88 golusulabavi
వయససస:35
లస: ససస స
95-182/659

6011 SQX2124469
పపరర: సలస షపక

6014 AP151000642566
పపరర: సహహరర షపక

6017 SQX1294941
పపరర: మబన మహమకద

95-201/405

6020 MLJ3434073
పపరర: ఆససయమ బబగస మహకద

95-182/657

తసడడ:డ మహహదర దన
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:45
లస: పప

6023 MLJ3428075
పపరర: ససబబన ఏమ డడ

95-201/401

తసడడ:డ అమర బబష మహమకద
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:25
లస: ససస స

6026 SQX2230688
పపరర: అసమతషననసర పఠరన

95-201/403

6029 MLJ3429230
పపరర: నససర ఖమన పఠరన
తసడడ:డ జజన ఖమన
ఇసటట ననస:76-3-91
వయససస:48
లస: పప

95-182/53

6012 SQX2042992
పపరర: అమన బబగమమ షపక

95-201/900

6015 AP151000642345
పపరర: హహససన బ షపక

95-201/402

6018 MLJ3434040
పపరర: సలమమ మహకద

95-201/404

భరస : ససబబన మహకద
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:34
లస: ససస స
95-201/406

6021 MLJ3753639
పపరర: అససఫ
డ పననసర మహకద

95-201/407

భరస : మహహదర దన
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:62
లస: ససస స
95-201/409

6024 MLJ3428034
పపరర: అమర భబషర ఏమ డడ

95-201/410

తసడడ:డ మహహదర దన
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:53
లస: పప
95-201/1041

భరస : నససర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-3-90/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-201/411

6009 AP151000675173
పపరర: మమలసబ షపక

భరస : అబమరలమర
ఇసటట ననస:76-3-89
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదర దన
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:49
లస: పప
95-201/1040

95-182/50

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:76-3-88
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆమర బబషర
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:43
లస: ససస స
95-201/408

6006 SQX0350520
పపరర: అనల రవపపడడ

భరస : హహశశరన
ఇసటట ననస:76-3-88
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర మహమకద
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖమససస మహకద
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన ఖమన
ఇసటట ననస:76-3-91
వయససస:58
లస: ససస స

95-182/52

భరస : అబమరలమర
ఇసటట ననస:76-3-89
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:76-3-90
వయససస:42
లస: పప

6028 MLJ3434081
పపరర: జనత పఠరన

6008 SQX0445346
పపరర: షపక ఆయయశర బబగమ

95-182/47

తసడడ:డ రరమలసగరశశర రరవప రవపపడడ
ఇసటట ననస:76-3-87
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:76-3-88
వయససస:48
లస: పప

6013 SQX2347532
పపరర: అమన బబగమమ షపక

6025 SQX2411742
పపరర: సబన మహమకద

95-182/49

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:76-3-88
వయససస:31
లస: ససస స

6010 SQX0778175
పపరర: బబజ షపక

6022 AP151000639194
పపరర: ఖమససమ ఏమ డడ

6005 AP151000675255
పపరర: హహమలత రరవపపడడ

6003 MLJ3216058
పపరర: కరరమమలమర సయఖద

తసడడ:డ మకకబల సయఖద
ఇసటట ననస:76-3-81
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:76-3-87
వయససస:55
లస: ససస స

6007 AP151000672224
పపరర: రరమలసగరశశరరరవప రరవపపడడ

6019 MLJ3434057
పపరర: షహదన మహకద

95-182/46

భరస : మగభబల
ఇసటట ననస:76-3-81
వయససస:65
లస: ససస స

6004 MLJ3216041
పపరర: మమగభబల సయఖద

6016 SQX2406957
పపరర: ఖమశస మహమకద

6002 AP151000675281
పపరర: మమసతనజ

6027 SQX2410504
పపరర: ఖజ పసర షపక

95-182/660

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:76-3-91
వయససస:58
లస: పప
95-201/412

6030 SQX2189736
పపరర: ఖమజజ పసర షపక

95-201/1042

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-3-91
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: కరరమభన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-201/1043

భరస : ఖమజజ పసర
ఇసటట ననస:76-3-91
వయససస:48
లస: ససస స
6034 SQX0792143
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-201/414

95-201/417

95-201/419

95-201/422

95-201/425

95-201/428

95-182/661

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:76-3-96
వయససస:26
లస: ససస స

6044 SQX0219345
పపరర: కరరమభన� షపక�

6047 SQX0509299
పపరర: ఆల షపక�

6050 SQX0509323
పపరర: షరజహన షపక

6053 SQX2333722
పపరర: రరహన షపక

95-201/432

6056 AP151000642386
పపరర: పరతమమననసర సయఖద

95-201/423

6059 SQX1525577
పపరర: కలరకత ఉల అఇన షపక
తసడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:76-3-100
వయససస:25
లస: ససస స

6039 SQX2109783
పపరర: హసకసథ షపక

95-201/902

6042 SQX0792267
పపరర: షపక ఫరరర న

95-201/421

6045 SQX0509281
పపరర: హహసపసన షపక�

95-201/424

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:29
లస: పప
95-201/426

6048 SQX0509398
పపరర: ఫరరరక షపక�

95-201/427

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:34
లస: పప
95-201/429

6051 SQX0509380
పపరర: ఇబడహహస షపక�

95-201/430

తసడడ:డ జయమల సరబ అహకద�
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:43
లస: పప
95-182/662

6054 MLJ3434933
పపరర: ఆయయషర� సయఖద�

95-201/431

తసడడ:డ ఉసరకన �
ఇసటట ననస:76-3-95
వయససస:37
లస: ససస స
95-201/433

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:76-3-95
వయససస:70
లస: ససస స
95-182/663

95-201/416

భరస : ససదర దక
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజర సయద
ఇసటట ననస:76-3-95
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:76-3-95
వయససస:40
లస: ససస స
6058 SQX2164747
పపరర: నడడయమ బబగస షపక

95-201/420

తసడడ:డ ఇబబడహహస
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అహమద సయద
ఇసటట ననస:76-3-95
వయససస:35
లస: పప
6055 MLJ3434941
పపరర: వజద షపక�

6041 SQX1580951
పపరర: షపక ససరరయ బబగస

6036 AP151000642217
పపరర: ఫరతమమన షపక�

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:35
లస: పప
6052 SQX2333227
పపరర: వజరర సయద

95-201/418

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:31
లస: పప
6049 SQX0509315
పపరర: ఉసరకన షపక�

6038 MLJ3428042
పపరర: కరరమమలమర షపక� �

95-201/413

తసడడ:డ షపక ఖమససస�
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : షపక ఫరరరక
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:35
లస: ససస స
6046 SQX0509406
పపరర: హససన షపక�

95-201/415

తసడడ:డ ఫరచనచ సరహహబ షపక� �
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:49
లస: పప

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:76-3-94
వయససస:27
లస: ససస స
6043 SQX0986406
పపరర: సరజద బబగస షపక

6035 AP151000642235
పపరర: చగటటబ షపక�

6033 SQX0792036
పపరర: ఆషర షపక

తసడడ:డ ననగభరర
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఫరషర�
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:72
లస: ససస స
6040 SQX1335687
పపరర: ఫసవజన షపక

95-73/969

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆదమ షరరఫ
ఇసటట ననస:76-3-93
వయససస:38
లస: ససస స
6037 AP151000642216
పపరర: మధనర బ షపక�

6032 SQX2071843
పపరర: యమసఫ షపక

6057 SQX0857789
పపరర: ఉసరకన సయఖద

95-201/434

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:76-3-95
వయససస:40
లస: పప
95-201/435

6060 MLJ3754520
పపరర: సమమ ససలమసనన�

95-201/436

భరస : అహకద బబషర�
ఇసటట ననస:76-3-100
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: సదర జహన�
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95-201/437

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:76-3-100
వయససస:53
లస: ససస స
6064 SQX1525585
పపరర: నజర అహమద షపక

95-201/440

95-201/441

95-201/444

95-201/1038

95-201/446

95-182/741

95-182/57

తసడడ:డ చనసద బబష
ఇసటట ననస:76-4-106
వయససస:22
లస: ససస స

6074 SQX2189520
పపరర: జజకకర షరరఫ షపక

6077 SQX1325720
పపరర: సలమక షపక

6080 SQX0557538
పపరర: షపక పరరశన

6083 SQX2554277
పపరర: Sagilee begam Shaik

95-182/60

6086 MLJ3216686
పపరర: గగస మహమకద షపక

95-201/1039

6089 SQX2124923
పపరర: షఫసయమ షపక
తసడడ:డ చనసద బబష
ఇసటట ననస:76-4-106
వయససస:19
లస: ససస స

6069 SQX1068098
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-201/443

6072 SQX2189728
పపరర: వహహద షపక

95-201/1037

6075 SQX0667931
పపరర: అసకత షపక

95-201/445

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-3-104/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-201/447

6078 SQX0668988
పపరర: భబససద షపక

95-201/448

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-3-104/1
వయససస:36
లస: పప
95-182/55

6081 AP151000675044
పపరర: నససన
డ బబగస షపక

95-182/56

భరస : సలస
ఇసటట ననస:76-4-104
వయససస:45
లస: ససస స
95-182/58

6084 SQX0011015
పపరర: మహమకద ఇసరకయల షపక

95-182/59

తసడడ:డ మహమకద గగస
ఇసటట ననస:76-4-104
వయససస:30
లస: పప
95-182/61

తసడడ:డ మమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-104
వయససస:66
లస: పప
95-182/665

95-201/1036

భరస : ససవద
ఇసటట ననస:76-3-104
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : Jani Shaik
ఇసటట ననస:76-4-104
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:76-4-104
వయససస:38
లస: పప
6088 SQX2126282
పపరర: షహహనన షపక

95-182/655

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-4-104
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:76-4-104
వయససస:48
లస: ససస స
6085 SQX0095794
పపరర: మసరసన వల షపక

6071 SQX2251031
పపరర: ససవద షపక

6066 SQX2128221
పపరర: వజయ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ అబమరల ఖమదర జలమన
ఇసటట ననస:76-3-102
వయససస:42
లస: పప

భరస : భబషసత షపక
ఇసటట ననస:76-3-104/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనవటర
ఇసటట ననస:76-3-261
వయససస:22
లస: పప
6082 MLJ3225323
పపరర: మలర క షపక

95-201/442

తసడడ:డ ససవదన
ఇసటట ననస:76-3-104
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-3-104/1
వయససస:30
లస: ససస స
6079 SQX2544567
పపరర: అసకరరజ వనవటర

6068 SQX0792168
పపరర: బబ ఉల షపక

95-201/439

భరస : పడవణ కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-3-101
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:76-3-104
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అయమజ
ఇసటట ననస:76-3-104
వయససస:20
లస: పప
6076 SQX0667972
పపరర: పరరదన బ షపక

95-201/1035

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:76-3-102
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-3-102
వయససస:49
లస: పప
6073 SQX2126142
పపరర: అజహర యస యమ

6065 SQX2241446
పపరర: పడవణ కలమమర బబలరసకకసడ

6063 SQX0222307
పపరర: అహమకద బబషర� షపక�

తసడడ:డ బబబమసరహహబ�
ఇసటట ననస:76-3-100
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వరబదడయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:76-3-101
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:76-3-102
వయససస:36
లస: ససస స
6070 SQX1049627
పపరర: మమకస ర షపక

95-201/438

తసడడ:డ అహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-3-100
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:76-3-100
వయససస:55
లస: పప
6067 SQX1068023
పపరర: నససమ షపక

6062 SQX1550210
పపరర: జవరశద అహమకద షపక

6087 SQX2303923
పపరర: మహమకద ఆఫరసబ షపక

95-182/664

తసడడ:డ మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:76-4-105
వయససస:19
లస: పప
95-182/666

6090 SQX1438929
పపరర: హరరక దతసస

95-182/62

తసడడ:డ మహన కలమమర దతసస
ఇసటట ననస:76-4-107
వయససస:24
లస: ససస స
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95-182/63

భరస : మహన కలమమర
ఇసటట ననస:76-4-107
వయససస:42
లస: ససస స
6094 MLJ1832385
పపరర: ఫరతమమననసర బబగస షపక

95-182/65

95-182/68

95-182/669

95-182/70

95-182/73

95-183/940

తసడడ:డ శశకత అల మహమకద
ఇసటట ననస:76-4-114
వయససస:23
లస: పప

6104 MLJ3225430
పపరర: రహమకతషనసర షపక

6107 SQX0698910
పపరర: కమమమ దదరన షపక

6110 SQX1358044
పపరర: ఫరతమమ ససలమసనన మహమకద

6113 MLJ3217353
పపరర: శశకత అల

తసడడ:డ మహమకద షసకత అల
ఇసటట ననస:76-4-114
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఉధదన
ఇసటట ననస:76-4-116
వయససస:88
లస: ససస స

95-182/71

6119 SQX1469973
పపరర: అకకల మహమకద
భరస : కరరమమలమర మహమకద
ఇసటట ననస:76-4-117
వయససస:34
లస: ససస స

6099 SQX2161925
పపరర: ససబమరబబగస

95-182/668

6102 SQX0537829
పపరర: హససనన షపక

95-182/69

6105 SQX1470244
పపరర: ససభబన షపక

95-182/72

తసడడ:డ దతలమ షపక
ఇసటట ననస:76-4-112
వయససస:24
లస: పప
95-182/74

6108 SQX2177798
పపరర: మమలన షపక

95-182/671

భరస : బబష
ఇసటట ననస:76-4-113
వయససస:68
లస: ససస స
95-182/75

6111 MLJ3225448
పపరర: హససనన షపక

95-182/76

భరస : జరవలమబడ న బబషర
ఇసటట ననస:76-4-114
వయససస:58
లస: ససస స
95-182/78

6114 AP151000672206
పపరర: జరవలబర న భబష అబమరల

95-182/79

తసడడ:డ గఫసర సరహహబ అబమరల
ఇసటట ననస:76-4-114
వయససస:64
లస: పప
95-182/80

తసడడ:డ సరదదక అల
ఇసటట ననస:76-4-115
వయససస:26
లస: పప
95-182/82

95-182/67

భరస : జమమలలదదరన
ఇసటట ననస:76-4-112
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరఅల
ఇసటట ననస:76-4-114
వయససస:53
లస: పప

95-182/672 6116 SQX0964981
6115 SQX2233310
పపరర: మహమకద ఫసజయమ ససలమసనన
పపరర: ఎస డడ మమజజహహద అల

6118 SQX0537845
పపరర: ససవదన బబగస

95-182/670

భరస : షసకత అల మహమకద
ఇసటట ననస:76-4-114
వయససస:47
లస: ససస స
95-182/77

6096 SQX0011098
పపరర: కరరమమలమర మహమకద

భరస : ఫరరక అల
ఇసటట ననస:76-4-109
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నదర అహకద
ఇసటట ననస:76-4-112
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:76-4-113
వయససస:36
లస: ససస స
6112 SQX1553099
పపరర: శజయత అల మహమకద

95-182/667

భరస : దతలమ షపక
ఇసటట ననస:76-4-112
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-4-112
వయససస:30
లస: పప
6109 SQX2497139
పపరర: బతషల షపక

6101 SQX2117620
పపరర: ఖలలలలమర షరరఫ మహమకద

95-186/601

తసడడ:డ Ahamad shareef Mohammed
ఇసటట ననస:76-4-108
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అహమద షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:76-4-109
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఈససబ
ఇసటట ననస:76-4-112
వయససస:31
లస: ససస స
6106 SQX1470236
పపరర: యమససన షపక

95-182/66

తసడడ:డ మహమకద అల
ఇసటట ననస:76-4-109
వయససస:29
లస: పప

భరస : కరరమభలమర మహమకద
ఇసటట ననస:76-4-109
వయససస:21
లస: ససస స
6103 SQX0537902
పపరర: షమస ససలమసనన

6095 MLJ3225273
పపరర: షరకకరరననసర

6098 SQX2135515
పపరర: ఫరరక అల

6093 SQX2059319
పపరర: అశశన పతస పరటట

తసడడ:డ లకకణ కలమమర పతస పరటట
ఇసటట ననస:76-4-107
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అససఫ అల
ఇసటట ననస:76-4-108
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపఫర
ఇసటట ననస:76-4-108
వయససస:68
లస: పప
6100 SQX2117646
పపరర: అయయషర షపక

95-182/64

తసడడ:డ శశషతలప సరయ దతసస
ఇసటట ననస:76-4-107
వయససస:52
లస: పప

భరస : అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:76-4-108
వయససస:53
లస: ససస స
6097 MLJ1832377
పపరర: అహకద షరరఫ మహమకద

6092 SQX1438911
పపరర: మహన కలమమర దతసస

6117 AP151000672468
పపరర: సరజత ఆల మహమకద

95-182/81

తసడడ:డ అమరఅల
ఇసటట ననస:76-4-115
వయససస:67
లస: పప
95-182/83

6120 SQX1470202
పపరర: ఆయయశర మహమకద

95-182/84

భరస : మమబన మహమకద
ఇసటట ననస:76-4-117
వయససస:34
లస: ససస స
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95-182/85

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:76-4-117
వయససస:37
లస: పప
6124 SQX1931385
పపరర: శలక షపక

95-182/88

95-182/91

95-182/94

95-182/96

95-182/99

95-182/102

95-182/105

భరస : అమర బబషర
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:28
లస: ససస స

6134 SQX1470061
పపరర: షహననజ షపక

6137 SQX0698902
పపరర: అబమరల ఖలల షపక

6140 SQX0699058
పపరర: అబమరల రహహస షపక

6143 SQX0289744
పపరర: బబబమ మహమకద

95-182/108

6146 SQX0289652
పపరర: రహమ తషలమర షపక

95-182/97

6149 SQX1001445
పపరర: బషసర బ షపక
భరస : ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:34
లస: ససస స

6129 SQX1931351
పపరర: మమషరటక షపక

95-182/93

6132 SQX0092353
పపరర: దరరయమబ షపక

95-182/95

6135 SQX1470038
పపరర: హససమ షపక

95-182/98

భరస : అబమరల జలల షపక
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:28
లస: ససస స
95-182/100

6138 SQX0698860
పపరర: జలమల షపక

95-182/101

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:31
లస: పప
95-182/103

6141 AP151000672266
పపరర: మహమకద కరరమమలమర

95-182/104

తసడడ:డ అబమరల ఖలల
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:45
లస: పప
95-182/106

6144 AP151000675323
పపరర: మమసతనజ అబమరల

95-182/107

భరస : అబమరల మజద
ఇసటట ననస:76-4-124
వయససస:60
లస: ససస స
95-182/109

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:76-4-124
వయససస:33
లస: పప
95-182/111

95-182/90

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:76-4-120
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:76-4-124
వయససస:32
లస: పప
6148 SQX1001486
పపరర: నజమమ షపక

95-183/448

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:45
లస: పప
6145 SQX0289660
పపరర: హబబమలమర షపక

6131 SQX1617275
పపరర: శవ కలమమర యకషల

6126 SQX0698878
పపరర: మహహససన షపక

తసడడ:డ అనవర పరష షపక
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:33
లస: పప
6142 AP151000672438
పపరర: మహమకద గగషస

95-182/92

భరస : మరరవలర షపక
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:76-4-121
వయససస:49
లస: ససస స
6139 SQX0699066
పపరర: అబమరల అజమ షపక

6128 SQX2553345
పపరర: Haris khan Pathan

95-182/87

తసడడ:డ మమషరటక షపక
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గమరరననథస యకషల
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:76-4-120
వయససస:45
లస: పప
6136 SQX0713537
పపరర: మమసతనజ షపక

95-182/89

తసడడ:డ Ahamed khan Pathan
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ Galib khan Pathan
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:80
లస: పప
6133 SQX0777912
పపరర: జజనబబషర షపక

6125 SQX0289751
పపరర: అబదన

6123 SQX0647362
పపరర: మరరవల

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస
ఇసటట ననస:76-4-118
వయససస:66
లస: పప

భరస : అహకద ఖమన
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:43
లస: పప
6130 SQX2553360
పపరర: Ahmed khan Pathan

95-182/86

తసడడ:డ ఖమజజ మహమకద
ఇసటట ననస:76-4-117
వయససస:42
లస: పప

భరస : మమషరటక షపక
ఇసటట ననస:76-4-119
వయససస:51
లస: ససస స
6127 AP151000672211
పపరర: సయఖద ఖమన పఠరన

6122 SQX0011114
పపరర: కరరమమలమర మహమకద

6147 SQX0289645
పపరర: అబమరల మజద

95-182/110

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:76-4-124
వయససస:64
లస: పప
95-182/112

6150 SQX1001437
పపరర: అయమషర యమ డడ

95-182/113

భరస : అహకదసలమర
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:37
లస: ససస స
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6151 SQX1001429
పపరర: ననగభర బ షపక
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95-182/114

భరస : ననగభర వల
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:43
లస: ససస స
6154 SQX1006824
పపరర: గగస భబషర షపక

95-182/117

95-182/120

95-182/123

95-182/126

95-182/129

95-182/132

95-224/1602

భరస : అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:59
లస: ససస స
6175 SQX0318519
పపరర: రహమమన షపక

95-182/137

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-131
వయససస:39
లస: పప
6178 AP151000675192
పపరర: నససమమ షపక
భరస : అలమ
ఇసటట ననస:76-4-132
వయససస:55
లస: ససస స

6161 SQX0964866
పపరర: ఇమమమ సరహహబ షపక

6164 SQX0641019
పపరర: యమససకన ససలమసన షపక

6167 SQX0289587
పపరర: అససఫ బబషర షపక

6170 SQX0095737
పపరర: అబమరల అజజ షపక

95-182/124

95-182/119

6159 SQX0964858
పపరర: శసషరద బబగస షపక

95-182/122

6162 SQX0432088
పపరర: రజయమ బబగస

95-182/125

భరస : అదదల బబషర
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:36
లస: ససస స
95-182/127

6165 AP151000675130
పపరర: మతజజన షపక

95-182/130

6168 SQX0290262
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక

95-182/131

తసడడ:డ అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:32
లస: పప
95-182/133

6171 AP151000672405
పపరర: ఖమజజ షపక

తసడడ:డ అబమరల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:75
లస: పప

95-182/135
6173 SQX0319350
పపరర: మహ మమబన పరరశన ససలమసనన
మహమకద
భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:76-4-131
వయససస:35
లస: ససస స

6174 AP151000675128
పపరర: పరఖరరజజన
భరస : షసషషదదరఖమన
ఇసటట ననస:76-4-131
వయససస:60
లస: ససస స

6176 AP151000672357
పపరర: జజనభబషర షపక

6177 SQX0289140
పపరర: నజజక షపక

6179 AP151000675218
పపరర: కరరసబ షపక
భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:76-4-132
వయససస:85
లస: ససస స

95-182/128

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:70
లస: ససస స

95-182/138

తసడడ:డ గఫరర
ఇసటట ననస:76-4-131
వయససస:50
లస: పప
95-182/140

6156 SQX1001411
పపరర: ననగభర వల షపక

భరస : ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-127
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:48
లస: పప
6172 SQX2422608
పపరర: గగహర జజన షపక

95-182/121

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:27
లస: పప
6169 AP151000672031
పపరర: ఆదదల భబషర

6158 SQX1872191
పపరర: నజల షపక

95-182/116

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమబమ
ఇసటట ననస:76-4-127
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:76-4-130
వయససస:45
లస: ససస స
6166 SQX1090901
పపరర: ఆబద బబషర షపక

95-182/118

భరస : దవరర షపక
ఇసటట ననస:76-4-127
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:76-4-127
వయససస:36
లస: పప
6163 AP151000675131
పపరర: ననజ నన ససలమసన షపక

6155 SQX1001460
పపరర: ఖమససస సరహహబ షపక

6153 SQX1001478
పపరర: అమర బబషర షపక

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహకద ఖమససస
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:50
లస: పప
6160 SQX1872217
పపరర: దవరర షపక

95-182/115

భరస : హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస భబషర
ఇసటట ననస:76-4-126
వయససస:35
లస: పప
6157 SQX1001452
పపరర: అహకదసలమర యమ డడ

6152 SQX1001494
పపరర: మమలమబ షపక

95-182/134

95-182/136

95-182/139

భరస : అకబర భబషర
ఇసటట ననస:76-4-132
వయససస:39
లస: ససస స
95-182/141

6180 SQX0433664
పపరర: అకబర బబషర షపక

95-182/142

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-132
వయససస:41
లస: పప
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6181 MLJ3217536
పపరర: ఆలస షపక
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95-182/143

తసడడ:డ ఖమదరర
ఇసటట ననస:76-4-132
వయససస:59
లస: పప
6184 SQX0537894
పపరర: హనఫర సయఖద

6182 SQX0629634
పపరర: హససనన బబగస సయఖద

భరస : ఇబడహహస బబషర
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:32
లస: ససస స
95-182/146

భరస : ఖమశస సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:56
లస: ససస స

6185 SQX0539635
పపరర: సయఖద ఖమజజ

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:41
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:39
లస: ససస స
6193 SQX0406066
పపరర: షపక ఇసరకయల

95-182/153

95-182/156

95-182/159

95-182/162

తసడడ:డ జనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-4-136
వయససస:41
లస: పప

6197 SQX0289116
పపరర: సలమక షపక

6200 MLJ3217510
పపరర: అబమరల షపక

6203 MLJ1832682
పపరర: మనససర షపక

95-182/165

6206 SQX0289108
పపరర: ఆషర షపక

95-182/154

6209 SQX0699231
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ జనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-136
వయససస:42
లస: పప

6189 SQX2227635
పపరర: నజర షపక

95-182/673

6192 SQX0433490
పపరర: షపక టబహ అననసరర

95-182/152

6195 SQX0466359
పపరర: హసక షపక

95-182/155

భరస : అబమరల
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:30
లస: ససస స
95-182/157

6198 SQX0465955
పపరర: నజజక షపక

95-182/158

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:41
లస: ససస స
95-182/160

6201 MLJ3217460
పపరర: మహబభబబరన

95-182/161

తసడడ:డ దరరరషష
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:45
లస: పప
95-182/163

6204 MLJ3218393
పపరర: అకబర షపక

95-182/164

తసడడ:డ దరరబషష
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:50
లస: పప
95-182/166

భరస : కరజజ
ఇసటట ననస:76-4-136
వయససస:37
లస: ససస స
95-182/168

95-182/148

తసడడ:డ అననసర
ఇసటట ననస:76-4-134
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దరరబషష
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:76-4-136
వయససస:36
లస: ససస స
6208 SQX1800077
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

95-182/151

తసడడ:డ దరరరషష
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:47
లస: పప
6205 SQX1872183
పపరర: షరరకల షపక

6194 SQX0288753
పపరర: అననసర షపక

6186 SQX0539742
పపరర: సయఖద ఇబడహహస బబషర

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:51
లస: పప

భరస : మనదసర
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరబశ షపక
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:34
లస: పప
6202 AP151000672213
పపరర: దరరబష షపక

95-182/150

తసడడ:డ చనరరర మసరసన
ఇసటట ననస:76-4-134
వయససస:58
లస: పప

భరస : షపక జజన
ఇసటట ననస:76-4-135
వయససస:38
లస: ససస స
6199 SQX0289579
పపరర: అజజయస షపక

6191 SQX0432526
పపరర: మమనన షపక

95-182/145

తసడడ:డ ఖమససస బబషర
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:39
లస: పప

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:76-4-134
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:76-4-134
వయససస:35
లస: పప
6196 SQX0289124
పపరర: బబగస ఉజజక షపక

95-182/147

తసడడ:డ అబబబస అల షపక
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:53
లస: పప
95-182/674

6183 SQX1265660
పపరర: మయళన ససలమసనన షపక

భరస : మఘమబల షపక
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-133
వయససస:37
లస: పప

95-182/149 6188 SQX1265686
6187 SQX0539692
పపరర: సయఖద మహమకద ఇలయమస
పపరర: మఘమబల షపక

6190 SQX2164754
పపరర: ఆషర షపక

95-182/144

6207 AP151000675133
పపరర: ఫరతమమభ

95-182/167

భరస : జనసనసరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-136
వయససస:59
లస: ససస స
95-182/169

6210 SQX0777847
పపరర: ఖమజజ షపక

95-182/170

తసడడ:డ ఝమనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-136
వయససస:43
లస: పప
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6211 SQX0778068
పపరర: ఝమనసన సరహహబ షపక
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95-182/171

తసడడ:డ ఖమదర బక
ఇసటట ననస:76-4-136
వయససస:68
లస: పప
6214 SQX1553115
పపరర: రరజజశన షపక

95-182/174

95-182/177

95-182/180

95-182/183

95-182/675

95-182/678

95-182/188

తసడడ:డ ననసన షపక
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:49
లస: పప

6224 SQX1051853
పపరర: ఘససరఈద షపక

6227 SQX2126175
పపరర: అతహర ససలమసనన షపక

6230 SQX0964965
పపరర: షపక రజయ

6233 SQX0289546
పపరర: రసదల షపక

95-182/191

6236 SQX1602581
పపరర: మమసతనజ షపక

95-182/184

6239 SQX2183606
పపరర: ననజ నన ససలమసనన షపక

6219 SQX0698506
పపరర: అబమరల గగస షపక

95-182/179

6222 MLJ1832583
పపరర: ఖమమదర దన షపక

95-182/182

6225 SQX0777821
పపరర: తనజదదరన షపక

95-182/185

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:74
లస: పప
95-182/676

6228 SQX2151389
పపరర: అథహర ససలమసనన షపక

95-182/677

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:28
లస: ససస స
95-182/186

6231 SQX0288811
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-182/187

భరస : అబమరల సలమస
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:62
లస: ససస స
95-182/189

6234 SQX0289553
పపరర: అబమరల కలస ఆజజద షపక

95-182/190

తసడడ:డ అబమరల సలమస షపక
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:36
లస: పప
95-183/452

భరస : ఉమమకర
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:58
లస: ససస స
95-183/913

95-182/176

తసడడ:డ తనజదదరన
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమస సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:64
లస: పప
6238 SQX2311892
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

95-182/181

భరస : రసదల
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇమమస సరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:84
లస: ససస స
6235 SQX0288738
పపరర: అబమరల సలమస షపక

6221 MLJ1832773
పపరర: బదసడదదరన షపక

6216 SQX0712752
పపరర: ససలమసనన షపక

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:28
లస: పప

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన ససవదన
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:20
లస: పప
6232 SQX0289082
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-182/178

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:49
లస: పప

భరస : వల బబష
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:63
లస: ససస స
6229 SQX2161933
పపరర: అబమరల రహహస షపక

6218 SQX1464080
పపరర: అబమరల గన షపక

95-182/173

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదరన
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ తనజదదరన
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:40
లస: పప
6226 SQX2126209
పపరర: జనత షపక

95-182/175

తసడడ:డ ఘన ససవద షపక
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వలబబషర
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:29
లస: పప
6223 MLJ3217163
పపరర: ఫకలకదదరన షపక

6215 SQX1062918
పపరర: మహబభబ బ షపక

6213 SQX0432245
పపరర: షబనన షపక

భరస : భదసడదదరన
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఘన ససవద
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : తనజదదరన
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:66
లస: ససస స
6220 SQX0778035
పపరర: జమర షపక

95-182/172

భరస : ఖమభరరననసర
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫకలకదదరన షపక
ఇసటట ననస:76-4-137
వయససస:39
లస: ససస స
6217 MLJ1832575
పపరర: కరసర షపక

6212 SQX0432427
పపరర: దదలర మద

6237 SQX1321058
పపరర: వజయ కలమమర చససడదరర

95-183/453

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప చససడదరర
ఇసటట ననస:76-4-138
వయససస:62
లస: పప
95-182/679

భరస : బజజపపరమ లమల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:76-4-139
వయససస:44
లస: ససస స

6240 SQX2183705
పపరర: లమల అహకద బజజపపరమ

95-182/680

తసడడ:డ ననసరర లమల అహకద
ఇసటట ననస:76-4-139
వయససస:44
లస: పప
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6241 SQX1052190
పపరర: ససగణ బబయ బబ సదద
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95-182/192

భరస : కకరణ సససగ
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:29
లస: ససస స
6244 SQX0519637
పపరర: బబ సదదల భవరన బబయ

95-182/195

95-182/198

95-186/752

95-182/202

95-182/205

95-182/206

95-182/209

తసడడ:డ షపక బబజ బబష
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:24
లస: పప

6254 SQX0289520
పపరర: నవద అసజమ షపక

6257 SQX2161966
పపరర: యససకన షపక

6260 SQX1501965
పపరర: సకకనన షపక

6263 MLJ3756384
పపరర: గమలమరర బబగస

95-182/212

6266 MLJ1832484
పపరర: సరబరర

95-182/203

6269 SQX1501957
పపరర: బషసర షపక
తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:27
లస: పప

6249 SQX2526440
పపరర: అకబర వల షపక

95-183/949

6252 AP151000675005
పపరర: అమరరరహన

95-182/201

6255 SQX0288696
పపరర: వరహహద సఖల

95-182/204

తసడడ:డ బషపదసబల
ఇసటట ననస:76-4-144
వయససస:32
లస: పప
95-182/681

6258 SQX2126225
పపరర: సమన షపక

95-182/682

భరస : షకకల అహమకద
ఇసటట ననస:76-4-144
వయససస:24
లస: ససస స
95-182/207

6261 SQX0432591
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

95-182/208

భరస : రరహమమన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:31
లస: ససస స
95-182/210

6264 AP151000675418
పపరర: షపక బదసడననసర

95-182/211

భరస : షపక బబజ
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:47
లస: ససస స
95-182/213

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:53
లస: ససస స
95-182/215

95-182/197

భరస : ససఖరఅహకద
ఇసటట ననస:76-4-144
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమససన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:48
లస: ససస స
6268 SQX1305466
పపరర: మహమకద అల షపక

95-182/200

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:33
లస: ససస స
6265 SQX0537860
పపరర: సష ఫసయమ షపక

6251 AP151000675012
పపరర: ఆశరబబగస

6246 SQX0517110
పపరర: బబ సదదల కకరణ సససగ

తసడడ:డ ఖమమమ దదరన షపక
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:42
లస: పప

భరస : నససర
ఇసటట ననస:76-4-144
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసదల షపక
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:28
లస: ససస స
6262 SQX0880161
పపరర: దదలర మధ సయఖద

95-182/199

తసడడ:డ జజహహద సబల అహకద షపక
ఇసటట ననస:76-4-144
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల జలల
ఇసటట ననస:76-4-144
వయససస:58
లస: పప
6259 SQX1470129
పపరర: శరహహనన షపక

6248 AP151000672050
పపరర: రఫసఖమన పఠరన

95-182/194

తసడడ:డ రరస సససగ
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:29
లస: పప

భరస : రఫసఖమన
ఇసటట ననస:76-4-143
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అబమరలలర భర
ఇసటట ననస:76-4-144
వయససస:61
లస: ససస స
6256 AP151000672001
పపరర: జహహద సబల అహకద

95-182/196

తసడడ:డ మసరసననబ న
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:55
లస: పప

భరస : అకబర వల షపక
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:35
లస: ససస స
6253 AP151000675004
పపరర: మమసతనజ

6245 SQX0777904
పపరర: Kishore singh Bondili

6243 SQX0092320
పపరర: లమవణఖ బబయ బ

భరస : మహన
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ Ram singh Bondili
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజమల షపక
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:43
లస: పప
6250 SQX2506244
పపరర: మలన షపక

95-182/193

భరస : షరహహద షపక
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమసససగ
ఇసటట ననస:76-4-142
వయససస:60
లస: ససస స
6247 SQX1575242
పపరర: షహహద షపక

6242 SQX1575234
పపరర: షమ షషన షపక

6267 SQX0288803
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-182/214

భరస : మగమబల షపక
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:56
లస: ససస స
95-182/216

6270 SQX0288654
పపరర: సయఖద ఖమజజ

95-182/217

తసడడ:డ సయఖద రబబబన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:32
లస: పప
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6271 SQX0288662
పపరర: అకబర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-182/218

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:32
లస: పప
95-182/221

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:36
లస: పప
95-182/224

తసడడ:డ అబమరల వరహబ
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:49
లస: పప
95-203/1223

Deleted

6283 SQX0880146
పపరర: జరరన షపక

95-182/229

తసడడ:డ సతష
స బమడత
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:33
లస: ససస స
6286 SQX0964874
పపరర: Jahangir Shaik

6278 SQX0288621
పపరర: మమగభబల షపక

6289 SQX2554459
పపరర: సటటట బమడచ షపక

95-182/232

95-182/225

95-182/227

తసడడ:డ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-147
వయససస:58
లస: పప
6284 SQX0649822
పపరర: మబనన షపక

6287 SQX2554293
పపరర: Saida Shaik

95-182/235

6290 SQX0331959
పపరర: అరచన సరతషలకరర

6293 SQX2009744
పపరర: ననణణ బబబమ గరరనపపడడ

95-182/230

95-182/233

భరస : అనశర భబషర�
ఇసటట ననస:76-5-127
వయససస:65
లస: ససస స

6296 SQX0095687
పపరర: సష హహల బబషర షపక

95-199/76

6299 SQX0095679
పపరర: ఫసరగజ బబషర షపక
తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:76-5-127
వయససస:43
లస: పప

6282 SQX0649939
పపరర: వహహదన షపక

95-182/228

6285 AP151000675426
పపరర: ఖమశసబ షపక

95-182/231

6288 AP151000672173
పపరర: మమననఫ షపక

95-182/234

6291 AP151000630234
పపరర: జయ లకడక సరతషలకరర

95-199/77

భరస : పడకరశరరవప సరతషలకరర
ఇసటట ననస:76-5
వయససస:59
లస: ససస స
95-201/904

95-183/456

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:76-5-127
వయససస:36
లస: పప
95-183/458

95-182/226

తసడడ:డ వపసపసరరర
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయమ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:76-5-17
వయససస:18
లస: పప
95-183/455

6279 AP151000672377
పపరర: యమససన షపక

భరస : మమననఫ
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:45
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ హనసమసత రరవప సరతషలకరర
ఇసటట ననస:76-5
వయససస:68
లస: పప

95-182/223

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ఫణణ పడదదప సరతషలకరర
ఇసటట ననస:76-5
వయససస:34
లస: ససస స
95-199/79

6276 SQX0516997
పపరర: సససహదదడ రరజరశశర రరవప

తసడడ:డ ఆదససరహహబ
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ Sattu bude Shaik
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసదర శశకదన షపక
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:65
లస: పప
6292 MLJ3418605
పపరర: పడకరశరరవప సరతషలకరర

6281 AP151000672051
పపరర: బబజ షపక

95-182/220

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససవదన
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:76-4-148
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:76-5-127
వయససస:40
లస: పప

95-182/222

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:60
లస: పప

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:26
లస: ససస స

6298 SQX0095844
పపరర: అవజ బబషర షపక

6275 MLJ1832393
పపరర: జలమన సయఖద

6273 SQX1495952
పపరర: గగస షపక

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రబబబన
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:42
లస: పప

6277 SQX0225920
పపరర: మహమకదఅల షపక

6295 SQX0389973
పపరర: జజన మమహహర�

95-182/219

తసడడ:డ మమగమబల
ఇసటట ననస:76-4-146
వయససస:34
లస: పప

6274 MLJ3216181
పపరర: అబమరలడహమమన షపక

6280 SQX2166023
పపరర: షపక అసరక ఫరరరనన

6272 SQX0612697
పపరర: రసదల షపక

6294 SQX0092502
పపరర: సరజదన పరరశన�

95-183/454

భరస : ఫసరగజ బబషర�
ఇసటట ననస:76-5-127
వయససస:36
లస: ససస స
6297 SQX0095489
పపరర: పరరశజ బబషర షపక

95-183/457

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:76-5-127
వయససస:38
లస: పప
95-183/459

6300 SQX0095646
పపరర: అనశర బబషర షపక�

95-183/460

తసడడ:డ మద పరచన�
ఇసటట ననస:76-5-127
వయససస:71
లస: పప
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6301 SQX0092262
పపరర: ససజన శక కరళసగర�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-183/461

తసడడ:డ అగససటన�
ఇసటట ననస:76-5-130
వయససస:46
లస: ససస స
6304 SQX0880203
పపరర: తహహర సయఖద

95-183/464

95-183/467

95-183/470

95-183/473

95-182/236

95-201/1044

95-182/237

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-5-158
వయససస:29
లస: ససస స

6314 SQX0092247
పపరర: జమరరధ షపక

6317 SQX2164788
పపరర: పరఖరర జజన షపక

6320 SQX2176915
పపరర: రజయ ససలమసనన షపక

6323 SQX0712679
పపరర: జకకరరన షపక

95-182/240

6326 SQX1757723
పపరర: షరఫస మహమకద

95-183/474

6329 SQX0427500
పపరర: జజససకన షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-5-158
వయససస:32
లస: ససస స

6309 SQX1468678
పపరర: ఆషర షపక

95-183/469

6312 MLJ3223195
పపరర: మలర క షపక � �

95-183/472

6315 SQX1152677
పపరర: అబమరలమడఫస షపక

95-183/475

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-5-152
వయససస:27
లస: పప
95-182/683

6318 SQX2170421
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-182/684

తసడడ:డ మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-155
వయససస:31
లస: ససస స
95-201/1045

6321 SQX2279446
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-202/956

తసడడ:డ మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-155
వయససస:35
లస: పప
95-182/238

6324 SQX1757749
పపరర: రషసదన షపక

95-182/239

భరస : అననసర మహమకద
ఇసటట ననస:76-5-157
వయససస:58
లస: ససస స
95-182/241

తసడడ:డ అననసర మహమకద
ఇసటట ననస:76-5-157
వయససస:44
లస: పప
95-182/243

95-183/466

భరస : బబషర � ,�
ఇసటట ననస:76-5-150
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వల
ఇసటట ననస:76-5-157
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:76-5-157
వయససస:30
లస: పప
6328 SQX0712653
పపరర: షఫసయమ షపక

95-183/471

తసడడ:డ మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-155
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షరఫస మహమకద
ఇసటట ననస:76-5-157
వయససస:27
లస: ససస స
6325 SQX0699140
పపరర: ఐదదస
డ షపక

6311 SQX0433391
పపరర: రగఉష� షపక�

6306 SQX0569574
పపరర: సయఖద ఉసరకన�

తసడడ:డ రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:76-5-149
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:76-5-154
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:76-5-155
వయససస:52
లస: ససస స
6322 SQX1757756
పపరర: ఫమదన షపక

95-183/468

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:76-5-152
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:76-5-154
వయససస:60
లస: పప
6319 SQX2268050
పపరర: కరరమమన షపక

6308 AP151000672195
పపరర: తనజదదరన సయఖద

95-183/463

తసడడ:డ తనజదదరన�
ఇసటట ననస:76-5-148
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:76-5-149
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర� �
ఇసటట ననస:76-5-150
వయససస:53
లస: పప
6316 SQX1825769
పపరర: మహమకద ఉమర షపక

95-183/465

తసడడ:డ భబష
ఇసటట ననస:76-5-148
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవప�ేర�
ఇసటట ననస:76-5-149
వయససస:41
లస: ససస స
6313 MLJ3217320
పపరర: బబషర� షపక�

6305 SQX0432781
పపరర: నజమమన సయఖద

6303 SQX1062926
పపరర: సరలక నససమమ సయఖద

భరస : సమద
ఇసటట ననస:76-5-148
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చననబబషర సయఖద
ఇసటట ననస:76-5-148
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదరన
ఇసటట ననస:76-5-148
వయససస:33
లస: పప
6310 SQX0433219
పపరర: షకకల షపక�

95-183/462

భరస : ఉసరకన సయఖద
ఇసటట ననస:76-5-148
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తనజదదరన
ఇసటట ననస:76-5-148
వయససస:48
లస: ససస స
6307 SQX0641175
పపరర: సమద సయఖద

6302 SQX1872720
పపరర: గమలరర సయఖద

6327 SQX1757731
పపరర: అననసర మహమకద

95-182/242

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస మహమకద
ఇసటట ననస:76-5-157
వయససస:62
లస: పప
95-182/244

6330 MLJ3225364
పపరర: ససభబనబ షపక

95-182/245

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:76-5-158
వయససస:60
లస: ససస స
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6331 SQX0427708
పపరర: మమహతనబ షపక
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95-182/246

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:76-5-158
వయససస:30
లస: పప
6334 SQX1828524
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-182/249

95-182/252

95-182/255

95-182/258

95-182/261

95-182/263

95-182/266

తసడడ:డ దసరరడపడసరద
ఇసటట ననస:76-5-162
వయససస:31
లస: పప

6344 SQX0433581
పపరర: షహహద అహకద షపక

6347 SQX1872274
పపరర: మసరసన రరవప మటట స

6350 SQX1176826
పపరర: జయశక చతపరరస

6353 AP151000672301
పపరర: శసకరరరవప చతపరరస

95-183/476

6356 MLJ3754389
పపరర: అనదష పలర పష తష

95-182/259

6359 MLJ2012482
పపరర: దసరడ పస
డ రద పలర పష తష
తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:76-5-162
వయససస:58
లస: పప

6339 SQX1872308
పపరర: లకడక మటట స

95-182/254

6342 SQX1138537
పపరర: షపక ఫరరఖ

95-182/257

6345 SQX0288779
పపరర: రఫస ఖమన పఠరన

95-182/260

తసడడ:డ గగస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:42
లస: పప
95-182/262

6348 SQX2127298
పపరర: సదఫసయమ పరవన షపక

95-182/686

తసడడ:డ మమనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:76-5-159 , 2/3 LINE
వయససస:20
లస: ససస స
95-182/264

6351 AP151000675054
పపరర: లకడక చతపరరస

95-182/265

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:76-5-161
వయససస:51
లస: ససస స
95-182/267

6354 AP151000672103
పపరర: వనసకటరరవప చతపరరస

95-182/268

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:76-5-161
వయససస:57
లస: పప
95-201/449

తసడడ:డ దసరరడ పడసరద
ఇసటట ననస:76-5-162
వయససస:29
లస: ససస స
95-201/451

95-182/251

తసడడ:డ ఖలద
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:76-5-161
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కజరస
ఇసటట ననస:76-5-161
వయససస:26
లస: పప
6358 SQX0271759
పపరర: అవననష పలర పష త

95-182/256

తసడడ:డ వనసకట రరవప చతపరరస
ఇసటట ననస:76-5-161
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:76-5-161
వయససస:27
లస: పప
6355 SQX1825785
పపరర: ననగ ససధదర కజరస

6341 AP151000675107
పపరర: ఆషరబ షపక

6336 SQX0580571
పపరర: షపక రరజజశనన

భరస : మసరసననడవప మటట స
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదర గసగనన మటట స
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:66
లస: పప

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-160
వయససస:39
లస: ససస స
6352 SQX0778209
పపరర: జరశశ శకకరసత సస హహచ

95-182/253

తసడడ:డ ఖమలద
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనససబబయఖ
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:60
లస: పప
6349 SQX0289025
పపరర: పవతడ ససధనరరణణ చతపరరస

6338 AP151000675086
పపరర: భభలకడక మలర పసదర ద

95-182/248

తసడడ:డ ఖమలద
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననసర అహకద
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబమ
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:27
లస: పప
6346 AP151000672063
పపరర: హరరబబబమ మలర పసదదర

95-182/250

భరస : హరరబబబమ
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఖలద
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:60
లస: ససస స
6343 SQX0764472
పపరర: రరజ మలర పసదదర

6335 SQX1872357
పపరర: ఫరరరన షపక

6333 SQX1828516
పపరర: భబణమ షపక

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:76-5-158/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శహహద అహ మమద షపక
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ మటట స
ఇసటట ననస:76-5-159
వయససస:34
లస: ససస స
6340 AP151000675087
పపరర: పసరరబ షపక

95-182/247

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:76-5-158
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:76-5-158/A
వయససస:36
లస: పప
6337 SQX1872332
పపరర: గసగమక మటట స

6332 AP151000672311
పపరర: మసరసన షపక

6357 MLJ2012425
పపరర: హహమలత పలర పష తష

95-201/450

భరస : పస.దసరడ పస
డ రద
ఇసటట ననస:76-5-162
వయససస:45
లస: ససస స
95-201/452

6360 SQX0612994
పపరర: షపక అపపరరననసర

95-182/269

భరస : చననసర
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:61
లస: ససస స
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6361 SQX0612853
పపరర: కరరమమలమర షపక
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95-182/270

తసడడ:డ చననషర
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:30
లస: పప
6364 SQX0219238
పపరర: రరజరశశరర తతటటటతతడడ

95-201/454

95-201/457

95-202/957

95-201/461

95-200/49

95-200/52

95-199/1081

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:37
లస: ససస స

6374 SQX1941228
పపరర: ఎసశసత కలమమర కసచరర

6377 SQX1264779
పపరర: కసద
స రర కసచరర

6380 SQX1264761
పపరర: సతఖననరరయణ కసచరర

6383 MLJ2012912
పపరర: అహమకద షపక

95-202/317

6386 MLJ2013720
పపరర: సతఖ ననరరయణ తచలర మకలల

95-185/768

6389 MLJ3434149
పపరర: షకకలమ షపక
భరస : ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:47
లస: ససస స

6369 SQX2435014
పపరర: దతవయమన ననదనమచతరర

95-201/1046

6372 SQX0274563
పపరర: ఆయమజ షపక

95-201/460

6375 SQX1264795
పపరర: కలమఖణణ కసచరర

95-200/48

భరస : శకధర కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-165/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-200/50

6378 SQX1264787
పపరర: శకధర కసచరర

95-200/51

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-165/1
వయససస:45
లస: పప
95-200/53

6381 SQX2102499
పపరర: గరసధద కసచరర

95-199/996

తసడడ:డ ననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-166
వయససస:68
లస: పప
95-202/316

6384 SQX2042521
పపరర: ససదనన షపక

95-201/903

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:76-5-167
వయససస:29
లస: ససస స
95-202/318

తసడడ:డ కసషష మభరరస తచలర మకలల
ఇసటట ననస:76-5-167
వయససస:48
లస: పప
95-202/320

95-201/456

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-164
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆడస షఫస షపక
ఇసటట ననస:76-5-166
వయససస:51
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ తచలర మకలల
ఇసటట ననస:76-5-167
వయససస:46
లస: ససస స
6388 MLJ2013340
పపరర: గగశఖ షపక

95-201/459

తసడడ:డ శక రరమమలల కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-165/1
వయససస:78
లస: పప

భరస : గరసధద కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-166
వయససస:56
లస: ససస స
6385 MLJ2013514
పపరర: లకడక నరసమక తచలర మకలల

6371 SQX1569617
పపరర: ఇమమమ నన షపక

6366 SQX0888859
పపరర: వసశ కసషష తతటటటతతడడ

భరస : కసషష ననదనమచతరర
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-165/1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-165/1
వయససస:47
లస: పప
6382 SQX2257194
పపరర: బబ లమమక కసచరర

95-201/458

తసడడ:డ రవకలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-165/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:76-5-165/1
వయససస:44
లస: ససస స
6379 SQX1264803
పపరర: రవ కలమమర కసచరర

6368 SQX0222224
పపరర: కసషష తతటటటతతడడ

95-201/453

తసడడ:డ ససవర కలమమర తతటటటతతడడ
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆయమజ షపక
ఇసటట ననస:76-5-164
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:76-5-164
వయససస:37
లస: పప
6376 SQX1264811
పపరర: పదనకవత కసచరర

95-201/455

తసడడ:డ గగపరలకసషష
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ దసరడ పడసరద ఠగతఠగడడ
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:22
లస: పప
6373 SQX1569625
పపరర: రరయమజ షపక

6365 MLJ3754405
పపరర: సరగజన తతటటటతతడడ

6363 MLJ2017606
పపరర: ససజజత తతటటటతతడడ

భరస : శవకలమమర తతటటటతతడడ
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కసషష
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవయమన ననడసచచరర
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:42
లస: పప
6370 SQX2435477
పపరర: మమరళమహన కసషష ఠగతఠగడడ

95-182/271

తసడడ:డ చననషర
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కసషష
ఇసటట ననస:76-5-163
వయససస:50
లస: ససస స
6367 SQX1382498
పపరర: కసషష ననడసచచరర

6362 SQX0612655
పపరర: గరలబ షపక

6387 SQX0792341
పపరర: షబబనన షపక

95-202/319

భరస : సరలలహ షపక
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:30
లస: ససస స
95-202/321

6390 MLJ3434115
పపరర: మమసతనజ షపక

95-202/322

భరస : రహహమమన
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:62
లస: ససస స
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పపరర: ఖమజజ షపక
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95-202/323

తసడడ:డ ఖమలలష షపక
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:33
లస: పప
6394 SQX2451755
పపరర: శమ బబగ

95-202/958

95-201/464

తసడడ:డ గగస మహహదదరన
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:50
లస: పప
6403 SQX2174365
పపరర: తనశర షపక

95-202/959

95-201/467

భరస : హహససపన షపక
ఇసటట ననస:76-5-171
వయససస:64
లస: ససస స
6412 SQX1489047
పపరర: ససదర దక షపక

95-201/473

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మభరరస అపపల
ఇసటట ననస:76-5-178
వయససస:19
లస: పప

6401 SQX0792945
పపరర: అబమరల ఖమదర జలమన షపక

95-202/329

95-202/332

95-182/606

95-201/463

6399 MLJ2015170
పపరర: సరలలహ షపక

95-202/327

6402 AP151000639186
పపరర: బబషర షపక

95-202/330

తసడడ:డ ఫకలకదదరన
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:65
లస: పప

6404 MLJ3756582
పపరర: గగసఖ బబగస పఠరన

95-201/465

6405 SQX0222281
పపరర: రహహస పఠరన

95-201/466

తసడడ:డ మకలసస
ఇసటట ననస:76-5-170
వయససస:38
లస: పప

6407 SQX1382514
పపరర: అఖల షపక

95-201/468

6408 SQX0986380
పపరర: పరరశన షపక

95-201/469

భరస : ససధదక
ఇసటట ననస:76-5-171
వయససస:39
లస: ససస స

6410 AP151000642017
పపరర: ససబబబయమక చసతనగసడర

6413 SQX2337558
పపరర: హహససమ బ షపక

6396 SQX0792259
పపరర: నససమమ షపక

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:36
లస: పప

95-201/471

6411 MLJ3428430
పపరర: ఖమససమ షపక

95-201/472

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:76-5-171
వయససస:40
లస: పప
95-201/1047

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:76-5-171
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:76-5-175
వయససస:27
లస: పప
6418 SQX2030369
పపరర: ధనసశ అపపల

95-202/326

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:76-5-171
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన లలట షపక
ఇసటట ననస:76-5-171
వయససస:47
లస: పప
6415 SQX0792473
పపరర: పరరరసరరథద తతనసగమసటర

6398 SQX0144006
పపరర: సతనసర జ షపక

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:76-5-171
వయససస:29
లస: ససస స
95-201/470

95-202/325

భరస : లమల సరహహబ
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:76-5-170
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలసస
ఇసటట ననస:76-5-170
వయససస:41
లస: పప
6409 SQX1576240
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-201/462

తసడడ:డ మహబభబ
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:20
లస: ససస స
6406 SQX0222273
పపరర: నససర పఠరన

6395 MLJ3755048
పపరర: షరఫసయ షపక

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:56
లస: ససస స
95-202/328

6393 MLJ3428125
పపరర: ఇబడహహమ షపక

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:55
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:76-5-169
వయససస:38
లస: పప
6400 MLJ2013399
పపరర: రఫస షపక

95-202/324

తసడడ:డ ఇబబడహహస షపక
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:76-5-168
వయససస:34
లస: ససస స
6397 SQX0792796
పపరర: షపక లమల బమడ

6392 SQX0793026
పపరర: యభనస షపక

6414 SQX1532697
పపరర: జజఖతర లత తతనసగమసటర

95-202/331

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:76-5-175
వయససస:25
లస: ససస స

6416 MLJ2015162
పపరర: శకనవరసరరవప� తతనసగమసటర �

95-202/333

6417 SQX2227627
పపరర: నరకల బబవసరన

తసడడ:డ కసషషమభరరస� TUNUGUNTLA
ఇసటట ననస:76-5-175
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబబరరవప బబవసరన
ఇసటట ననస:76-5-176
వయససస:39
లస: ససస స

6419 SQX2334993
పపరర: ధనసశ అపపల

6420 MLJ3754157
పపరర: షమస షపక

95-201/1049

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మభరరస అపపల
ఇసటట ననస:76-5-178
వయససస:19
లస: పప

95-201/1048

95-202/334

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:76-5-179
వయససస:35
లస: ససస స
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95-202/335

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:76-5-179
వయససస:47
లస: ససస స
6424 AP151000639339
పపరర: అహకద షపక

95-202/338

95-202/340

95-202/343

95-202/346

95-202/800

95-202/350

95-202/962

తసడడ:డ తనఖగరరజ�
ఇసటట ననస:76-5-186
వయససస:56
లస: ససస స

6434 SQX0582999
పపరర: దనవపద షపక�

6437 SQX2255644
పపరర: శరఖస మమడబబ యన

6440 AP151000639145
పపరర: పడసరదరరవప మమతనస

6443 SQX2208114
పపరర: ససజన మదదర

95-202/353

6446 AP151000639138
పపరర: హరరకసషష మమడబబ యన

95-202/347

6449 SQX1744820
పపరర: మమన కరశ సససగ గమరరదతస
తసడడ:డ హరరజన సససగ గమరరదనత
ఇసటట ననస:76-5-186
వయససస:23
లస: పప

6429 MLJ3434180
పపరర: రజయమ బబగస షపక

95-202/342

6432 SQX0225797
పపరర: అబమరల నభ షపక

95-202/345

6435 AP151000639007
పపరర: అబమతనలబ షపక

95-202/348

తసడడ:డ అబమరల నబ
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:70
లస: పప
95-202/960

6438 SQX1281484
పపరర: భమవన శక పసరరమళర

95-202/349

తసడడ:డ రరమ కసషష పసరరమళర
ఇసటట ననస:76-5-183
వయససస:24
లస: ససస స
95-202/351

6441 SQX2210276
పపరర: శవరజ మదదర

95-202/961

తసడడ:డ బసవ రరజ
ఇసటట ననస:76-5-183
వయససస:51
లస: పప
95-202/963

6444 SQX1335448
పపరర: ససమలత మమడబబ యన

95-202/352

తసడడ:డ హరరకసషష మమడబబ యన
ఇసటట ననస:76-5-184
వయససస:26
లస: ససస స
95-202/354

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:76-5-184
వయససస:50
లస: పప
95-202/356

95-202/339

తసడడ:డ అబమతనలబ
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:76-5-183
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హరరకసషష
ఇసటట ననస:76-5-184
వయససస:42
లస: ససస స
6448 MLJ3756426
పపరర: రమణ� కలడడమ�

95-202/344

తసడడ:డ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:76-5-183
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:76-5-183
వయససస:27
లస: ససస స
6445 AP151000642068
పపరర: కళళఖణణ మమడబబ యన

6431 SQX0636670
పపరర: అబమరల మమతలబ షపక

6426 SQX1306829
పపరర: తడవనణణ కడడయస

భరస : దనవపద
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడసరధరరవప
ఇసటట ననస:76-5-183
వయససస:52
లస: ససస స
6442 SQX2208106
పపరర: జజఖత శరరష మదదర

95-202/341

తసడడ:డ సయఖద ఫసర�
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సపమకటబర
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:28
లస: ససస స
6439 AP151000642067
పపరర: సరసశత మమతనస

6428 SQX1550079
పపరర: మహమకద మమనన షపక

95-202/337

తసడడ:డ ఈశశర చనరర కడడయస
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమతనలబ షపక
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమతనలబ
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:39
లస: పప
6436 SQX2105971
పపరర: లలత సపమకటబర

95-200/1078

భరస : గగసప కహహదర దన షపక
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబమతనలబ
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:59
లస: ససస స
6433 MLJ3428562
పపరర: సయఖద పసర పచనవల షపక

6425 SQX2041226
పపరర: సయద పసర బబష షపక

6423 SQX0225656
పపరర: షరజహన షపక

తసడడ:డ ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:76-5-179
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:76-5-181/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబమతనలబ
ఇసటట ననస:76-5-182
వయససస:34
లస: ససస స
6430 AP151000642139
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-202/336

భరస : ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:76-5-179
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:76-5-181
వయససస:47
లస: పప
6427 SQX0632554
పపరర: రరజజశనన బబగస షపక

6422 MLJ3754132
పపరర: బబ జజన షపక

6447 MLJ2012722
పపరర: శవయఖ బసడడ

95-202/355

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:76-5-185
వయససస:57
లస: పప
95-202/357

6450 SQX0226019
పపరర: ఢడలర బబబమ� కలడడమ�

95-202/358

తసడడ:డ తనఖగరరజ�
ఇసటట ననస:76-5-186
వయససస:29
లస: పప
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6451 SQX2096220
పపరర: జయలకడక శకనవరసస గమసజ

95-5/931

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:76-5-187
వయససస:22
లస: పప
6454 SQX1200260
పపరర: వనసకటటశశరరర రరమదతన

6452 SQX2382554
పపరర: అజయ కలమమర గమసజ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:76-5-187
వయససస:18
లస: పప
95-202/360

తసడడ:డ శవయఖ రరమదతన
ఇసటట ననస:76-5-187
వయససస:32
లస: పప

6455 SQX1986587
పపరర: పపననమక బసడడ

95-202/361

తసడడ:డ కకటయఖ కరనదరర
ఇసటట ననస:76-5-188
వయససస:67
లస: పప

95-202/367

6456 SQX2210649
పపరర: ఇసదదరర నదతలపత

6464 SQX1151802
పపరర: రరజఖ లకడక అడడ గరళళ

భరస : ననగ వనసకట ససరరష కలమమర అడనడగల
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరలల అడడ గరళళ
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:68
లస: ససస స

95-202/370
6466 SQX1565268
పపరర: ననగ వనసకట ససరరష కలమమర
అడనడగల
తసడడ:డ వనసకటటసశరలల అడనడగల
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:39
లస: పప

6467 SQX1744838
పపరర: హరరశ కకననగల

95-202/365

6462 SQX1415505
పపరర: జజఖతరస తతలలటట

తసడడ:డ పడబబకర రరవప
ఇసటట ననస:67-18-821
వయససస:27
లస: ససస స
4310 SQX0449728
పపరర: బలరరస� పపకల�

95-202/368

6465 SQX1389684
పపరర: శరరష కలమమర తతలలటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-18-821
వయససస:38
లస: పప
4313 MLJ0994822
పపరర: ఉషరరరణణ గటబట

95-202/371

95-202/372
6468 SQX1439596
పపరర: చనన రరఘవ రరవప పపలపరటట

తసడడ:డ రరమయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:64
లస: పప

95-181/246

95-129/670

4314 MLJ2597169
పపరర: ససలమసనన ఖమన

95-181/249

4317 MLJ0993717
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడతటట
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:36
లస: పప

95-181/247

4312 SQX0220624
పపరర: ససజజత కకసడతటట

95-129/669

భరస : రరజరసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:40
లస: ససస స
95-129/671

భరస : అమనసలమరఖమన
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:42
లస: ససస స
95-129/673

4309 SQX0446047
పపరర: మధసకలమమర� గమడడపరటట�

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:67-18-821
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:67-18-821
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:43
లస: ససస స
4316 SQX1073840
పపరర: హసన ఖమన మహమకద

4311 SQX1010099
పపరర: పడబబకర రరవప

95-202/369

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతలలటట
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడబబకర రరవప
ఇసటట ననస:67-18-821
వయససస:28
లస: పప
95-181/248

95-202/366

భరస : ననగరరరరన సరయ కలమమర తతలలటట
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ కకననగల
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:41
లస: పప

4308 SQX1010107
పపరర: అరరణ కరసత యమదవ కరతషరర

95-202/363

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:76-5-189
వయససస:31
లస: పప
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95-181/245

95-202/964

భరస : యకకబమ
ఇసటట ననస:76-5-187
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమరళకసషష రరచసమలలర
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:28
లస: ససస స

6463 SQX1151810
పపరర: వనసకట లకడక అడనడగల

95-202/359

95-202/362 6459 SQX0888180
6458 MLJ3756434
పపరర: పటబటబ రరమయఖ యసడడపగ
పపరర: బబలశకకరసత కరనదరర
డ డ

95-202/364 6461 SQX1744713
6460 SQX0888255
పపరర: ననగ వనసకటపరవన యమసడనడపడగడ
పపరర: గరయతడ రరచసమలలర

తసడడ:డ అమమనసలమర ఖమన
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:26
లస: పప

95-202/801

భరస : రరజరశశర రరవప యమసధడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:76-5-189
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:76-5-190
వయససస:26
లస: ససస స

6453 SQX1389635
పపరర: శశకలజజ రరమదతన

భరస : వనసకటటశశరరర రరమదతన
ఇసటట ననస:76-5-187
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:76-5-187
వయససస:51
లస: ససస స

6457 AP151000639479
పపరర: సతఖనననరరయణ కరనదరర

4307 SQX1010073
పపరర: ఆలలకఖ యమదవ

95-201/1050

4315 SQX1606674
పపరర: సరయ కకరణ గటబట

95-129/672

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గటబట
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:22
లస: పప
95-129/674

4318 SQX0244780
పపరర: అమమనసలమర ఖమన

95-129/675

తసడడ:డ మహబభబ ఖమన
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:47
లస: పప
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4319 MLJ2573210
పపరర: వనసకటటశశరరర గటబట
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95-129/676

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:47
లస: పప
95-133/984

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఇనప నదరర
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:31
లస: ససస స
95-181/251

95-181/253

95-181/256

95-181/259

95-181/262

95-181/1195

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:52
లస: ససస స

4332 MLJ0987784
పపరర: సరయపడబబవత� సదరర�

4335 SQX0791459
పపరర: రరమకసషష కలలర పలర

4338 SQX0972885
పపరర: శవ శసకర రరవప మమమడడ

4341 SQX2282903
పపరర: జగన పగడల

95-181/266

4344 MLJ0993170
పపరర: పరరశత� డదలల�

95-181/257

4347 AP151000603055
పపరర: ససజజత కర�
భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:53
లస: ససస స

4327 SQX2460905
పపరర: షమమ షపక

95-181/1193

4330 SQX0972893
పపరర: మలలర శశరర మమమడడ

95-181/255

4333 SQX0791640
పపరర: సరమమమ జఖస కలలర పలర

95-181/258

భరస : షణమకఖరరవప
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:66
లస: ససస స
95-181/260

4336 SQX0046607
పపరర: వనసకటటశశరరర మటటటపలర

95-181/261

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:50
లస: పప
95-181/263

4339 SQX2266567
పపరర: నససమమ షపక

95-181/1194

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:34
లస: ససస స
95-181/1196

4342 SQX0209601
పపరర: కనకలకడక� పపకలమ�

95-181/264

భరస : వరరమహహశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:39
లస: ససస స
95-181/267

భరస : అమర ననధ� �
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:44
లస: ససస స
95-181/269

95-181/250

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పగడల
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:42
లస: ససస స
4346 AP151000603043
పపరర: లకడక తషలసస మరరయమల�

95-181/254

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:59
లస: పప

భరస : చనన పపరయఖ పసతమఅలమ
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:28
లస: ససస స
4343 SQX0691550
పపరర: ఇసదసమత అననన

4329 SQX0334615
పపరర: మమమడడ శరఖమల�

4324 SQX1290790
పపరర: మమనక సష డడశశటట

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:67-19-819
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ షణమకకరరవప
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమమసజననయమలల� �
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:54
లస: పప
4340 SQX2145274
పపరర: రరప పసతమఅలమ

95-181/252

భరస : ననగభభషణస� �
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పగడల
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:21
లస: పప
4337 MLJ0987362
పపరర: ననగభభషణస� సదరర�

4326 SQX1143288
పపరర: మడడమమళళ సతఖననరరయణ

95-129/678

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప సష డడశశటట
ఇసటట ననస:67-19-819
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:46
లస: ససస స
4334 SQX1931054
పపరర: జగన పగడల

95-140/492

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-19-819
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-19-820
వయససస:28
లస: ససస స
4331 SQX0046615
పపరర: శకదతవ� మటటటపలర �

4323 SQX1728435
పపరర: వజయ కలమమరర బతష
స ల

4321 AP151000585445
పపరర: కకసడతటట శవయఖ

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:67-19-716
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-19-819
వయససస:30
లస: ససస స
4328 SQX0791384
పపరర: వనసకట ననగమణణ మటటటపలర

95-129/677

తసడడ:డ శవయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:67-19
వయససస:48
లస: పప

4322 SQX2237923
పపరర: జజఖత ఇనప నదరర

4325 SQX0761239
పపరర: ససధఖ మణణమమల

4320 AP151000585300
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కకసడతటట

4345 SQX0973081
పపరర: పడసనన లకడక కకలర

95-181/268

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:48
లస: ససస స
95-181/270

4348 SQX0691378
పపరర: కకటటశశర రరవప అననన

95-181/271

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:45
లస: పప
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4349 SQX1519505
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలర
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95-181/272

తసడడ:డ బబల రసగయఖ కకలర
ఇసటట ననస:67-19-821
వయససస:55
లస: పప
4352 SQX1941269
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-181/276

95-181/279

95-181/1198

95-181/1199

95-181/281

95-181/284

95-181/287

తసడడ:డ అమన
ఇసటట ననస:67-19-833
వయససస:31
లస: పప

4362 SQX2241321
పపరర: గగససయమ షపక

4365 AP151000603102
పపరర: ససధనన సయఖద�

4368 SQX1644855
పపరర: దతవ గడడ స

4371 SQX1645084
పపరర: శశఖర గడడ స

95-181/1203

4374 SQX2263259
పపరర: శరరష ససకలేరరర

4377 SQX2157022
పపరర: అమన సయద
తసడడ:డ దతవన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-19-833
వయససస:68
లస: పప

4357 MLJ3258985
పపరర: వనసకటటశశరర� తషసగర�

95-181/280

4360 SQX2535672
పపరర: పటబన పటబన

95-132/1026

Deleted

95-181/1200

4363 SQX2241339
పపరర: మమరరఫ షపక

95-181/1201

తసడడ:డ ఖదదర
ఇసటట ననస:67-19-828
వయససస:22
లస: పప
95-181/282

4366 AP151000603100
పపరర: సయఖద మహబభబ భబషర�

95-181/283

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:67-19-829
వయససస:70
లస: పప
95-181/285

4369 SQX1644871
పపరర: ససమత మరరయమల

95-181/286

భరస : సరసబయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:53
లస: ససస స
95-181/288

4372 SQX2266914
పపరర: కకటటశశర రరవప అసకరల

95-181/1202

తసడడ:డ చతడయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:46
లస: పప
95-181/1204

భరస : శకనవరససలల ససకలేరరర
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:24
లస: ససస స
95-181/289

95-181/278

భరస : దవపడ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:67-19--828
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప అసకరల
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:44
లస: ససస స
4376 SQX0972968
పపరర: ననగభర సయఖద

95-132/1021

భరస : శశఖర గడడ స
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమమర సరశమ ఏళరవపల
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:33
లస: పప
4373 SQX2266039
పపరర: శకదతవ అసకరల

4359 SQX2529725
పపరర: ససమ పటబన

4354 SQX1645027
పపరర: గగప రరజ మకలష

భరస : రరజజరరవప� �
ఇసటట ననస:67-19-826
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ భబషర�
ఇసటట ననస:67-19-829
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ కరరటట
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:26
లస: ససస స
4370 SQX1644459
పపరర: కలమమర సరశమ ఏళరవపల

95-181/1197

భరస : ఖదర
ఇసటట ననస:67-19-828
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహబభబ బబష
ఇసటట ననస:67-19-829
వయససస:68
లస: ససస స
4367 SQX1644863
పపరర: రతనకలమమరర కరరటట

4356 SQX2157048
పపరర: లకడక పడసనన మకరష

95-181/275

తసడడ:డ కసషష మభరరస మమకలష
ఇసటట ననస:67-19-825
వయససస:52
లస: పప

భరస : దవపడ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:67-19-828
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:67-19-828
వయససస:51
లస: ససస స
4364 SQX0973016
పపరర: హహసపసన బ సయఖద

95-181/277

తసడడ:డ గగపరరజ
ఇసటట ననస:67-19-825
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:67-19-827
వయససస:73
లస: ససస స
4361 SQX2258648
పపరర: గగససయమ షపక

4353 SQX1941236
పపరర: ససభబన షపక

4351 SQX1941285
పపరర: షబబనన షపక

తసడడ:డ అబమరల సమద షపక
ఇసటట ననస:67-19-825
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల సలమస షపక
ఇసటట ననస:67-19-825
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-19-825
వయససస:71
లస: పప
4358 SQX2157709
పపరర: దసరడ మక బబ లల

95-181/274

తసడడ:డ గగప రరజ మకలష
ఇసటట ననస:67-19-825
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:67-19-825
వయససస:51
లస: ససస స
4355 SQX1941277
పపరర: సలమస షపక

4350 SQX1645043
పపరర: వనసకట ససహససన మకలష

4375 SQX2266351
పపరర: సరయ కలమమర పసడతల

95-181/1205

తసడడ:డ రసబబబమ పసడతల
ఇసటట ననస:67-19-830
వయససస:22
లస: పప
95-181/1206

4378 SQX2295210
పపరర: అమరరన సయఖద

95-181/1207

భరస : అమన సయఖద
ఇసటట ననస:67-19-833
వయససస:63
లస: ససస స
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4379 SQX2299998
పపరర: మర మహమభద సయద

95-181/1208

తసడడ:డ అమన సయద
ఇసటట ననస:67-19-833
వయససస:43
లస: పప
4382 SQX1070135
పపరర: శకనవరస వరడపలర

95-181/292

95-181/295

95-181/299

95-181/303

95-181/306

95-181/309

95-181/312

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:68
లస: పప

4392 SQX1333590
పపరర: పదనకవత రరజననల

4395 AP151000600296
పపరర: రరజననల శవ�

4398 SQX1050855
పపరర: సరయ కలమమర వపససలర

4401 MLJ2602647
పపరర: రరజననల రగశయఖ�

95-181/315

4404 AP151000600297
పపరర: రరజననల శకనవరసరరవప

95-181/304

4407 AP151000600267
పపరర: ననగరశశరరరవప పసటర�
తసడడ:డ బడహకస�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:85
లస: పప

4387 SQX0482976
పపరర: ససకనఖ రరజననల�

95-181/297

4390 SQX1070119
పపరర: గరతన లకడక వరడపలర

95-181/302

4393 AP151000600264
పపరర: తషలసస వపససళళ�

95-181/305

భరస : వపససళళ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:47
లస: ససస స
95-181/307

4396 AP151000600266
పపరర: ఆదద లకడక లమవనటట�

95-181/308

భరస : లమవనటట అనననజ రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:60
లస: ససస స
95-181/310

4399 SQX0272187
పపరర: ననగరరజ� రరజననల�

95-181/311

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:30
లస: పప
95-181/313

4402 SQX1070010
పపరర: చలమయఖ రరచదరర

95-181/314

తసడడ:డ వనసకయఖ రరచదరర
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:53
లస: పప
95-181/316

తసడడ:డ ననగభర
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:56
లస: పప
95-181/318

95-181/294

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభర�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగభర�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:53
లస: పప
4406 AP151000600265
పపరర: అనననజ రరవప లమవనటట�

95-181/301

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:43
లస: పప
4403 AP151000600415
పపరర: వనణమగగపరల రరవప రరజననల�

4389 SQX0334060
పపరర: గగటటటపరటట రజన�

4384 MLJ2602126
పపరర: వనసకట ననరరయణ గసజ�

తసడడ:డ వనణమగగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజననల ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పసటర ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:65
లస: ససస స
4400 MLJ2602415
పపరర: ననగరరజ� కలర �

95-181/296

భరస : సతఖననరరయణ రరజననల
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనణమగగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:51
లస: ససస స
4397 AP151000600268
పపరర: హహహమమవత పసటర�

4386 SQX1139964
పపరర: వనసకట బబల కలమమరర ఉససలర

95-181/291

తసడడ:డ మమసలయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-831
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చకరకవత�
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:43
లస: ససస స
4394 AP151000600299
పపరర: ధనలకకరక రరజననల�

95-181/293

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖO
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:32
లస: ససస స
4391 SQX1070036
పపరర: కలపన రరచదరర

4383 AP151000600302
పపరర: వనసకట రమణ గమదచ�

4381 MLJ2605053
పపరర: ససవదమక� కకడచ�

భరస : శకశశకలస� �
ఇసటట ననస:67-20-818
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-831
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ననగళర
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:23
లస: ససస స
4388 SQX1051465
పపరర: సడవసత వపసససల

95-200/1051

భరస : లకడక ననరరయణ మమమడడ
ఇసటట ననస:67-20-443
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:67-20-831
వయససస:43
లస: పప
4385 SQX1553271
పపరర: పడవణ ననగళర

4380 SQX2114635
పపరర: సశరరజఖస మమమడడ

4405 AP151000600295
పపరర: రరజననల ఏడడకకసడలల

95-181/317

తసడడ:డ ననగభర
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:60
లస: పప
95-181/319

4408 SQX1986744
పపరర: చసదడ శశఖర రరజననల

95-181/1007

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరజననల
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:33
లస: పప
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95-181/1209

తసడడ:డ వనణమ
ఇసటట ననస:67-20-834
వయససస:27
లస: పప
4412 SQX1644814
పపరర: శక భబరడ వ బమరగడడ

95-181/322

95-181/325

95-181/328

95-181/1008

95-181/333

95-181/336

95-181/339

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప ఉససలర మ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:25
లస: ససస స

95-181/329

4425 SQX0046557
పపరర: ససవరరస కలర �

4428 SQX0469189
పపరర: ఫణణసదడ ససకకరర

4431 SQX0046623
పపరర: గసగరధర రరవప కలర �

95-181/341

4434 SQX1644434
పపరర: దసరడ భవరన కకడచ

95-181/331

4437 SQX1644707
పపరర: ననగ జజఖత గణపత
భరస : సదరఖ పడకరష గణపత
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:27
లస: ససస స

95-181/327

4420 AP151000600313
పపరర: పరసడడరసగర రరవప కరళళ

95-181/330

4423 SQX1644731
పపరర: జజఖత చచనసనబబ యన

95-181/332

తసడడ:డ వనసకతసతఖననరరయన చచననబబ యన
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:33
లస: ససస స
95-181/334

4426 SQX1644475
పపరర: ననగరశశరర డన

95-181/335

భరస : ననగరశశర రరవప డన
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:57
లస: ససస స
95-181/337

4429 SQX1644483
పపరర: మధససదదన రరవప డన

95-181/338

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప డన
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:37
లస: పప
95-181/340

4432 SQX2352631
పపరర: ససకలరర దదపసక

95-181/1210

భరస : ససకలరర ననగ వసశ
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:19
లస: ససస స
95-181/342

తసడడ:డ శసకర కకడచ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:24
లస: ససస స
95-181/344

4417 SQX1075994
పపరర: ఫణణ సరయ రరజరసదడ కరలల

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ పపరష యఖ�
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:67
లస: పప

భరస : నగసరయ బబబమ ఉససలర మ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:21
లస: ససస స
4436 SQX1644764
పపరర: ననగ సరశత ఉససలర మ

4422 SQX1644418
పపరర: రరజఖలకడక డన

95-181/324

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కరలల
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప డన
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:65
లస: పప
4433 SQX1644780
పపరర: ఝమనస రరణణ ఉససల

95-181/326

తసడడ:డ గసగరధర రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:30
లస: పప
4430 SQX1644400
పపరర: ననగరశశరరరవప డన

4419 AP151000600315
పపరర: చసదడ శశఖర కరళళ�

4414 MLJ2602423
పపరర: సరయవరణణ� కరళళ�
భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మధససదదన రరవప డన
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-837
వయససస:47
లస: ససస స
4427 SQX0470120
పపరర: ననగవసశ ససకకరర

95-181/323

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరలల
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:18
లస: ససస స
4424 AP151000600401
పపరర: రతనకలమమరర ససకకరర�

4416 AP151000600314
పపరర: శశషరరతనస కరళళ�

95-181/321

Deleted

భరస : కరళళ పరసడడరసగర రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:53
లస: పప
4421 SQX2058394
పపరర: కలససమమసబక కరలల

4413 SQX1076000
పపరర: ననగ సరయ అపరష కరలల

4411 SQX1644830
పపరర: కరవఖ చనన

తసడడ:డ రరజరష చనన
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కరలల
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరళళ చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:53
లస: ససస స
4418 AP151000600316
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరళళ�

95-181/320

తసడడ:డ రరజరష బబబమ చనన
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర బమరగడడ
ఇసటట ననస:67-20-836
వయససస:24
లస: ససస స
4415 AP151000600318
పపరర: పదక కరళళ�

4410 SQX1644822
పపరర: మమనక చనన

4435 SQX1644673
పపరర: శరరష అసకరలమ

95-181/343

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అసకరలమ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:25
లస: ససస స
95-181/345

4438 SQX1645076
పపరర: షరరకల శరయక

95-181/346

తసడడ:డ హహదనయతషలమర శరయక
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:27
లస: ససస స
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4439 SQX1644426
పపరర: ననగ పపషపవత తతక
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95-181/347

భరస : చసదడశశఖర తతక
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:32
లస: ససస స
4442 SQX1644756
పపరర: padma కకలసరన

95-181/351

95-181/354

95-181/357

95-181/360

95-181/363

95-181/366

95-181/369

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకడచ
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:24
లస: పప

4452 SQX1644665
పపరర: చచసదడశశఖర తతక

4455 SQX1644749
పపరర: సపశరతలప సరయ కకలసరన

4458 AP151000600320
పపరర: ససబడమణఖస వపససళళ�

4461 MLJ2602621
పపరర: శరఖమల� కకడచ�

95-181/372

4464 MLJ2605111
పపరర: వనసకటరతస మక� కకడచ�

95-181/361

4467 AP151000600275
పపరర: ససరరష కకడచల
తసడడ:డ వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:44
లస: పప

4447 SQX1644681
పపరర: వనసకటటష ఉససలర మ

95-181/356

4450 SQX1644962
పపరర: వససస అకకమ శరయక

95-181/359

4453 SQX1644848
పపరర: దనవపద అల శరయక

95-181/362

తసడడ:డ శభబనన శరయక
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:36
లస: పప
95-181/364

4456 SQX1644657
పపరర: రరమమ మమమడడ

95-181/365

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:51
లస: పప
95-181/367

4459 SQX1644558
పపరర: గరత పసడయ కకడడ

95-181/368

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప కకడడ
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:22
లస: ససస స
95-181/370

4462 MLJ2602407
పపరర: ససతమక� సదరస�

95-181/371

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:43
లస: ససస స
95-181/373

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:48
లస: ససస స
95-181/375

95-181/353

తసడడ:డ కరరమమళళ శరయక
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకడచల వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:45
లస: ససస స
4466 SQX1941418
పపరర: మణణకసఠ కకడచ

95-181/358

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అసకరలమ
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:22
లస: ససస స
4463 AP151000600273
పపరర: రమమదతవ కకడచల

4449 SQX0866632
పపరర: ననగసరయ బబబమ ఉసపళళ

4444 AP151000600321
పపరర: మసగమక వపససళళ�

తసడడ:డ ననగరరజ ఉససలర మ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లమకడమ ననరరయణ కకలసరన
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� వరససలర మ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:55
లస: పప
4460 SQX1644533
పపరర: దసరడ భవరన అసకరలమ

95-181/355

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతక
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:40
లస: పప
4457 AP151000600319
పపరర: శశషగరరర రరవప వపససళళ�

4446 SQX1644616
పపరర: కకటమమక ఉససలర మ

95-181/350

భరస : వపససళళ శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర శరయక
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:32
లస: పప
4454 MLJ0992271
పపరర: ననగరరజ� వపససళర�

95-181/352

భరస : వనసకటటశశరరర ఉససలర మ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబస శరయక
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:21
లస: పప
4451 SQX1645050
పపరర: మబమ శభబనన శరయక

4443 SQX1644632
పపరర: పదక మమమడడ

4441 SQX1644640
పపరర: శకదతవ అసకరలమ

భరస : కకటటశశరరరవప అసకరలమ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమమ మమమడడ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వపససళళ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:55
లస: ససస స
4448 SQX1644947
పపరర: సలమకన శరయక

95-181/349

భరస : ననగరరజ ఉససలర మ
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శశష తలప సరయ కకలసరన
ఇసటట ననస:67-20-838
వయససస:44
లస: ససస స
4445 AP151000600323
పపరర: సరమమమ జఖస వపససళళ�

4440 SQX1644624
పపరర: తషలసస ఉససలర మ

4465 AP151000600272
పపరర: చటటట మక కకడచవనవ

95-181/374

భరస : కకడచల వనసకట శవయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:80
లస: ససస స
95-181/376

4468 SQX1644541
పపరర: కకటటశశరరరవప అసకరలమ

95-181/377

తసడడ:డ చగదయఖ అసకరలమ
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:46
లస: పప
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4469 MLJ2602399
పపరర: రరమమరరవప� సదరస�
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95-181/378

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-839
వయససస:48
లస: పప
4472 AP151000600400
పపరర: బసగరరర బబబమ ఎస�

95-181/381

95-181/383

95-181/386

95-181/389

95-181/392

95-181/395

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సససకర
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:26
లస: ససస స
4493 AP151000600259
పపరర: రరఘవమక మసతడ�
భరస : మసతడ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:46
లస: ససస స
4496 SQX1644699
పపరర: హనసమమయమక మసతడ
భరస : శశషగరరరరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:69
లస: ససస స

95-181/404

4477 AP151000600252
పపరర: రరజరశశరర మసతడ�

4482 AP151000600285
పపరర: లకడకకరసతమక మమమడడ�

4485 SQX1333491
పపరర: జజబద షపక

4488 AP151000600251
పపరర: అపరపరరవప మసతడ�

4491 SQX1644608
పపరర: వనసకటరమణ ససరగన

95-181/390

95-181/388

4483 AP151000600279
పపరర: మహలకకమక మమమడడ�

95-181/391

భరస : మమమడడ కసషషమభరరస�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:80
లస: ససస స
95-181/393

4486 AP151000600283
పపరర: ససబబయఖ మమమడడ�

95-181/394

తసడడ:డ కసషషమభరరస�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:45
లస: పప
95-181/396

4489 SQX1010297
పపరర: పపరయఖ మమమడడ

95-181/397

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:73
లస: పప
95-181/399

4492 SQX1644715
పపరర: శక లమకడమ గణపత

95-181/400

తసడడ:డ అపరపరరవప గణపత
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:37
లస: ససస స

4494 SQX0209155
పపరర: ససవమబడజఖస లకడక�
మమమడడబతష
స ల�
భరస : గణణశరబబమ�
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:53
లస: ససస స

95-181/402

4497 AP151000600258
పపరర: పపటర మక మసతడ�

95-181/405

భరస : మసతడ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:80
లస: ససస స

95-181/385

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబమ ససరగన
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:26
లస: ససస స
95-181/401

95-181/382

95-181/387 4480 SQX1010305
4479 AP151000600383
పపరర: వనసకటరతనకలమమ పససపపలలటట�
పపరర: లకడక కరసతస మమమడడ

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:56
లస: పప
95-181/398

4474 SQX1333533
పపరర: రహహల షపక

భరస : మసతడ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబల షపక
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:54
లస: పప
4490 SQX1070002
పపరర: ననగ దసరడ సససకర

95-181/384

భరస : మమమడడ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:27
లస: పప
4487 AP151000600253
పపరర: కకటటశశరరరవప మసతడ�

4476 AP151000600254
పపరర: ససజజత మసతడ�

95-181/380

భరస : జజబద షపక
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:68
లస: ససస స
4484 SQX1069971
పపరర: నరరసదడ బబబమ సససకర

95-181/1211

భరస : మసతడ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మసతడ రరమమ�
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:53
లస: ససస స
4481 SQX0334276
పపరర: కకడత ననగరశశరమక�

4473 SQX2195071
పపరర: పపప ధద రరజ ససకలరర

4471 SQX1644517
పపరర: సతఖననరరయణ ససకలరర

తసడడ:డ బసగరరర బబబమ ససకలరర
ఇసటట ననస:67-20-840
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ ససకలరర
ఇసటట ననస:67-20-840
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమచసదనడరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-841
వయససస:41
లస: ససస స
4478 AP151000600236
పపరర: వజయలకడక మసతడ�

95-181/379

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమడడగమల
ఇసటట ననస:67-20-840
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-20-840
వయససస:53
లస: పప
4475 MLJ2602605
పపరర: ఇసదదర� పప నననడ�

4470 SQX1644525
పపరర: మహలకడమ మమడడగమల

4495 SQX0791533
పపరర: ఈశశరమక కకడనల

95-181/403

భరస : కదసబరరవప
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:53
లస: ససస స
4498 SQX1644723
పపరర: ర కలమమర మమమడడబతషల

95-181/406

తసడడ:డ గణణష బబబమ మమమడడబతషల
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:30
లస: పప
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4499 SQX0791368
పపరర: ననగవనణమ సససకర
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95-181/407

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:30
లస: పప
4502 SQX1373612
పపరర: శకనవరస పపల

95-181/410

95-181/413

95-181/416

95-181/419

95-181/423

95-181/426

95-181/429

భరస : మమరళ� �
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:38
లస: ససస స

4512 SQX1575192
పపరర: అపపమక పపలగస

4515 SQX0209247
పపరర: రరజరశశరర వపససళర

4518 AP151000600263
పపరర: ననగ రరజ వపససలర

4521 SQX0972943
పపరర: కలమమరర ససరరస

95-181/432

4524 SQX1941459
పపరర: శరసత కళళఖణణ ససకకరర

95-181/421

4527 AP151000600402
పపరర: రమణ ససకకరర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:45
లస: ససస స

4507 SQX0691519
పపరర: మమసతనజ షపక

95-181/415

4510 MLJ0992339
పపరర: రతన శశఖర� కకటట�

95-181/418

4513 AP151000600395
పపరర: రమమష బబబమ పస.వ�

95-181/422

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-844
వయససస:44
లస: పప
95-181/424

4516 MLJ2602266
పపరర: శకనవరసరరవప� వపససళర�

95-181/425

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-845
వయససస:39
లస: పప
95-181/427

4519 SQX1373273
పపరర: లలమక వపససళర

95-181/428

భరస : రసగర రరవప వపససళర
ఇసటట ననస:67-20-846
వయససస:70
లస: ససస స
95-181/430

4522 AP151000600325
పపరర: ననసచనరమక సదరఖ

95-181/431

భరస : సదరర సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-20-847
వయససస:75
లస: ససస స
95-181/433

తసడడ:డ చసదడశశఖర ససకకరర
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:19
లస: ససస స
95-181/435

95-181/412

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-20-843
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:67-20-847
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-20-847
వయససస:48
లస: పప
4526 MLJ2602464
పపరర: వనసకటలకడక� ససకకరర�

95-181/417

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వపససలర
ఇసటట ననస:67-20-845
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-846
వయససస:42
లస: పప
4523 SQX0972950
పపరర: వనసకనన సదరఖ

4509 AP151000600287
పపరర: లలత కకటట�

4504 SQX0208959
పపరర: కసషషమభరరస� మసతడ�

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:67-20-842/4
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మదస
ఇసటట ననస:67-20-845
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-20-845
వయససస:41
లస: పప
4520 SQX0046540
పపరర: శకనవరసస ఉససలర�

95-181/414

భరస : అసజయఖ పపలగస
ఇసటట ననస:67-20-844
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రటయఖ కకటట
ఇసటట ననస:67-20-844
వయససస:79
లస: పప
4517 MLJ2602258
పపరర: మదస వపససళర

4506 AP151000603080
పపరర: అషసఫపననసర షపక�

95-181/409

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-842/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటట కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-843
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమమష బబబమ పపలగస
ఇసటట ననస:67-20-844
వయససస:34
లస: ససస స
4514 SQX1644582
పపరర: కకటటశశరరరవప కకటట

95-181/411

భరస : బబబమ జజఫర�
ఇసటట ననస:67-20-842/4
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:67-20-842/4
వయససస:61
లస: పప
4511 SQX1644566
పపరర: శవ పరరశత పపలగస

4503 MLJ2602290
పపరర: శవ కలమమర మసతడ

4501 SQX0791244
పపరర: కదసబరరవప కకడనల

తసడడ:డ వరరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ కసషషమభరరస� �
ఇసటట ననస:67-20-842/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:67-20-842/4
వయససస:39
లస: ససస స
4508 SQX0691477
పపరర: ససబబన షపక

95-181/408

తసడడ:డ దసరడ రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:67-20-842
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గమరవయఖ పపల
ఇసటట ననస:67-20-842/1
వయససస:32
లస: పప
4505 SQX1051549
పపరర: ఖమమరజజనన షపక

4500 MLJ2602118
పపరర: కకశశర బబబమ పసననసటట

4525 SQX1644467
పపరర: లకడక ససకలరర

95-181/434

భరస : అరరణ కలమమర ససకలరర
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:27
లస: ససస స
95-181/436

4528 SQX1051317
పపరర: చసదడశశఖర ససకకరర

95-181/437

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:25
లస: పప
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4529 SQX1051259
పపరర: వనసకటటష ససకకరర
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95-181/438

తసడడ:డ మమరళ కకసన
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:29
లస: పప
95-181/441

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:50
లస: పప
4535 SQX1617291
పపరర: అదద లకడక ననల

95-181/444

95-181/442

4536 AP151000600333
పపరర: ససజజత కకడచ

95-181/447

4539 SQX1644491
పపరర: శవ కనకదసరడ కకడచ

95-181/445

భరస : కర. సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-20-850
వయససస:63
లస: ససస స

4542 MLJ2602431
పపరర: రరమలసగరశశర రరవప కకడచ

95-181/448

తసడడ:డ చలమయఖ�
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:45
లస: పప
4534 SQX1051234
పపరర: లకడక పడసనన ససకకరర

4537 SQX1617358
పపరర: మహన ససదదప ననల

4540 MLJ2602639
పపరర: పదకజ కకడచ

95-181/451

4543 AP151000600334
పపరర: సరసబశవ రరవప కకడచ

భరస : ససరరష కలమమర
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:33
లస: ససస స
4550 SQX0334235
పపరర: హహజడ భబరడ వ�

95-181/457

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:60
లస: పప

95-181/455

95-181/460

4554 SQX0272401
పపరర: శరఖసకలమమర హహజర

95-181/458

4557 AP151000603277
పపరర: రమణనరరవప హహచ.వ�
తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:67
లస: పప

95-181/456

4552 SQX1211655
పపరర: అనల కలమమర హహజరర

95-181/459

తసడడ:డ వనసకట రరవప హహజరర
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:32
లస: పప
95-181/461

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:40
లస: పప
95-181/463

4549 MLJ0995951
పపరర: సరరరక� హహచ�
భరస : హరరబబబమ�
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమణనరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:39
లస: పప
4556 AP151000600340
పపరర: వనసకటటశశరరరవప హహజరర�

4551 AP151000603003
పపరర: సరమమమ జఖస హహచ.వ�

95-181/453

భరస : శరఖమ కలమమర హహజరర
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:47
లస: ససస స
4553 SQX0046599
పపరర: ససరరష కలమమర హహజర�

4548 SQX0209445
పపరర: రరధదక పపససలర�

95-181/452

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-20-850
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ రరచదరర
ఇసటట ననస:67-20-851
వయససస:18
లస: ససస స
95-181/454

95-181/446

95-181/449

95-181/1213 4545 SQX2266955
95-181/1214 4546 SQX1373356
4544 SQX2232460
పపరర: మహహత వనసకట సరయ రరచదరర
పపరర: మనకర వనసకట సరయ రరచదరర
పపరర: మననజ రరణణ హహజరర

4547 SQX1070051
పపరర: కనక దసరడ హహజరర

95-181/443

భరస : కర. సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-20-850
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కర. సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-20-850
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ రరచదరర
ఇసటట ననస:67-20-851
వయససస:18
లస: పప

95-181/440

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననల
ఇసటట ననస:67-20-849
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమలసగరశశరరవప కకడచ
ఇసటట ననస:67-20-850
వయససస:35
లస: ససస స
95-181/450

4531 AP151000600329
పపరర: మమరళ ససకకరర�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకకరర
ఇసటట ననస:67-20-849
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకడచ కనక మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:67-20-849
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరవప ననల
ఇసటట ననస:67-20-849
వయససస:49
లస: పప
4541 AP151000600335
పపరర: గమరవమక కకడచ

4533 SQX1617333
పపరర: పపజత ననల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననల
ఇసటట ననస:67-20-849
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరశవ శకనవరస రరవప ననల
ఇసటట ననస:67-20-849
వయససస:42
లస: ససస స
4538 SQX1617309
పపరర: కరశవ శకనవరస రరవప ననల

95-181/439

Deleted

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:67-20-848
వయససస:28
లస: పప
4532 MLJ2602373
పపరర: శకనవరస రరవప ససకలరర

4530 SQX1333574
పపరర: వసశసత కకసన

4555 AP151000603004
పపరర: హరరబబబమ హహచ

95-181/462

తసడడ:డ రమణనరరవప
ఇసటట ననస:67-20-853
వయససస:46
లస: పప
95-181/464

4558 SQX0375949
పపరర: లసబమ వసశశశషపసదడ కలమమర

95-133/297

తలర : అమమకరరవప
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:29
లస: పప
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4559 MLJ2605392
పపరర: రగజజకలమమరర� ననగసడర �

95-181/465

భరస : ససబడహకణఖస� �
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:41
లస: ససస స
4562 AP151000603317
పపరర: పరరశతమక పరరర�

95-181/468

95-181/471

తసడడ:డ ననసచనరయఖ� �
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:46
లస: పప
4568 AP151000603318
పపరర: ససబబబరరవప పరరర�

4563 SQX1508623
పపరర: పడశరసత కలమమర పరరర

95-181/474

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-21-857
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:67-21-858
వయససస:46
లస: ససస స
4580 AP151000600100
పపరర: రరమమదతవ మసతడ�

95-181/473
4567 AP151000603319
పపరర: రరజమధససదదన రరవప పరరర�

భరస : మసతడ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:67-21-859
వయససస:45
లస: ససస స

4569 SQX1839588
పపరర: లకడక సష డస

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:55
లస: పప
95-181/475

95-181/491

4586 MLJ2602274
పపరర: లకడకపదకజ� గభడపరడడ�

95-181/494

4570 SQX1839596
పపరర: శకనవరస సష డస

95-181/476

తసడడ:డ హరర బబబమ సష డస
ఇసటట ననస:67-20-855
వయససస:55
లస: పప
95-181/480

4573 SQX0452110
పపరర: సదసరరర సరయకలమమర

95-181/483 4576 AP151000600195
4575 AP151000600198
పపరర: ససబడమణఖస ఎమ. మమనగనదరర�
పపరర: ననరరయణ సససరర

4578 SQX0630673
పపరర: రరసబబబమ చచననసససటట

4581 AP151000600188
పపరర: జయలకడక గభడపరటట�

95-181/486

4579 MLJ2602142
పపరర: కకటటశశరమక� గభడపరటట�

95-181/487

భరస : వనసకటరమమషషషమమర� �
ఇసటట ననస:67-21-859
వయససస:38
లస: ససస స
95-181/489

4582 SQX1442730
పపరర: సరయ కసషష చచననసశశటట

95-181/490

తసడడ:డ రరసబబబమ చచననసశశటట
ఇసటట ననస:67-21-859
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవనననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-21-859
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-21-860
వయససస:60
లస: ససస స

95-181/484

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-21-857
వయససస:70
లస: పప

95-181/492 4585 AP151000600189
4584 AP151000600190
పపరర: వనసకటరమమష కలమమ గభడపరటట�
పపరర: శవనననరరయణ గభడపరటట

4587 AP151000600185
పపరర: అచచమక గభడపరటట�

95-181/481

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-21-857
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవనననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-21-859
వయససస:65
లస: ససస స

4583 SQX0468314
పపరర: ననగసజననయమలల� వ యస
యస కర ఆర జ�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-21-859
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:67-21-860
వయససస:39
లస: ససస స

95-181/472

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-21-858
వయససస:78
లస: పప
95-181/488

95-181/470

4566 AP151000603278
పపరర: కకలమరరరవప పరరర

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:67-21-857
వయససస:55
లస: పప
95-181/485

4564 SQX1480995
పపరర: పవన కలమమర పరరర

తసడడ:డ రరజజ మధస ససధననన రరవప పరరర
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:67-21-857
వయససస:33
లస: పప
95-181/482

95-181/467

తసడడ:డ రరజజ మధస ససధననన రరవప పరరర
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:30
లస: పప

95-181/479 4572 SQX0046680
4571 AP151000600196
పపరర: మమభబరత ఎమమకేసనగమభరర�
పపరర: సరయ కలమమర సదసరర

4577 SQX0209205
పపరర: శశషకలమమరర చచననసససటట

95-181/469

భరస : శకనవరస సష డస
ఇసటట ననస:67-20-855
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:67-21-857
వయససస:45
లస: ససస స

4561 AP151000603320
పపరర: శకవరణణ పరరర�

భరస : రరజమధససదదన రరవప�
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:88
లస: పప

4574 MLJ2602282
పపరర: హరరగగపరల సససరర

95-181/466

భరస : కకలమరరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-20-854
వయససస:83
లస: ససస స
4565 MLJ2605400
పపరర: ససబడమణఖస� ననగసడర �

4560 AP151000603316
పపరర: వరవససత కలమమరర పరరర�

95-181/493

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:67-21-859
వయససస:75
లస: పప
95-181/495

4588 AP151000600405
పపరర: వనసకటససబబమక గభడపరటట�

95-181/496

భరస : పసదరదసరడ యఖ�
ఇసటట ననస:67-21-860
వయససస:64
లస: ససస స
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4589 AP151000600186
పపరర: శకనవరసరరవప గభడపరటట

95-181/497

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-21-860
వయససస:44
లస: పప
4592 SQX1333459
పపరర: ససరరష బబబమ గభడపరటట

95-181/500

95-181/1215

95-181/1218

95-181/505

95-181/508

95-181/511

95-181/514

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-21-877
వయససస:44
లస: పప

4602 AP151000600377
పపరర: వజయలకడక గణపత�

4605 SQX0761098
పపరర: రరషక షపక

4608 AP151000600221
పపరర: సరసబమక ఆవరల

4611 SQX2145910
పపరర: ననగ తతజ ఆవరల

95-181/1220

4614 AP151000600213
పపరర: చననమక గభడపరటట�

95-181/506

4617 SQX0973057
పపరర: పరరశత ఏలకరర
భరస : అపరప రరవప
ఇసటట ననస:67-21-879
వయససస:52
లస: ససస స

4597 SQX2424208
పపరర: శకనవరస రరవప ససకర

95-181/1217

4600 SQX0600668
పపరర: శకలకడక గణపత�

95-181/504

4603 SQX0272443
పపరర: సదరఖపడకరశ� గణపత�

95-181/507

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:67-21-872
వయససస:33
లస: పప
95-181/509

4606 SQX1758317
పపరర: జయ లకడక చలమర

95-181/510

భరస : రమమష చలమర
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:34
లస: ససస స
95-181/512

4609 SQX1644590
పపరర: వనసకట బబల యగరష ఆవల

95-181/513

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:22
లస: పప
95-181/1219

4612 AP151000600217
పపరర: చసదదక
డ గగపసశశటట �

95-181/515

భరస : గగపసశశటట శవనననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-21-874
వయససస:53
లస: ససస స
95-181/516

భరస : చన దసరడ యఖ�
ఇసటట ననస:67-21-874/1
వయససస:60
లస: ససస స
95-181/518

95-181/502

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:67-21-872
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-21-874
వయససస:71
లస: ససస స
4616 SQX1051176
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపట

95-181/503

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:48
లస: పప
4613 SQX2241529
పపరర: అరరదడ మతషకకరర

4599 SQX0208603
పపరర: ననగమణణ� మదనరల�

4594 SQX0229757
పపరర: బబపయఖ� గభడపరటట�

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససకర
ఇసటట ననస:67-21-865
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలర క
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:43
లస: ససస స
4610 AP151000600222
పపరర: మలర ఖమరరరన రరవప ఆవరల

95-181/1216

భరస : గణపత శశషగరరర రరవప�
ఇసటట ననస:67-21-872
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజ కలమమర గమసజ
ఇసటట ననస:67-21-873
వయససస:26
లస: ససస స
4607 AP151000600224
పపరర: మలలర శశరర ఆవరల�

4596 SQX2457786
పపరర: సవతనరమక సససకర

95-181/499

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-21-862
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-21-872
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:67-21-872
వయససస:55
లస: ససస స
4604 SQX1758291
పపరర: పరరశత గమసజ

95-181/501

భరస : హనసమసతరరవప సససకర
ఇసటట ననస:67-21-865
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమలల గగపసశశటట
ఇసటట ననస:67-21-868
వయససస:52
లస: పప
4601 AP151000600378
పపరర: వనసకటటశశరమక గణపత�

4593 MLJ0990408
పపరర: శవనననరరయణ గభడపరటట

4591 SQX0580738
పపరర: భభలకడక� గభడపరటట�

భరస : బబపయఖ�
ఇసటట ననస:67-21-862
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:67-21-862
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ సససకర
ఇసటట ననస:67-21-865
వయససస:65
లస: పప
4598 SQX2145233
పపరర: హరరబబబమ గగపసశశటట

95-181/498

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:67-21-860
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ గభడపరటట
ఇసటట ననస:67-21-862
వయససస:33
లస: పప
4595 SQX2459410
పపరర: హనసమసత రరవప సససకర

4590 AP151000600184
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గభడపరటట

4615 SQX1010289
పపరర: ననగ నరరష పససపపలలటట

95-181/517

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-21-877
వయససస:31
లస: పప
95-181/519

4618 SQX0973065
పపరర: లలకరష ఏలకరర

95-181/520

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:67-21-879
వయససస:28
లస: పప
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4619 SQX0973073
పపరర: అపరప రరవప ఏలకరర
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95-181/521

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:67-21-879
వయససస:57
లస: పప
4622 AP151000600127
పపరర: సరమమమ జఖస దతవబతష
స న�

95-181/524

95-181/527

95-181/530

తసడడ:డ రరయమడమక గభడపరటట
ఇసటట ననస:67-22-883
వయససస:67
లస: పప
4631 SQX0630475
పపరర: రవకలమమర� గభడపరటట�

95-181/533

95-181/1221

95-181/538

95-181/541

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-889
వయససస:63
లస: ససస స

95-181/531

4638 SQX1839521
పపరర: పపరషచసదడ రరవప ససగ

4641 SQX1757970
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ససగ

95-181/544

4644 MLJ2602688
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ డడడ

95-181/534

4647 AP151000600148
పపరర: శకనవరస యరకసశశటట �
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-889
వయససస:44
లస: పప

4627 SQX0207563
పపరర: మమరషసడతయమలల గభడపరటట

95-181/529

4630 AP151000600138
పపరర: ననగరశశరమక గభడపరటట�

95-181/532

4633 AP151000600134
పపరర: పడభబకర గభడపరటట

95-181/535

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-22-885
వయససస:51
లస: పప
95-181/536

4636 AP151000600369
పపరర: శకనవరస రరవప గభడపరటట

95-181/537

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-22-886
వయససస:48
లస: పప
95-181/539

4639 SQX1757848
పపరర: చననమమకయ ససగ

95-181/540

భరస : చన ననగరశశర రరవప ససగ
ఇసటట ననస:67-22-887
వయససస:51
లస: ససస స
95-181/542

4642 MLJ2602670
పపరర: పదనకవత � బబ డడడ�

95-181/543

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-22-888
వయససస:53
లస: ససస స
95-181/545

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:67-22-888
వయససస:60
లస: పప
95-181/547

95-181/526

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-884
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ననగరశశర రరవప ససగ
ఇసటట ననస:67-22-887
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:67-22-888
వయససస:48
లస: పప
4646 AP151000600147
పపరర: సరమమమ జఖస యరకసశశటట �

4629 SQX0866798
పపరర: ననగ కనకదసరడ గమడడపరటట

4635 AP151000600136
పపరర: రమమదతవ గభడపరటట

4624 SQX1757988
పపరర: పదనకవత దతవభకలసన

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:67-22-883
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చనన ననగరశశర రరవప ససగ
ఇసటట ననస:67-22-887
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవయఖ ససగ
ఇసటట ననస:67-22-887
వయససస:56
లస: ససస స
4643 SQX0791194
పపరర: రరమకసషష సదరఖదతవర

95-181/528

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-22-886
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప ససగ
ఇసటట ననస:67-22-887
వయససస:29
లస: ససస స
4640 SQX1757871
పపరర: పసచచమక ససగ

4626 AP151000600132
పపరర: శవ రరమ కకటటశశరమక
గభడపరటట
భరస : ఆసజననయమలల గభడపరటట
ఇసటట ననస:67-22-883
వయససస:67
లస: ససస స

4632 AP151000600135
పపరర: కసషష కలమమరర గభడపరటట

95-181/523

భరస : శకనవరస రరవప దతవభకలసన
ఇసటట ననస:67-22-882
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడబబకర
ఇసటట ననస:67-22-885
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ చలర
ఇసటట ననస:67-22-885
వయససస:36
లస: పప
4637 SQX1839539
పపరర: శక లకడక ససగ

95-181/525

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:67-22-884
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-884
వయససస:40
లస: పప
4634 SQX2225621
పపరర: రమమశ చలర

4623 AP151000600128
పపరర: శకనవరసరరవప దతవబతష
స న�

4621 SQX1051192
పపరర: సతష కకడత

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:67-21-974/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-822
వయససస:43
లస: పప

భరస : మమరషసడతయమలల గభడపరటట
ఇసటట ననస:67-22-883
వయససస:37
లస: ససస స
4628 AP151000600131
పపరర: ఆసజననయమలల గభడపరటట

95-181/522

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:67-21-974/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-822
వయససస:65
లస: ససస స
4625 SQX0972745
పపరర: శవ లకడక గభడపరటట

4620 SQX0208892
పపరర: రమమదతవ� గభడపరటట�

4645 SQX0046698
పపరర: లకడక కలససమ యరకసశశటట �

95-181/546

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-889
వయససస:34
లస: ససస స
95-181/548

4648 AP151000600146
పపరర: కకటటశశరరరవప యరకసశశటట

95-181/549

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-22-889
వయససస:69
లస: పప
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4649 MLJ0993949
పపరర: కకటటశశరమక సకకల� �
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95-181/550

భరస : యస.రమణయఖ� �
ఇసటట ననస:67-22-891
వయససస:55
లస: ససస స
4652 MLJ2602613
పపరర: శకనవరస రరవప మదసరల

95-181/553

95-181/1222

95-181/558

95-181/559

95-181/562

95-181/565

95-181/568

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:33
లస: ససస స

4662 SQX0655399
పపరర: కసషష కకశశర బ

4665 SQX1464155
పపరర: ననగమలలర శశరర కరసమమలమ

4668 SQX1010081
పపరర: సరసబశవరరవప కమమకల

4671 SQX0791210
పపరర: ననగలకడక బబ లల

95-181/571

4674 SQX0791228
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప బబ లల

95-181/560

4677 SQX0046706
పపరర: కమల సససకర�
తసడడ:డ రమణ�
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:39
లస: ససస స

4657 SQX1295964
పపరర: అసజల దతవ కకలసరన

95-181/557

4660 SQX2518470
పపరర: పదక కకలసరన

95-182/725

4663 MLJ0988600
పపరర: ససదనమన� బబ లల�

95-181/561

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:38
లస: ససస స
95-181/563

4666 AP151000600168
పపరర: పరరశత కమమకల�

95-181/564

భరస : కమమకల రరమ సరశమ�
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:55
లస: ససస స
95-181/566

95-181/567
4669 SQX1373174
పపరర: వనసకట రరమమ రరవప ఇననమభరర

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప ఇననమభరర
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:49
లస: పప
95-181/569

4672 SQX0866822
పపరర: అరరణ కనసమరర పపడడ

95-181/570

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:67-22-895
వయససస:42
లస: ససస స
95-181/572

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-22-895
వయససస:38
లస: పప
95-181/574

95-181/555

భరస : శశష తలప సరయ
ఇసటట ననస:67-22-893
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-22-895
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కసషషమభరరస
ఇసటట ననస:67-22-895
వయససస:67
లస: ససస స
4676 SQX0208652
పపరర: ససభబషసణణ� సససకర�

95-181/1287

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:49
లస: పప
4673 SQX0866814
పపరర: సతఖవత అరవపలర

4659 SQX2504934
పపరర: కకలసరన శశష తలప సరయ

4654 SQX0630681
పపరర: మహహశ బబ మకశశటట

తసడడ:డ శశష తలమప సరయ కకలసరన
ఇసటట ననస:67-22-893
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప కరసమమలమ
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమమలల�
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:73
లస: ససస స
4670 AP151000600232
పపరర: హరర గగపసశశటట �

95-181/556

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హరర� �
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:41
లస: ససస స
4667 AP151000600379
పపరర: ససబమబలల గగపసశశటట �

4656 SQX1295949
పపరర: శరరష కకలసరన

95-181/552

తసడడ:డ రరమమభరరస
ఇసటట ననస:67-22-892
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-22-893
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరసమమలమ
ఇసటట ననస:67-22-894
వయససస:30
లస: ససస స
4664 MLJ2602712
పపరర: భబరత� గగపసససటట �

95-181/554

తసడడ:డ శశష తలమప సరయ కకలసరన
ఇసటట ననస:67-22-893
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకపడసరద కకలసన
ఇసటట ననస:67-22-893
వయససస:30
లస: పప
4661 SQX1464163
పపరర: లకడక పడసనన కరసమమలమ

4653 SQX0452102
పపరర: కకటటశశరమక� బబ మకశశటట

4651 AP151000600152
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మదసరల�

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-891
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమభరరస�
ఇసటట ననస:67-22-892
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:67-22-892
వయససస:58
లస: పప
4658 SQX0866616
పపరర: రరజ కమల కకలసన

95-181/551

భరస : మదసరల రరమ చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-891
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:67-22-891
వయససస:50
లస: పప
4655 SQX2436343
పపరర: రరమ మభరరస బబ మకశశటట

4650 AP151000600151
పపరర: శవమక మదసరల�

4675 SQX1232099
పపరర: మననకడ సససకర

95-181/573

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:31
లస: ససస స
95-181/575

4678 AP151000600174
పపరర: గసగరదతవ� సససకర

95-181/576

భరస : ఎస. నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:55
లస: ససస స
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4679 AP151000600175
పపరర: సరవతడమక సససకర�

95-181/577

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:60
లస: ససస స
4682 AP151000600370
పపరర: నరరససహ రరవప యస�

95-181/580

95-181/1224

95-181/582

95-181/585

95-129/688

95-181/588

95-181/591

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-23-920
వయససస:65
లస: పప

4692 SQX1464130
పపరర: బబజ బబబమ తతట

4695 SQX0753467
పపరర: ఫహహద బబష షపక

4698 MLJ2602738
పపరర: పష లలశశరర భవరన మసతడ�

4701 AP151000600414
పపరర: ననగరసజననయమలల మసతడ

95-181/594

4704 SQX0208231
పపరర: వనసకట ససరరష� మసతడ�

95-181/586

4707 SQX0791442
పపరర: ఫరరరనన షపక
భరస : సలలహ
ఇసటట ననస:67-23-923
వయససస:35
లస: ససస స

4687 SQX2480986
పపరర: వజయ లకడక జడడగమ

95-181/1226

4690 MLJ0984146
పపరర: వనసకటటసశర రరవప గభడపరటట

95-181/584

4693 AP151000600373
పపరర: ననగరశశరరరవప గభడపరటట

95-181/587

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-22-898
వయససస:60
లస: పప
95-129/689

4696 MLJ2581494
పపరర: మమనన� షపక�

95-129/690

తసడడ:డ అబమరల కరరమ� �
ఇసటట ననస:67-23
వయససస:45
లస: పప
95-181/589

4699 AP151000600085
పపరర: కకటటశశరమక మసతడ�

95-181/590

భరస : పసద కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-23-916
వయససస:63
లస: ససస స
95-181/592

4702 SQX1026492
పపరర: ససజజత ఎనసమమల

95-181/593

భరస : వనసకట కసషష కకషష ర ఎనసమమల
ఇసటట ననస:67-23-920
వయససస:39
లస: ససస స
95-181/595

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-23-920
వయససస:34
లస: పప
95-181/597

95-181/1223

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గభడపరటట
ఇసటట ననస:67-22-898
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-23-916
వయససస:50
లస: పప

భరస : మసతడ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-23-920
వయససస:59
లస: ససస స
4706 AP151000600358
పపరర: సరసబశవరరవప మసతడ

95-181/583

భరస : ననగరసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-23-916
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగసజననయమలల మసతడ
ఇసటట ననస:67-23-916
వయససస:24
లస: పప
4703 AP151000600089
పపరర: అరరణ మసతడ�

4689 AP151000600181
పపరర: వర రరఘవమక గభడపరటట

4684 SQX2231090
పపరర: ససబబరరవప పడరరస

భరస : ససరరష బబబమ జడడగమ
ఇసటట ననస:67-22-897
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకత జజన
ఇసటట ననస:67-23
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరయ�
ఇసటట ననస:67-23-916
వయససస:38
లస: ససస స
4700 SQX1526500
పపరర: సతఖననరరయణ మసతడ

95-181/1225

తసడడ:డ మమధవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:67-22-898
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జరవలమలలదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:67-23
వయససస:24
లస: పప
4697 SQX0208199
పపరర: వజయకళళఖణణ� మసతడ�

4686 SQX2474690
పపరర: ససరరష బబబమ జడడగమ

95-181/579

తసడడ:డ ససబబ రరయమడడ పడరరస
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-22-898
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:67-22-898
వయససస:43
లస: పప
4694 SQX1518267
పపరర: జజవద మహమకద

95-181/581

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జడడగమ
ఇసటట ననస:67-22-897
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గభడపరటట
ఇసటట ననస:67-22-898
వయససస:34
లస: ససస స
4691 AP151000600371
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప సససకర

4683 SQX0284729
పపరర: హనసమసతరరవప సససకర�

4681 AP151000600172
పపరర: ఆసజననయమలల సససకర�

తసడడ:డ సససకర కకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససబబరరవప పడరరస
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:39
లస: ససస స
4688 SQX1464148
పపరర: వజయలకడక గభడపరటట

95-181/578

తసడడ:డ హనదమసతషరరవ సససకర
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సససకర కకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-22-896
వయససస:60
లస: పప
4685 SQX2212074
పపరర: రజఖలకడక పడరరస

4680 MLJ0980375
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

95-181/596
4705 SQX1026484
పపరర: వనసకట కసషష కకషష ర ఎనసమమల

తసడడ:డ దచవరనయఖ ఎనసమమల
ఇసటట ననస:67-23-920
వయససస:40
లస: పప
95-181/598

4708 MLJ2602316
పపరర: ససశలమదతవ� మసతడ�

95-181/599

భరస : వనసకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:67-23-923
వయససస:41
లస: ససస స
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4709 AP151000600104
పపరర: సతఖననరరయణ మసతడ�

95-181/600

తసడడ:డ పసద ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-23-923
వయససస:44
లస: పప
4712 SQX1051119
పపరర: వసరసత మసతడ

95-181/601

95-181/604

95-181/607

95-181/610

95-181/613

95-181/615

95-181/618

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-24-901/1
వయససస:41
లస: ససస స

4722 MLJ0989384
పపరర: ససధఖ� మసతడ�

4725 SQX1757905
పపరర: శక లకడక తడవనణణ రరజననల

4728 SQX0449736
పపరర: వనసకటటశశరమక� మసతడ�

4731 SQX1311745
పపరర: మసతడ హహమ దసరడ

95-181/621

4734 MLJ2602530
పపరర: శకనవరసరరవప మసతడ

95-181/611

4737 SQX1317891
పపరర: శక ససధనఖరరణణ బబ మకశశటట

4717 SQX1526518
పపరర: ససధ రరణణ మసతడ

95-181/606

4720 SQX1526526
పపరర: మసరసన రరవప మసతడ

95-181/609

4723 MLJ0981696
పపరర: శవరరమకసషష� మసతడ�

95-181/612

తసడడ:డ గసగయఖ� �
ఇసటట ననస:67-23-927/1
వయససస:38
లస: పప
95-181/614

4726 SQX2439115
పపరర: శవ పడసరద రరజననల

95-181/1228

తసడడ:డ వససత రరవప రరజననల
ఇసటట ననస:67-23-928
వయససస:36
లస: పప
95-181/616

4729 AP151000600065
పపరర: మమరషసడతయమలల మసతడ

95-181/617

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-24-900
వయససస:45
లస: పప
95-181/619

4732 AP151000600075
పపరర: కమలమక మసతడ

95-181/620

భరస : రరయమడమక
ఇసటట ననస:67-24-901
వయససస:75
లస: ససస స
95-181/622

తసడడ:డ రరయమడమక
ఇసటట ననస:67-24-901
వయససస:45
లస: పప
95-181/624

95-181/603

తసడడ:డ పసదర ససబబయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-23-926
వయససస:54
లస: పప

భరస : మసతడ హరర వరర న
ఇసటట ననస:67-24-901
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరషసడతయమలల
ఇసటట ననస:67-24-901
వయససస:39
లస: పప
4736 SQX0208116
పపరర: వనసకటలతనరరణణ మసతడ

95-181/608

భరస : మమరషసడతయమలల�
ఇసటట ననస:67-24-900
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద ననగయఖ
ఇసటట ననస:67-24-900
వయససస:70
లస: పప
4733 MLJ0995035
పపరర: హరరవరరన మసతడ

4719 MLJ2602308
పపరర: వనసకట సరశమ మసతడ

4714 AP151000600101
పపరర: పదక మసతడ�

భరస : మసరసన రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-23-926
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శవసజననయమలల రరజననల
ఇసటట ననస:67-23-928
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కటటకక
ఇసటట ననస:67-24-831
వయససస:33
లస: పప
4730 AP151000600063
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప మసతడ

95-181/605

భరస : గసగయఖ� �
ఇసటట ననస:67-23-927/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-23-927/1
వయససస:68
లస: పప
4727 MLJ0994541
పపరర: రరమమసజననయమలల కటటకక

4716 AP151000600102
పపరర: బడహకస మసతడ�

95-181/1227

భరస : మసతడ బడహకస�
ఇసటట ననస:67-23-925
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-23-926
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవ పడసరద రరజననల
ఇసటట ననస:67-23-927
వయససస:31
లస: ససస స
4724 SQX0655373
పపరర: గసగయఖ మసతడ

95-181/602

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-23-925
వయససస:55
లస: పప

భరస : పసద ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-23-926
వయససస:72
లస: ససస స
4721 SQX1442714
పపరర: ఉమ దతవ రరజననల

4713 SQX1051085
పపరర: పపషరపసజల మసతడ

4711 SQX2255677
పపరర: చటటట పటనస

భరస : మహన పటనస
ఇసటట ననస:67-23-923
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస మసతడ
ఇసటట ననస:67-23-925
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహకస మసతడ
ఇసటట ననస:67-23-925
వయససస:25
లస: పప
4718 AP151000600103
పపరర: వనసకట ససబబమక మసతడ�

95-181/1009

తసడడ:డ మహన పటనస
ఇసటట ననస:67-23-923
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బడహకస మసతడ
ఇసటట ననస:67-23-925
వయససస:26
లస: ససస స
4715 SQX1211929
పపరర: మణణకరకసత కలమమర మసతడ

4710 SQX2109957
పపరర: బబబ పటనస

4735 AP151000600079
పపరర: మమరషసడతయమలల మసతడ

95-181/623

తసడడ:డ రరయమడమక
ఇసటట ననస:67-24-901
వయససస:57
లస: పప
95-181/625

భరస : వనసకట జజలలశశరరరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:67-24-901/1
వయససస:46
లస: ససస స

4738 SQX1493568
పపరర: వనసకట జజలలశశర రరవప
బబ మకశశటట
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-24-901/1
వయససస:47
లస: పప

95-181/626
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4739 AP151000600074
పపరర: అమకణణష రరవపపడడ

95-181/627

భరస : కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:67-24-902
వయససస:56
లస: ససస స
4742 SQX0414359
పపరర: అసజల దతవ కదసలర

95-181/629

95-181/633

95-181/636

95-181/639

95-181/642

95-181/645

95-181/648

తసడడ:డ ససగర ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-24-909
వయససస:60
లస: పప

4752 SQX0866608
పపరర: మహహష మసతడ

4755 SQX1010271
పపరర: మమనక అసజల మసతడ

4758 SQX1295998
పపరర: అయఖపప మసతడ

4761 SQX0449751
పపరర: మమనక మసతడ

95-181/651

4764 AP151000600119
పపరర: శకనవరస రరవప ససగర�

95-181/640

4767 AP151000600061
పపరర: వనసకటలకడక మరరయమల
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-24-910
వయససస:60
లస: ససస స

4747 AP151000600013
పపరర: ననగరశశరమక ససమరగతష�

95-181/635

4750 AP151000600012
పపరర: ఆదదననరరయణ ససమరగతష�

95-181/638

4753 MLJ2602035
పపరర: శవమలర ఖమరరరనరరవప మసతడ

95-181/641

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-24-905
వయససస:37
లస: పప
95-181/643

4756 AP151000600356
పపరర: సరమమమ జఖస మసతడ

95-181/644

భరస : మసతడ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-24-906
వయససస:45
లస: ససస స
95-181/646

95-181/647
4759 SQX1440510
పపరర: చరణ సరయ ననగరసదడ పటబనల

తసడడ:డ చరసజవ ననగ చనరర పటబనల
ఇసటట ననస:67-24-906
వయససస:25
లస: పప
95-181/649

4762 MLJ2602027
పపరర: అసకమకరరవప� మసతడ�

95-181/650

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:67-24-907
వయససస:38
లస: పప
95-181/652

తసడడ:డ ససగర ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-24-909
వయససస:25
లస: పప
95-181/654

95-181/632

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-24-904
వయససస:65
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:67-24-907
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససగర వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-24-909
వయససస:43
లస: ససస స
4766 AP151000600118
పపరర: శవయఖ ససగర�

95-181/637

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-24-906
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చన రరయమడడ
ఇసటట ననస:67-24-906
వయససస:48
లస: పప
4763 AP151000600123
పపరర: లకడక పపరరషమ ససగర�

4749 AP151000600071
పపరర: నరసససహరరవప మసతడ�

4744 SQX0207506
పపరర: పదకజ� సష మరగతష�

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-24-904
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-24-906
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసతడ చన రరయమడడ
ఇసటట ననస:67-24-906
వయససస:68
లస: ససస స
4760 AP151000600355
పపరర: శకనవరసరరవప మసతడ

95-181/634

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-24-905
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:67-24-905
వయససస:55
లస: పప
4757 AP151000600068
పపరర: ధనలకడక మసతడ

4746 AP151000600073
పపరర: శవ పరరశత మసతడ

95-182/602

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-24-904
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:67-24-904
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసతడ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-24-905
వయససస:53
లస: ససస స
4754 AP151000600070
పపరర: వనసకటటశశరరర మసతడ

95-181/630

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-24-904
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:67-24-904
వయససస:83
లస: ససస స
4751 AP151000600069
పపరర: కసషష కలమమరర మసతడ�

4743 SQX0414300
పపరర: శకనవరసరరవప� కదసలర �

4741 SQX2058485
పపరర: దదననశ రరహహల మసతడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-24-902
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పష తషరరజ�
ఇసటట ననస:67-24-903
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-24-904
వయససస:34
లస: ససస స
4748 AP151000600357
పపరర: సరమమమ జఖమక మసతడ�

95-181/628

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:67-24-902
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-24-903
వయససస:36
లస: ససస స
4745 SQX0272229
పపరర: శకలకడక� సష మరగతష�

4740 AP151000600072
పపరర: కరశవశశననధస రరవపపడడ

4765 AP151000600120
పపరర: వనసకటబడవప ససగర

95-181/653

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:67-24-909
వయససస:55
లస: పప
95-181/655

4768 AP151000600059
పపరర: అలవనలమక మలవసటట�

95-181/656

భరస : మలవసటట రరమమలల�
ఇసటట ననస:67-24-910
వయససస:60
లస: ససస స
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95-181/657

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-24-910
వయససస:37
లస: పప
4772 AP151000600054
పపరర: వజయదసరడ అయలస

95-181/660

95-181/663

95-181/666

95-181/668

95-181/671

95-181/673

95-181/676

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:67-24-931
వయససస:60
లస: పప

4782 AP151000600077
పపరర: ననగరసజననయమలల కకలసరన

4785 AP151000600044
పపరర: శకనవరససలల జజజరర�

4788 AP151000600048
పపరర: వనసకట ససబబమక జజజరర

4791 SQX0508499
పపరర: రరమమసజననయమలల జజజరర

95-181/679

4794 SQX0207951
పపరర: హనసమసతషరరవప� కకటటకక�

95-181/669

4797 AP151000600009
పపరర: వనసకట సతఖవత మసతడ�
భరస : మసతడ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-24-932
వయససస:60
లస: ససస స

4777 SQX0449710
పపరర: నరరశ కలమమర ఐలస

95-181/665

4780 SQX2437325
పపరర: వనసకట కసషష చలర

95-181/1229

4783 SQX1039164
పపరర: అననపపరష మటటట

95-181/670

భరస : దసరడ పడసరద
ఇసటట ననస:67-24-929
వయససస:36
లస: ససస స
95-181/672

4786 SQX2433985
పపరర: శవ మలర కరరరరన రరవప జజరర

95-181/1230

తసడడ:డ వరదయఖ జజరర
ఇసటట ననస:67-24-929
వయససస:43
లస: పప
95-181/674

4789 AP151000600047
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప జజజరర

95-181/675

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-24-930
వయససస:44
లస: పప
95-181/677

4792 SQX0334011
పపరర: కటటకకనగలకడక�

95-181/678

భరస : రరమమసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-24-931
వయససస:30
లస: ససస స
95-181/680

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-24-931
వయససస:31
లస: పప
95-181/682

95-181/662

తసడడ:డ శకనస చలర
ఇసటట ననస:67-24-913
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-24-930/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : కటటకక సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-24-931
వయససస:53
లస: ససస స
4796 AP151000600050
పపరర: సతఖననరరయణ కటటకక

95-181/667

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-24-930
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-24-930/1
వయససస:43
లస: పప
4793 AP151000600051
పపరర: హనసమమయమక కటటకక

4779 AP151000600053
పపరర: ననగరశశరరరవప అయలస

4774 AP151000600052
పపరర: సరమమమ జఖస అయలస

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:32
లస: పప

భరస : జజజరర వరదయఖ�
ఇసటట ననస:67-24-929
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-24-930
వయససస:41
లస: ససస స
4790 AP151000600049
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప జజజరర

95-181/664

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-24-928
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవమలర ఖమరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:67-24-929
వయససస:42
లస: ససస స
4787 SQX0207910
పపరర: ధనలకడక జజజరర

4776 SQX0414318
పపరర: మణణకసఠ అయలస

95-181/659

భరస : బమచచయఖ
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ బమచచయఖ
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగసజననయమలల కకలసన
ఇసటట ననస:67-24-928
వయససస:49
లస: ససస స
4784 SQX0207878
పపరర: రరణమకరదతవ� జజజరర�

95-181/661

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బమచచయఖ�
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:54
లస: పప
4781 SQX1537556
పపరర: రరణమక దతవ కకలసన

4773 AP151000600354
పపరర: ససజజత అయలస

4771 SQX1508615
పపరర: లకడక నరకద ఇలమఎస

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇలమఎస
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అయలస ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:30
లస: పప
4778 SQX0207720
పపరర: కకటటశశరరరవప అయలస�

95-181/658

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-24-910
వయససస:70
లస: పప

భరస : అయలస కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-24-911
వయససస:48
లస: ససస స
4775 SQX0857672
పపరర: పపరషచసదడరరవప అయలస

4770 AP151000600060
పపరర: ససబబబరరవప మరరయమల

4795 AP151000600045
పపరర: రరమమసజననయమలల కటటకక

95-181/681

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కటటకక
ఇసటట ననస:67-24-931
వయససస:35
లస: పప
95-181/683

4798 AP151000600008
పపరర: ననగయఖ మసతడ�

95-181/684

తసడడ:డ సదరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-24-932
వయససస:65
లస: పప
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4799 SQX0416230
పపరర: ఉదయచసదడ రరవప మసతడ

95-133/298

తసడడ:డ రరయమడమక
ఇసటట ననస:67-24-933
వయససస:40
లస: పప
4802 SQX0080127
పపరర: గరయతడ మసతడ

95-181/689

95-181/692

95-181/695

95-181/698

95-133/299

95-133/302

95-133/305

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:44
లస: పప

4812 AP151000600006
పపరర: ససరరష మసతడ

4815 MLJ3753159
పపరర: ససవరష అననన

4818 MLJ0991620
పపరర: కసషషకలమమర అననన

4821 MLJ0990887
పపరర: ననగమణణ రరగర

95-133/308

4824 AP151000597467
పపరర: వనసకట రమణమక రరగర

95-181/699

4827 AP151000594451
పపరర: గసగరరరవప రరగర
తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:46
లస: పప

4807 AP151000600001
పపరర: సరసబశవరరవప మసతడ�

95-181/694

4810 AP151000600005
పపరర: ననగరశశరమక మసతడ�

95-181/697

4813 AP151000600004
పపరర: గసగయఖ మసతడ�

95-181/700

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-935
వయససస:67
లస: పప
95-133/300

4816 MLJ0991612
పపరర: భబగఖలకడక అననన

95-133/301

భరస : లకడకపత
ఇసటట ననస:67-25-936
వయససస:61
లస: ససస స
95-133/303

4819 MLJ0991604
పపరర: లకడకపత అననన

95-133/304

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:67-25-936
వయససస:63
లస: పప
95-133/306

4822 MLJ3751120
పపరర: ఆదదలకడక రరగర

95-133/307

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:44
లస: ససస స
95-133/309

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:75
లస: ససస స
95-133/311

95-181/691

భరస : గసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-935
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గసగర రరవ
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప రరడడడబబ యన
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:56
లస: ససస స
4826 MLJ3750247
పపరర: శశభననదదడ గమదరసటట

95-181/696

తసడడ:డ లకడకపత
ఇసటట ననస:67-25-936
వయససస:39
లస: పప

భరస : శశభననదదడ
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:38
లస: ససస స
4823 SQX1552877
పపరర: రవణమక రరడడడబబ యన

4809 MLJ2602555
పపరర: రతనకలమమరర� మసతడ�

4804 AP151000600156
పపరర: వనసకట నరసమక మసతడ�

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-934
వయససస:73
లస: పప

భరస : కసషషకలమమర
ఇసటట ననస:67-25-936
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకపత
ఇసటట ననస:67-25-936
వయససస:38
లస: పప
4820 MLJ3753142
పపరర: శకదతవ గమదరసటట

95-181/693

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:67-25-935
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనణమమమధవ
ఇసటట ననస:67-25-936
వయససస:31
లస: ససస స
4817 MLJ0990002
పపరర: వనణమమమథవ అననన

4806 AP151000600002
పపరర: శవ బసగరరయఖ మసతడ�

95-181/686

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-25-934
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససరరష� �
ఇసటట ననస:67-25-935
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:67-25-935
వయససస:39
లస: పప
4814 MLJ3753167
పపరర: వనసకట పదకలత అననన

95-181/690

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-25-934
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-25-935
వయససస:26
లస: ససస స
4811 MLJ2602449
పపరర: శకనవరసరరవప మసతడ

4803 AP151000600003
పపరర: రరజఖలకడక మసతడ�

4801 SQX0208157
పపరర: మమధవ మసతడ

భరస : ఉదయచసదడరరవప
ఇసటట ననస:67-24-933
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ బసగరరయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-934
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబమ
ఇసటట ననస:67-25-934
వయససస:33
లస: పప
4808 SQX1050699
పపరర: భబగఖ లకడక మసతడ

95-181/685

భరస : శకనవరస రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:67-24-933
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబమ
ఇసటట ననస:67-25-934
వయససస:31
లస: ససస స
4805 SQX0079814
పపరర: శవరరమకకకషష మసతడ

4800 SQX1440445
పపరర: మధస మమలత దకకజ

4825 MLJ3750254
పపరర: శసకర కలమమర రరగర

95-133/310

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:33
లస: పప
95-133/312

4828 AP151000594520
పపరర: చగడతశశరరరవప రరగర

95-133/313

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:67-25-937
వయససస:55
లస: పప
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4829 AP151000597511
పపరర: గగససయమ బబనస సయఖద

95-133/314

భరస : ఇసరసక ఆల సయఖద
ఇసటట ననస:67-25-938
వయససస:50
లస: ససస స
4832 SQX1333343
పపరర: ససమత కకలసరన

95-181/701

95-181/704

95-181/707

95-181/710

95-181/713

95-181/716

4850 MLJ2602589
పపరర: వజయలకడక� మసతడ�

95-181/719

95-181/708

4842 MLJ2602076
పపరర: పసదర వరదయఖ జ జరర�

4845 AP151000600020
పపరర: శవకలమమర గణపత�

4848 AP151000600034
పపరర: శకనవరసరరవప మసతడ�

4851 AP151000600022
పపరర: సరయబబబమ మసతడ

95-181/711

భరస : రరమమసజననయమలల� మసతడ
ఇసటట ననస:67-25-946
వయససస:27
లస: ససస స

4854 AP151000600028
పపరర: భబరత మసతడ

95-181/714

4857 MLJ2602225
పపరర: రరమమసజననయమలల మసతడ
తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:67-25-946
వయససస:39
లస: పప

95-181/706

4840 MLJ2602050
పపరర: ననగదసరరడపడసరద� కకలసరన�

95-181/709

4843 AP151000600349
పపరర: గసగర భవరన గణపత�

95-181/712

4846 AP151000600033
పపరర: అరరణ మసతడ�

95-181/715

భరస : మసతడ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-25-942
వయససస:45
లస: ససస స
95-181/717

95-181/718
4849 SQX1152719
పపరర: శవ పడసరద ననయమడడ జడడగమ

తసడడ:డ వనసకట సరశమ జడడగమ
ఇసటట ననస:67-25-943
వయససస:49
లస: పప
95-181/720

4852 SQX0333914
పపరర: బబబ మహలకడక� మసతడ�

95-181/721

భరస : లకకణరరవప�
ఇసటట ననస:67-25-946
వయససస:32
లస: ససస స
95-181/723

భరస : మసతడ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:67-25-946
వయససస:60
లస: ససస స
95-181/725

4837 AP151000600015
పపరర: కసషష కలమమరర మసతడ�

భరస : గణపత శవకలమమర�
ఇసటట ననస:67-25-941
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:67-25-944
వయససస:63
లస: పప
95-181/722

95-181/703

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:67-25-940
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-942
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబమ� �
ఇసటట ననస:67-25-944
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:67-25-946
వయససస:37
లస: పప

4839 SQX1050715
పపరర: శవరరమకసషష మసతడ

4834 MLJ2602068
పపరర: శవననగరశశరరరవప� కకలసరన�

భరస : మసతడ గసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-940
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:67-25-941
వయససస:50
లస: పప

4847 SQX1354232
పపరర: మసతడ వనసకట
రరమమసజననయమలల
తసడడ:డ మసతడ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-25-942
వయససస:24
లస: పప

4856 SQX0207670
పపరర: లకకణరరవప మసతడ

95-181/705

తసడడ:డ రరమమలల�
ఇసటట ననస:67-25-940
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:67-25-941
వయససస:75
లస: ససస స

4853 SQX0414276
పపరర: బబలదసరరడ� ఎస�

4836 SQX0046748
పపరర: ససమత మసతడ

95-133/316

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:67-25-939
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనన గసగయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-25-940
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-940
వయససస:65
లస: పప
4844 AP151000600018
పపరర: పసచచమక గణపత�

95-181/702

భరస : శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:67-25-940
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-940
వయససస:85
లస: ససస స
4841 AP151000600014
పపరర: గసగయఖ మసతడ�

4833 AP151000600016
పపరర: పపలర మక కకలసరన�

4831 MLJ0988030
పపరర: ఇసరసకల షపక� �

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-25-938
వయససస:53
లస: పప

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:67-25-939
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-939
వయససస:65
లస: పప
4838 MLJ2602563
పపరర: మహ లకకమక మసతడ�

95-133/315

తసడడ:డ ఇషరల మహమకద
ఇసటట ననస:67-25-938
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవ ననగరశశర రరవప కకలసరన
ఇసటట ననస:67-25-939
వయససస:29
లస: ససస స
4835 AP151000600017
పపరర: శసకర రరవప కకలసరన�

4830 SQX1064716
పపరర: బడడఉదదరన మహమకద

4855 SQX0046771
పపరర: శవననగరరజ మసతడ�

95-181/724

తసడడ:డ చసదడమమళ�
ఇసటట ననస:67-25-946
వయససస:34
లస: పప
95-181/726

4858 SQX0207647
పపరర: చసదడమమళ మసతడ�

95-181/727

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-946
వయససస:70
లస: పప
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95-181/728

భరస : మసతడ ననగ శకనవరస
ఇసటట ననస:67-25-947
వయససస:30
లస: ససస స
4862 SQX0452136
పపరర: రరజఖలకడక� ఎస�

95-181/731

95-181/734

95-181/737

95-181/740

95-181/743

95-181/746

95-181/1290

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-26-951
వయససస:59
లస: పప

4872 AP151000600352
పపరర: సరమమమ జఖస మసతడ�

95-133/319

95-181/741

4881 SQX1837830
పపరర: కరమమశశరర దతవత

4870 SQX1553388
పపరర: రరజరశశరర మసతడ

95-181/739

4873 SQX1313220
పపరర: రగహహత మసతడ

95-181/742

తసడడ:డ కకట ససబబయఖ దతవత
ఇసటట ననస:67-26-951
వయససస:54
లస: పప

95-181/745

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:47
లస: పప
95-181/747

4879 SQX2503852
పపరర: వనసకట లకడక దతవ కకమభకరర

95-181/1283

భరస : బదరర ననరరయణ కకమభకరర
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:38
లస: ససస స
95-133/317

4882 MLJ3751112
పపరర: కసషషకలమమరర ననమన

95-133/318

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-26-951
వయససస:54
లస: ససస స

95-133/320 4885 MLJ3750221
4884 SQX1837814
పపరర: భబరడ వ హరరకకషష మణణకసఠ దతవత
పపరర: పవన కలమమర ననమన

4887 SQX1837822
పపరర: ననగరశశరరరవప దతవత

95-181/736

తసడడ:డ లకకయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దతవత
ఇసటట ననస:67-26-951
వయససస:30
లస: పప
95-133/322

4867 AP151000600029
పపరర: వనసకటటశశరరర మసతడ�

95-181/744 4876 AP151000600042
4875 SQX1333400
పపరర: శకనవరస ఫణణ కలమమర కలరరకల
పపరర: లకడక శకనవరసరరవప మసతడ

4878 AP151000600041
పపరర: లకడక ననరరయణ మసతడ

95-181/733

భరస : లకకయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప దతవత
ఇసటట ననస:67-26-951
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప ననమన
ఇసటట ననస:67-26-951
వయససస:78
లస: ససస స
4886 AP151000594068
పపరర: లకడకననరరయణ ననమన

95-181/738

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భభషణస కకమభకరర
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:43
లస: పప
4883 SQX1718444
పపరర: బసవ పపననమక ననమన

4869 MLJ2602514
పపరర: లకడకససనత మసతడ

4864 AP151000600030
పపరర: వనసకట రతనస మసతడ�

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:67-25-948
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కలరరకల
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:49
లస: పప
4880 SQX2505410
పపరర: బదరర ననరరయణ కకమభకరర

95-181/735

భరస : మసతడ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:30
లస: పప
4877 SQX1553305
పపరర: లకకయఖ మసతడ

4866 MLJ2602365
పపరర: శకనవరసరరవ మసతడ

95-181/730

భరస : మసతడ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-25-948
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : లకడకశకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ మసతడ�
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:52
లస: ససస స
4874 SQX0046755
పపరర: రరమచరణ తతజ మసతడ

95-181/732

తసడడ:డ మసతడ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-25-948
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-25-950
వయససస:26
లస: ససస స
4871 AP151000600040
పపరర: భభలకడక మసతడ�

4863 SQX0207787
పపరర: శవపరరశత మసతడ

4861 SQX1010263
పపరర: ననగ శకనవరస మసతడ

తసడడ:డ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:67-25-947
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-25-948
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-25-948
వయససస:43
లస: పప
4868 SQX1553321
పపరర: అనసష మసతడ

95-181/729

భరస : మసతడ పష తషరరజ
ఇసటట ననస:67-25-947
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయమలల�
ఇసటట ననస:67-25-948
వయససస:31
లస: ససస స
4865 AP151000600032
పపరర: రరమమసజననయమలల మసతడ

4860 AP151000600036
పపరర: వనసకటటశశరమక మసతడ

95-133/321

తసడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:67-26-951
వయససస:32
లస: పప
95-133/323

4888 MLJ3753118
పపరర: సడవసత కరరసశశటట

95-133/324

భరస : ససరరష బబబమ
ఇసటట ననస:67-26-952
వయససస:33
లస: ససస స
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95-133/325

భరస : దతవశకనవరస గమపరస
ఇసటట ననస:67-26-952
వయససస:34
లస: ససస స
4892 MLJ0989079
పపరర: ససరరష బబబమ కరరసశశటట

4890 MLJ0990564
పపరర: వశరలమకడ� కరరసశశటట

తసడడ:డ రరమమహనరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:67-26-952
వయససస:63
లస: ససస స
95-133/328

4893 MLJ0989913
పపరర: రరమకహనరరవప కరరసశశటట

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:67-26-952
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:67-26-952
వయససస:63
లస: పప

4895 SQX1718394
పపరర: కసషష వనణణ యకషల

4896 SQX1718485
పపరర: ససబడహకణఖస యకషల

95-133/331

భరస : ససబడమణఖ ఎస పడసరద ఎస
ఇసటట ననస:67-26-953
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యకషల
ఇసటట ననస:67-26-953
వయససస:40
లస: ససస స

95-133/334
4898 SQX1039107
పపరర: ననగ వనసకట రరఘవ కలమమర
అననన
తసడడ:డ కరసస వశశననథస
ఇసటట ననస:67-26-953
వయససస:28
లస: పప

4899 MLJ2592996
పపరర: కరశవశశననదస అననన
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-26-953
వయససస:58
లస: పప

4901 SQX1154707
పపరర: వనసకట హహమబసదస శనగపలర

4902 SQX1718337
పపరర: హహమబసదస యకషల

95-133/337

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:30
లస: ససస స
4904 SQX1719020
పపరర: వజయ లకడక శనగపలర

95-133/340

95-133/343

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:62
లస: పప
4910 MLJ0993675
పపరర: శశషమక మసతడ
భరస : ససబబబరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-26-955
వయససస:63
లస: ససస స
4913 MLJ3751146
పపరర: లలత భమవరపప

95-133/349

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:56
లస: ససస స

95-133/332

95-133/330
4894 SQX1039131
పపరర: ఎన వ లకడక కకరస ర ససధ అననన

4897 MLJ2597904
పపరర: అరరణ కలమమరర అననన

95-133/333

భరస : కరశ వశశననథస
ఇసటట ననస:67-26-953
వయససస:47
లస: ససస స
95-133/335

4900 SQX1088583
పపరర: లకడక సరశత శశనగపలర

95-133/336

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శశనగపలర
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:30
లస: ససస స
95-133/338

95-133/339
4903 SQX1525205
పపరర: వ యస యస ననగ పరరశత
వసకరయల
భరస : సరసబశవరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:42
లస: ససస స

4905 SQX1088567
పపరర: యస వ ఆర జర కరరరసక
శశనగపలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప శశనగపలర
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:31
లస: పప

95-133/341

4906 SQX1525189
పపరర: సరసబశవరరవప వసకరయల

4908 SQX1981703
పపరర: ననగ మహహన వసకరయల

95-133/344

4911 SQX1718725
పపరర: సరయ రరఘవనసదడ మసతడ

4914 MLJ0988519
పపరర: అనలలషమమర భమవరపప �

4917 MLJ3751153
పపరర: సరగజన మడడపప
భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:57
లస: ససస స

95-133/342

తసడడ:డ రరఘవయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:44
లస: పప
4909 SQX1718642
పపరర: శశషగరరర రరవప మసతడ

95-133/345

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-26-955
వయససస:29
లస: ససస స
95-133/347

4912 SQX1718683
పపరర: ససబబబరరవప మసతడ

95-133/348

తసడడ:డ వరయఖ మసతడ
ఇసటట ననస:67-26-955
వయససస:56
లస: పప
95-133/350

తసడడ:డ నరసససహరరవప � �
ఇసటట ననస:67-26-956
వయససస:41
లస: పప
95-133/352

95-133/327

తసడడ:డ కరసస వశశననథస
ఇసటట ననస:67-26-953
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ subbarao మసతడ
ఇసటట ననస:67-26-955
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:67-26-956
వయససస:79
లస: ససస స
4916 AP151000597366
పపరర: అనదరరధ మడడపప

95-133/329

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:21
లస: ససస స
95-133/346

4891 MLJ0990549
పపరర: దతవశకనవరసగమపస కరరసశశటట

తసడడ:డ రరమమహనరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:67-26-952
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరరష కలమమర యకషల
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:67-26-954
వయససస:54
లస: ససస స
4907 SQX1536442
పపరర: శకనవరసరరవప శనగపలర

95-133/326

4915 MLJ3751161
పపరర: శక హరథద కరసచ

95-133/351

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:44
లస: ససస స
95-133/353

4918 AP151000597580
పపరర: ననగరశశరమక మడడపప

95-133/354

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:81
లస: ససస స
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పపరర: శశషషబబబమ కసచ
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95-133/355

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:39
లస: పప
4922 SQX1798388
పపరర: రరమ కకటమక ససకర

95-201/35

భరస : ననగ భభషణస ససకర
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:77
లస: ససస స
4925 AP151000600234
పపరర: వరమక లలస�

95-181/750

95-181/753

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-27-958
వయససస:50
లస: పప
4934 SQX1621508
పపరర: షపక ఇసతయమజ
తసడడ:డ షపక మమలమనన
ఇసటట ననస:67-27-959
వయససస:30
లస: పప
4937 SQX1982503
పపరర: మమలమన షపక

95-133/364

95-133/367

తలర : అబమరల రరవవఫ షపక
ఇసటట ననస:67-27-961
వయససస:43
లస: పప

95-181/751

4929 AP151000600235
పపరర: రరమమ మసతడ�

4932 MLJ0988840
పపరర: కరరమమన షపక

4935 MLJ0990861
పపరర: రరయమజ షపక

4938 SQX1982560
పపరర: మబనన షపక

4941 SQX1943026
పపరర: ఉమర ఫరరక షపక

95-133/989

4944 SQX0982876
పపరర: సబహ షపక

95-181/754

4947 MLJ0990903
పపరర: షరహహనన షపక
భరస : హరరద షపక
ఇసటట ననస:67-27-961/1
వయససస:43
లస: ససస స

95-181/752

4930 MLJ0990853
పపరర: హమద షపక

95-133/357

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-27-958
వయససస:40
లస: పప
95-133/359

4933 AP151000597202
పపరర: ఖమర జహన షపక

95-133/360

భరస : కరరమభలమర షపక
ఇసటట ననస:67-27-959
వయససస:60
లస: ససస స
95-133/362

4936 MLJ0988055
పపరర: మహబభబ బబషర షపక

95-133/363

తసడడ:డ కరరమమలమర� షపక
ఇసటట ననస:67-27-959
వయససస:46
లస: పప
95-133/365

4939 SQX1943000
పపరర: రరషక షపక

95-133/366

భరస : ఫజల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:67-27-960
వయససస:44
లస: ససస స
95-133/368

4942 SQX1943034
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-133/369

తసడడ:డ మయమజజన షపక
ఇసటట ననస:67-27-960
వయససస:81
లస: పప
95-133/370

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-27-961
వయససస:39
లస: ససస స
95-133/372

4927 AP151000600231
పపరర: కకటటశశరరరవప చలర సచరర �
తసడడ:డ గమరరనధస�
ఇసటట ననస:67-27-894
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఫజల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-27-960
వయససస:28
లస: పప

భరస : షపక ఉమర ఫరరరక
ఇసటట ననస:67-27-960
వయససస:20
లస: ససస స
4946 SQX0982868
పపరర: రహమమన షపక

4926 SQX1337154
పపరర: అజయ కలమమర బసడనరర

95-181/749

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-27-894
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:67-27-959/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:67-27-960
వయససస:67
లస: ససస స
4943 SQX2228427
పపరర: షపక రబయమ బబనస

4924 AP151000600381
పపరర: వనసకట సరమమమ జఖస ఆకలల�

95-140/493

తసడడ:డ కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:67-27-959
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-27-959
వయససస:63
లస: పప
4940 SQX1943018
పపరర: మహబభబ షపక

4923 SQX0460162
పపరర: మహన రరవప అసదసగమల

భరస : మహబభబ బబషర� షపక
ఇసటట ననస:67-27-959
వయససస:42
లస: ససస స
95-133/361

95-201/34

భరస : ననగరరజ ససక
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:67-27-894
వయససస:59
లస: పప
95-133/358

4921 SQX1833565
పపరర: వజయ దసరడ ససక

తసడడ:డ రరమసశమమచనరరఖలల మమడడపప
ఇసటట ననస:67-26-957
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:67-27-894
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:67-27-894
వయససస:58
లస: పప
4931 MLJ2592590
పపరర: మమజబ షపక

95-133/356

తసడడ:డ రరహహలల అసదసగమల
ఇసటట ననస:67-27-689
వయససస:52
లస: పప

భరస : లలస ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:67-27-894
వయససస:70
లస: ససస స
4928 SQX1337139
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడనరర

4920 AP151000594133
పపరర: సతఖననరరయణ మమడడపప

4945 SQX0578807
పపరర: హససనన షపక

95-133/371

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-27-961
వయససస:41
లస: ససస స
95-133/373

4948 SQX1458075
పపరర: హరరద హహసపసన షపక

95-133/374

తసడడ:డ అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:67-27-961/1
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: అఫరల బబష షపక
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95-133/990

తసడడ:డ హరరద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:67-27-961/1
వయససస:19
లస: పప
4952 MLJ3753035
పపరర: సర తనజననసర

95-133/377

95-133/380

95-133/383

95-133/386

95-133/389

95-133/392

95-133/395

భరస : దనదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:57
లస: ససస స

4962 SQX0889816
పపరర: యమససన షపక

4965 MLJ3753050
పపరర: జరరనన షపక

4968 SQX1297903
పపరర: ఖమజజ షపక

4971 SQX1903046
పపరర: యమససన షపక

95-133/398

4974 MLJ0991190
పపరర: పరరశన షపక

95-133/387

4977 SQX0625814
పపరర: నజర షపక
తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:32
లస: పప

4957 MLJ0991406
పపరర: మమనరర సయఖద

95-133/382

4960 SQX1868512
పపరర: రహహమమననసర షపక

95-133/385

4963 SQX0679274
పపరర: ససరరజ షపక

95-133/388

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-27-966
వయససస:30
లస: పప
95-133/390

4966 SQX0889824
పపరర: హలమమ షపక

95-133/391

భరస : మదదనన షపక
ఇసటట ననస:67-27-967
వయససస:42
లస: ససస స
95-133/393

4969 MLJ3750155
పపరర: అఫరల షపక

95-133/394

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:67-27-967
వయససస:51
లస: పప
95-133/396

4972 MLJ3753076
పపరర: వరజదన షపక

95-133/397

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:29
లస: ససస స
95-133/399

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:38
లస: ససస స
95-133/401

95-133/379

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:67-27-966
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-27-968
వయససస:20
లస: పప

భరస : షకకల షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:32
లస: ససస స
4976 AP151000597203
పపరర: రరబబబ షపక

95-133/384

తసడడ:డ బమజర షపక
ఇసటట ననస:67-27-967
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:67-27-968
వయససస:39
లస: ససస స
4973 SQX1718758
పపరర: కరరమమన షపక

4959 SQX1868835
పపరర: ససహనన షపక

4954 SQX0462200
పపరర: అతక అహకద షపక

భరస : రహహమమన
ఇసటట ననస:67-27-965
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అఫరల షపక
ఇసటట ననస:67-27-967
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బమజర షపక
ఇసటట ననస:67-27-967
వయససస:50
లస: ససస స
4970 SQX1903053
పపరర: షబన షపక

95-133/381

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-27-966
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-27-966
వయససస:60
లస: పప
4967 MLJ3751096
పపరర: షహహదన షపక

4956 AP151000594182
పపరర: రఫస అహకద షపక

95-133/376

తసడడ:డ రఫస అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-27-964
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:67-27-966
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రఫస� షపక
ఇసటట ననస:67-27-966
వయససస:55
లస: ససస స
4964 MLJ0988014
పపరర: షపక రఫస �

95-133/378

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-27-964
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రహహమమన సయఖద
ఇసటట ననస:67-27-965
వయససస:34
లస: పప
4961 MLJ2597243
పపరర: సలమకబబగస షపక

4953 AP151000597508
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక

4951 SQX1482546
పపరర: ఖరరమమలర షరరఫ షపక

తసడడ:డ ఖమదర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:67-27-962
వయససస:43
లస: పప

భరస : రఫస అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-27-964
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస ఆహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-27-964
వయససస:34
లస: పప
4958 MLJ0991109
పపరర: ఆఫష డ జ ససవయఖద

95-133/375

భరస : కరరమమలమర శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:67-27-962
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నసరర అహమకద�
ఇసటట ననస:67-27-964
వయససస:33
లస: ససస స
4955 SQX0578740
పపరర: నసరర అహమకద షపక

4950 SQX1154715
పపరర: అఫసయ బబగస షపక

4975 MLJ0991463
పపరర: వహహదన షపక

95-133/400

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:40
లస: ససస స
95-133/402

4978 SQX1837848
పపరర: షకకల షపక

95-133/403

తసడడ:డ దనద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: రఫస షపక
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95-133/404

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:44
లస: పప
4982 SQX2270767
పపరర: మమలన షపక

95-133/997

95-181/757

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:67-28-970
వయససస:53
లస: పప
4991 SQX0982769
పపరర: పడజజపత కసకర పడజజపత

95-133/409

95-133/412

95-133/1009

95-133/417

తసడడ:డ జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-974
వయససస:54
లస: పప

4998 SQX1308148
పపరర: పఠరన అఫరల నదర

5001 SQX0586057
పపరర: పఠరన సయఖద ఖమన

95-133/420

5004 AP151000597514
పపరర: రరజజశన షపక

95-133/410

5007 MLJ3749983
పపరర: ఫయమజ అహకద షపక
తసడడ:డ నదర అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-28-974
వయససస:58
లస: పప

4987 SQX0733865
పపరర: ససదనన షపక

95-133/407

4990 SQX2126787
పపరర: అబమరల సతస ర షపక

95-133/1008

4993 SQX1536426
పపరర: నరపత పడజజపత

95-133/411

తసడడ:డ గగవసద రరస పడజజపత
ఇసటట ననస:67-28-971
వయససస:25
లస: పప
95-133/413

4996 SQX1536434
పపరర: గగవసద రరస పడజజపత

95-133/414

తసడడ:డ హహరరజ పడజజపత
ఇసటట ననస:67-28-971
వయససస:52
లస: పప
95-133/415

4999 SQX0889790
పపరర: హల పటబన

95-133/416

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:67-28-973
వయససస:26
లస: పప
95-133/418

5002 SQX0586115
పపరర: పఠరన సతనసర ఖమన

95-133/419

తసడడ:డ షపర ఆలఖమన
ఇసటట ననస:67-28-973
వయససస:59
లస: పప
95-133/421

భరస : దరరయమవల షపక
ఇసటట ననస:67-28-974
వయససస:47
లస: ససస స
95-133/423

95-181/756

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-28-970
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర ఖమన
ఇసటట ననస:67-28-973
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దరరయమవల షపక
ఇసటట ననస:67-28-974
వయససస:27
లస: ససస స
5006 MLJ0988865
పపరర: దరరయమవల షపక

95-133/1007

4992 SQX0982777
పపరర: పడజజపత పరవన దతవ పడజజపత

4995 SQX0982793
పపరర: పడజజపత ససరరష పడజజపత

4984 SQX0655381
పపరర: జజమ ననగరరజ యసస

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:67-28-970
వయససస:40
లస: పప

భరస : పఠరన సతనసర ఖమన
ఇసటట ననస:67-28-973
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర ఖమన
ఇసటట ననస:67-28-973
వయససస:33
లస: పప
5003 SQX0765859
పపరర: నససఫర భబనస షపక

95-133/406

తసడడ:డ గగవసద రరమ పడజజపత
ఇసటట ననస:67-28-971
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరస పడజజపత
ఇసటట ననస:67-28-971
వయససస:19
లస: పప
5000 SQX0586073
పపరర: పఠరన ససభబన ఖమన

4986 SQX0765875
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

4989 SQX2126738
పపరర: గగససయ షపక

95-133/996

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-28-839
వయససస:38
లస: పప

భరస : గగవసద రరమ పడజజపత
ఇసటట ననస:67-28-971
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరమ పడజజపత
ఇసటట ననస:67-28-971
వయససస:25
లస: పప
4997 SQX2151454
పపరర: హససస మల పడజజపత

95-181/755

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-28-970
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరరష పడజజపత
ఇసటట ననస:67-28-971
వయససస:28
లస: ససస స
4994 SQX0982785
పపరర: పడజజపత దదననష పడజజపత

4983 SQX0655357
పపరర: సరగజన యసస

భరస : ససధనన షపక
ఇసటట ననస:67-28-970
వయససస:32
లస: ససస స
95-133/408

4981 SQX2231397
పపరర: జలమన షపక

తసడడ:డ కరళళశ షపక
ఇసటట ననస:67-28-103
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-28-839
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-28-842/4
వయససస:30
లస: ససస స
4988 SQX0733907
పపరర: దతలమ షపక షపక

95-133/405

తసడడ:డ దనదన సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:67-27-969
వయససస:45
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-103
వయససస:37
లస: ససస స
4985 SQX0761163
పపరర: నజనన షపక

4980 MLJ2592434
పపరర: సరదదక షపక

5005 MLJ3749991
పపరర: బషసర అహకద షపక

95-133/422

తసడడ:డ దరరయమవల షపక
ఇసటట ననస:67-28-974
వయససస:32
లస: పప
95-133/424

5008 SQX0982934
పపరర: షబబన ఖతతన పఠరన

95-133/425

తసడడ:డ ఫజలలర రహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-975
వయససస:28
లస: ససస స
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5009 MLJ3752813
పపరర: షమమమ ఖమతతన పఠరన

95-133/426

5010 MLJ3752805
పపరర: రరషరక ఖమతతన పఠరన

95-133/427

5011 MLJ2597789
పపరర: ఖమర జహన పఠరన

95-133/428

తసడడ:డ ఫజలకర రహహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-975
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫజలకర రహహమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-975
వయససస:32
లస: ససస స

5012 MLJ0990515
పపరర: జయమఉరకహహమమననబ న పఠరన

95-133/430 5014 SQX1407346
5013 MLJ2592723
పపరర: ఫజలకర రహకన ఖమన పఠరన
పపరర: రరకరసనన బబగమ పఠరన

95-133/429

తసడడ:డ రహహమమననబ న పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-975
వయససస:35
లస: పప
5015 MLJ3752730
పపరర: మలర కర మహమకద

తసడడ:డ హబబలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-975
వయససస:75
లస: పప
95-133/432

5016 MLJ3752722
పపరర: రజయమససలమసనన మహమకద

భరస : ఫజలకర రహహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-975
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అజజజబ న పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:26
లస: ససస స
95-133/433

5017 SQX0669309
పపరర: షరకకరర పరరశ\న షపక షపక

భరస : మహమకద రరహన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమకద రరజజశన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరదసలమరఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:48
లస: ససస స

5018 MLJ3752714
పపరర: నససన
డ బబగస మహమకద

5019 SQX1315630
పపరర: సతనసర ఖమన పఠరన

5020 SQX1154723
పపరర: అజజజబ న పఠరన

95-133/435

భరస : జజన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:53
లస: ససస స
5021 SQX0428383
పపరర: రరహన మహమకద
తసడడ:డ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:34
లస: పప
5024 SQX1981216
పపరర: ఫరతమ పటబన

95-133/441

95-133/442

95-133/445

భరస : ఆదనస సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:38
లస: ససస స

95-133/1010

5028 MLJ3752540
పపరర: రరజజశనన సయఖద

5031 SQX1715838
పపరర: పరరశన షపక

95-133/449

5034 SQX0946442
పపరర: ఖతజజ షపక

95-133/443

5037 MLJ3751013
పపరర: ననన షపక
భరస : రరహ మమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:40
లస: ససస స

95-133/440

5026 SQX2443695
పపరర: జబన షపక

95-133/1011

5029 SQX1719046
పపరర: మమమననసర షపక

95-133/444

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:32
లస: ససస స
95-133/446

5032 SQX1798123
పపరర: ఇరరఫనన షపక

95-133/447

భరస : బమజర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:33
లస: ససస స
95-133/450

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:34
లస: ససస స
95-133/453

5023 MLJ3749967
పపరర: జజన మహమకద

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహబభబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:34
లస: ససస స
5036 SQX0946459
పపరర: మమసతనజ సయఖద

5025 SQX2425551
పపరర: అసరరస షపక

95-133/437

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:69
లస: పప

భరస : సరలలహ� సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:31
లస: ససస స
5033 SQX1798107
పపరర: షమస షపక

95-133/439

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:46
లస: పప

భరస : ననగభర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:27
లస: ససస స
5030 SQX0946434
పపరర: మమసరర సయఖద

5022 MLJ3749975
పపరర: రరజజశన మహమకద

95-133/434

తసడడ:డ ఖలలమబ న పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:37
లస: పప

భరస : సతస ర ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:23
లస: ససస స
5027 SQX0982744
పపరర: కమర జహ షపక

95-133/436

తసడడ:డ ఖలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-977
వయససస:26
లస: పప
95-133/438

95-133/431

5035 MLJ3751062
పపరర: ససషక ససలమసనన షపక

95-133/452

భరస : షమయమలమర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/454

5038 MLJ3750965
పపరర: షరజజదద సయఖద

95-133/455

భరస : షపరర
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:40
లస: ససస స
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95-133/456

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:41
లస: ససస స
5042 MLJ3751021
పపరర: బశరర షపక

95-133/459

95-133/462

భరస : మౘేనబమల� షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:76
లస: ససస స
5051 SQX1719228
పపరర: మమకరసవర జజన సయఖద
తసడడ:డ మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:25
లస: పప
5054 SQX0982736
పపరర: ననగమర షపక

95-133/471

95-133/475

95-133/478

తసడడ:డ హసపసన
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:58
లస: పప

5052 SQX1621532
పపరర: మమజజహహద షపక

5055 SQX0948836
పపరర: దసస గరరర సయఖద

5058 SQX0948802
పపరర: ససభబన షపక

5061 MLJ3748506
పపరర: ససభబన షపక

95-133/481

5064 SQX0948828
పపరర: మహమకద అల సయఖద

95-133/469

5067 SQX1718972
పపరర: నగరక ఖణస మహమకద
తసడడ:డ సరదసలమరహ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-981
వయససస:21
లస: ససస స

5050 SQX1719079
పపరర: మమననన మసరసన సయఖద

95-133/467

5053 SQX0946509
పపరర: రసదల సయఖద

95-133/470

తసడడ:డ మరషహహద సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:32
లస: పప
95-133/472

5056 SQX1798081
పపరర: బమజర షపక

95-133/474

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:37
లస: పప
95-133/476

5059 SQX0207100
పపరర: మమనననేర సయఖద

95-133/477

తసడడ:డ మరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:38
లస: పప
95-133/479

5062 MLJ3748597
పపరర: షపరర సయఖద

95-133/480

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:50
లస: పప
95-133/482

తసడడ:డ హహససవసన అల సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:53
లస: పప
95-133/484

95-133/464

తసడడ:డ మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ షరకత అల షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దనదన సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:53
లస: పప
5066 MLJ0994343
పపరర: మరర సరహహబ సయఖద

95-133/466

తసడడ:డ సయఖద ఆదనస షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషలమర� షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:42
లస: పప
5063 SQX0948844
పపరర: ఆదస సయఖద

5049 SQX0982835
పపరర: సయఖద ఫరతమ బ సయఖద

5047 MLJ3751005
పపరర: షపక పరఖరర
భరస : ససవదన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజననబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:37
లస: పప
5060 MLJ3748522
పపరర: షమ యభలమర షపక

95-133/463

తసడడ:డ షబబర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:32
లస: పప
5057 MLJ3748613
పపరర: భబషర షపక

5046 MLJ3752748
పపరర: మమసతనజ షపక

95-133/461

భరస : మహమకద అల సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:79
లస: ససస స
95-133/468

95-133/458

95-133/460 5044 SQX0946426
5043 MLJ0989137
పపరర: కరరమమననసర షపక సయఖద షపక
పపరర: మమహరరన సయఖద

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:53
లస: ససస స
95-133/465

5041 MLJ3751039
పపరర: హహససవన బ షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చనసద� షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:53
లస: ససస స
5048 MLJ3751070
పపరర: మమహబభబ షపక

95-133/457

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మమననన షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:46
లస: ససస స
5045 MLJ3751047
పపరర: హససనన షపక

5040 MLJ0989848
పపరర: జజకకయమ శశక షపక

5065 SQX1798073
పపరర: జజన బబషర సయఖద

95-133/483

తసడడ:డ దనదన సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:56
లస: పప
95-133/485

95-133/486
5068 SQX0889774
పపరర: మహమమకద నజమమ ఖమనమ
మహమకద
తసడడ:డ సరదసలమరహ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-981
వయససస:26
లస: ససస స
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95-133/487
5069 SQX0889782
పపరర: మహమకద శమమ ఖమనమ
మహమకద
తసడడ:డ సదసలమరహ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-981
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదసలమరహ ఖమన మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-981
వయససస:22
లస: పప

5072 MLJ3753068
పపరర: జబబద షపక

5073 MLJ0991174
పపరర: యమససకన షపక

95-133/490

భరస : రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:33
లస: ససస స
5075 SQX0679266
పపరర: రబబబన షపక

95-133/493

95-133/496

95-133/497

95-133/962

95-133/1016

95-133/502

తసడడ:డ అబమరల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:28
లస: పప

5085 SQX2133122
పపరర: రరయమజ షపక

5088 SQX1719251
పపరర: మహబ షపక

5091 SQX1719186
పపరర: బభడ షపక

95-133/506

5094 SQX1536459
పపరర: హలమ పరరశన షపక

95-133/498

5097 SQX0982801
పపరర: రరయమజ అహమకద షపక
తసడడ:డ బషసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:28
లస: పప

95-133/495

5080 SQX2312114
పపరర: సనన వపలమర షపక

95-133/1013

5083 SQX0982751
పపరర: షబన షపక

95-133/499

భరస : కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-986
వయససస:40
లస: ససస స
95-133/1014

5086 SQX2133130
పపరర: ఫయమజ షపక

95-133/1015

తసడడ:డ రరేతహమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-987
వయససస:26
లస: పప
95-133/500

5089 SQX1868405
పపరర: అమరర షపక

95-133/501

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-28-988
వయససస:27
లస: ససస స
95-133/504

5092 SQX1868462
పపరర: అహమకద షపక

95-133/505

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:67-28-988
వయససస:30
లస: పప
95-133/507

భరస : అబమరల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:48
లస: ససస స
95-133/509

5077 MLJ2593382
పపరర: అబమరల సమద షపక

తసడడ:డ అబమరల సమద
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:67-28-988
వయససస:28
లస: పప

భరస : షపక బషసర అహకద
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:25
లస: ససస స
5096 SQX1527656
పపరర: ఇరరఫన షపక

95-133/1012

భరస : బభడ షపక
ఇసటట ననస:67-28-988
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:67-28-988
వయససస:37
లస: ససస స
5093 SQX1803550
పపరర: షపక షహహన

5082 SQX0480582
పపరర: ఫసరగజ బబబమ షపక

95-133/492

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-987
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరహమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-987
వయససస:24
లస: ససస స
5090 MLJ3752839
పపరర: దదల షరద షపక

95-133/494

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-28-985
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67.28.987
వయససస:54
లస: పప
5087 SQX2130342
పపరర: అపసనన షపక

5079 SQX2312098
పపరర: రరకరసనన షపక

5074 SQX0669291
పపరర: రరహన షపక
భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజజబబమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-985
వయససస:39
లస: ససస స
5084 SQX2148641
పపరర: రరహమన షపక

95-133/491

తసడడ:డ ఇసరకయల� షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బమడత సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:60
లస: పప
5081 MLJ2852697
పపరర: షరహహన షపక

5076 MLJ2593374
పపరర: అబమరల రహమమన షపక

95-133/489

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబమరల సయఖద షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసకయల షపక
ఇసటట ననస:67-28-983
వయససస:34
లస: పప
5078 MLJ2593341
పపరర: ఇసరకయమల షపక

95-133/488 5071 SQX0669440
5070 SQX1718782
పపరర: ససవఫపలమరహ ఖమన మహమకద
పపరర: షమమ షపక

5095 MLJ3752946
పపరర: షరహహదన షపక

95-133/508

భరస : అబమరల బషసర
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:48
లస: ససస స
95-133/510

5098 SQX0997155
పపరర: ఫయమజ అహకద షపక

95-133/511

తసడడ:డ బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:29
లస: పప
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5099 SQX0625442
పపరర: నదరరబషర సయఖద సయఖద

95-133/512

తసడడ:డ బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:30
లస: పప
5102 SQX2300838
పపరర: మమజబ బబగ షపక

95-133/1018

95-133/515

95-133/518

95-133/520

95-133/523

95-133/1021

95-133/528

తసడడ:డ జహసగరర బబషర� షపక
ఇసటట ననస:67-28-999/1
వయససస:47
లస: పప

5112 AP151000597494
పపరర: నససన
డ మహమకద

5115 MLJ2597268
పపరర: ఖసదడద ఉననసర మహమకద

5118 MLJ3752656
పపరర: నససమమ బబగస మహమకద

5121 SQX1621540
పపరర: నదరర హన షపక

95-133/531

5124 MLJ3752680
పపరర: రరహనన షపక

95-133/521

5127 SQX1837871
పపరర: రజయమ ససలల న షపక

5107 SQX0982843
పపరర: కరలమ షపక

95-133/517

5110 SQX1869502
పపరర: నససన
డ పఠరన

95-133/519

5113 SQX0982900
పపరర: ఖమదదర మహమభద

95-133/522

తసడడ:డ మకకబల
ఇసటట ననస:67-28-994
వయససస:30
లస: పప
95-133/524

95-133/525
5116 MLJ2592533
పపరర: మహమకద రషసద� మహమకద

తసడడ:డ ఉమకర� మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-995
వయససస:50
లస: పప
95-133/526

5119 MLJ3752698
పపరర: జబన షపక

95-133/527

తసడడ:డ జహసగరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-999
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/529

5122 MLJ3752672
పపరర: కగసర బబగస షపక

95-133/530

భరస : జహసగరర బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-999
వయససస:76
లస: ససస స
95-133/532

భరస : అసరరస షపక
ఇసటట ననస:67-28-999/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-133/534

95-133/514

భరస : ఫరరఖ మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-994
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దనవపద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-999
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జహసగరర బబషర� షపక
ఇసటట ననస:67-28-999
వయససస:40
లస: పప
5126 MLJ3749934
పపరర: అసరరస షపక

95-133/1020

భరస : ఖమజజ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-996
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:67-28-999
వయససస:38
లస: ససస స
5123 MLJ3749942
పపరర: అనశర షపక

5109 SQX2123859
పపరర: బబజ షపక

5104 SQX1869403
పపరర: మలర క బబగస షపక

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-28-993
వయససస:25
లస: పప

భరస : రషసద మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-995
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద రశద
ఇసటట ననస:67-28-995
వయససస:21
లస: పప
5120 MLJ3752664
పపరర: అత హర షపక

95-133/516

భరస : మకకబల మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-994
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మకకబల
ఇసటట ననస:67-28-994
వయససస:31
లస: పప
5117 SQX2362432
పపరర: మహమకద అశకఫ అల

5106 SQX1719350
పపరర: నససర షపక

95-133/1017

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-28-993
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: కలస షపక
ఇసటట ననస:67-28-993
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మకకబల మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-994
వయససస:26
లస: ససస స
5114 MLJ3749918
పపరర: ఫరరరఖ మహమకద

95-133/1019

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-28-993
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-28-993
వయససస:31
లస: పప
5111 SQX0982819
పపరర: ఫరరరన మహమకద

5103 SQX2300416
పపరర: నజయమ బబగమమ షపక

5101 SQX2119691
పపరర: ససలమసనన పఠరన

భరస : జజన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-991
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమజబ బబగ షపక
ఇసటట ననస:67-28-992,3rd line
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబజ� షపక
ఇసటట ననస:67-28-993
వయససస:38
లస: ససస స
5108 SQX0983932
పపరర: ఖలల షపక

95-133/513

తసడడ:డ షపక అకబర బబషర
ఇసటట ననస:67-28-989
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:67-28-992,3RD LINE
వయససస:46
లస: పప
5105 MLJ3752623
పపరర: ఫరతమమ షపక

5100 SQX1803576
పపరర: షపక బషసర అహకద

5125 SQX1869536
పపరర: అజజ బబషర షపక

95-133/533

తసడడ:డ అసర స బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-999/1
వయససస:23
లస: పప
95-133/535

తసడడ:డ అసర స బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-999/1 2ND LINE
వయససస:21
లస: ససస స

5128 SQX1719400
పపరర: ఉషబబయ

95-133/536

తసడడ:డ నగభల సససహ
ఇసటట ననస:67-28-1000
వయససస:23
లస: ససస స
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5129 SQX1719301
పపరర: హజజరర ససలమసనన షపక

95-133/537

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:67-28-1000
వయససస:34
లస: ససస స
5132 SQX1137547
పపరర: గగససయ జలమరన షపక

95-133/540

95-133/543

95-133/546

5136 SQX1869577
పపరర: రజయ ససలమసనన పపతతన

5139 SQX0997148
పపరర: తనజదదరన షపక షపక

95-133/549

5142 SQX2428597
పపరర: రరషక షపక

95-133/544

5145 SQX1798198
పపరర: మహమకద ఖమదర బ షపక

95-133/547

95-133/553

5149 SQX1798172
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-133/556

5151 SQX1943190
పపరర: యససకన షపక

95-133/557

5153 SQX1943083
పపరర: షకకల షపక
తసడడ:డ షకకల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1005
వయససస:21
లస: పప
5156 SQX1981463
పపరర: చసద
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1007
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1004
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ షకకల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1005
వయససస:20
లస: ససస స
95-133/559

5154 SQX0207142
పపరర: షకకల షపక

5157 SQX1981455
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ జఫర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1007
వయససస:58
లస: పప

5152 MLJ3752706
పపరర: అసకత షపక

95-133/558

భరస : షకకల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1005
వయససస:39
లస: ససస స
95-133/560

తసడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1005
వయససస:44
లస: పప
95-133/562

95-133/548

5146 SQX0950402
పపరర: ఇమమమ న మహమమకద
మహమకద
తసడడ:డ మమహమభద మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-1004
వయససస:26
లస: పప

95-133/555

తసడడ:డ షకకల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1005
వయససస:20
లస: పప

5140 MLJ3748654
పపరర: ఇమమమ న మహమకద షపక

95-133/552

5148 SQX1587098
పపరర: మమహహమభడ అహమద
మహమకద
తసడడ:డ ఉమకర మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-1004
వయససస:49
లస: పప

95-132/1011

95-133/545

95-133/550
5143 SQX0982918
పపరర: రజయమ ససలమసనన మహమభద
మహమకద
తసడడ:డ అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-1004
వయససస:26
లస: ససస స

5147 SQX1297796
పపరర: జలమన షపక

5150 SQX2521516
పపరర: మహమకద షపక

5137 MLJ3752631
పపరర: గగససయమ షపక

95-133/991

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-28-1004
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శబబర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1004
వయససస:31
లస: పప

95-133/542

తసడడ:డ హజరరత అల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1003
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమహహమభడ అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-1004
వయససస:42
లస: ససస స
95-133/554

5134 SQX1170497
పపరర: షపక ఇరరఫన షపక

భరస : హజరత� షపక
ఇసటట ననస:67-28-1003
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అబమరల మమలక షపక
ఇసటట ననస:67-28-1003
వయససస:30
లస: ససస స
95-133/551

95-133/539

తసడడ:డ గగససయమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1002
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ధదఉల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1003
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1003
వయససస:50
లస: పప
5144 SQX1587080
పపరర: అనస ఫరతమమ మహమకద

95-133/541

భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:67-28-1003
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1003
వయససస:25
లస: పప
5141 SQX1719459
పపరర: హజరత షపక

5133 SQX1185124
పపరర: దనవపద ఖమన పఠరన

5131 SQX1719632
పపరర: మబనన షపక

భరస : అబమరల అలమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1002
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జలర దలన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-1002
వయససస:27
లస: పప

భరస : జరవలమదదరన
ఇసటట ననస:67-28-1002/1
వయససస:39
లస: ససస స
5138 SQX1394501
పపరర: అబమరల అలమ షపక

95-133/538

తసడడ:డ ఉమకర మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-1000
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఖసదసరస షపక
ఇసటట ననస:67-28-1002
వయససస:54
లస: ససస స
5135 MLJ3753019
పపరర: ఫరతమమననసర పఠరన

5130 MLJ2592863
పపరర: రరజక మహమకద

5155 SQX1976364
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-133/561

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1007
వయససస:27
లస: పప
95-133/563

5158 SQX1981489
పపరర: ఖయమఖస షపక

95-133/564

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1007
వయససస:23
లస: పప
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95-133/992

భరస : ఖయమఖస
ఇసటట ననస:67-28-1007
వయససస:25
లస: ససస స
5162 SQX1137562
పపరర: షపక మహమకద లమలమరన

95-133/566

95-133/569

95-133/572

95-133/993

95-133/576

తలర : జజఫర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1011
వయససస:43
లస: పప
5177 SQX1315044
పపరర: రరహనన సయఖద

95-133/579

95-133/582

తసడడ:డ ససవదస సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:27
లస: పప

95-133/573

5172 SQX2400570
పపరర: షపక ఖజ షపక అమరరననసర

95-133/585

95-179/1062

95-133/571

5170 MLJ3748498
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-133/574

5173 SQX0372185
పపరర: షపక నససమమ షపక

95-133/575

తలర : సయద ఖజ సయద అమరరననసర
ఇసటట ననస:67-28-1010
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇసతయమజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1011
వయససస:37
లస: ససస స

5175 MLJ3750999
పపరర: షకకల సయఖద

5176 SQX1298190
పపరర: సబహ షపక

95-133/577

5178 SQX1868595
పపరర: జజనబ సయఖద

5181 MLJ0989814
పపరర: శకకలమ షపక

5184 SQX1943364
పపరర: రరయమజ షపక

5187 SQX1885755
పపరర: ఖజ షపక
తసడడ:డ కలలశర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:28
లస: పప

95-133/578

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:27
లస: ససస స
95-133/580

5179 MLJ3751088
పపరర: ఆరరఫపననసర షపక

95-133/581

భరస : అయమస ఖమన� షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:38
లస: ససస స
95-133/583

5182 MLJ3753027
పపరర: సరలయమ బబగస షపక

95-133/584

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:76
లస: ససస స
95-133/586

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:20
లస: పప
95-133/588

5167 MLJ3749900
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ బసకలమర సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1010
వయససస:58
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:22
లస: పప
5186 SQX1869585
పపరర: సరదదక సయఖద

5169 MLJ0994830
పపరర: బబజ సయఖద

95-133/568

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1008
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:41
లస: ససస స
5183 SQX1715606
పపరర: కలస షపక

95-133/570

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1012
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:32
లస: ససస స
5180 MLJ3753001
పపరర: హససనన షపక

5166 SQX1297846
పపరర: కరరమమలర షపక

5164 MLJ3752599
పపరర: షరకకరర షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1008
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1010
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ షపర
ఇసటట ననస:67-28-1010
వయససస:22
లస: పప
5174 SQX0376277
పపరర: షపక ఇసతయమజ భబషర షపక

95-133/567

తసడడ:డ కరరమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1008
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1010
వయససస:32
లస: ససస స
5171 SQX2146173
పపరర: షబబర సయద

5163 SQX1297804
పపరర: సబర బబగస షపక

95-133/565
5161 SQX1621557
పపరర: మహమకద మమబమననసర షపక

భరస : లమలమరన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1007/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1008
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:67-28-1008
వయససస:20
లస: పప
5168 SQX0372201
పపరర: సయఖద గగససయమ సయఖద

95-134/603

భరస : ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:67-28-1007
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ యకలబ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1007/1
వయససస:42
లస: పప
5165 SQX1943232
పపరర: సరబర షపక

5160 SQX1976349
పపరర: నజక షపక

5185 SQX1837863
పపరర: నజజమ మహమకద

95-133/587

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:23
లస: పప
95-133/589

5188 SQX1298224
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-133/590

తసడడ:డ షకకలమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:30
లస: పప
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5189 SQX2059509
పపరర: గగససయ బబగమమ పఠరన

95-187/385

భరస : మహమకద రఫస
ఇసటట ననస:67-28-1013
వయససస:44
లస: ససస స
5192 SQX1354984
పపరర: లకడక తరరపటమక కకడత

95-181/760

95-181/763

95-181/766

95-181/769

95-181/1231

95-181/772

95-181/775

భరస : దసరడ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:32
లస: ససస స

5202 AP151000603069
పపరర: వనసకటటశ కరరస

5205 SQX2424679
పపరర: గగస బబష నదర బబష

5208 MLJ0993212
పపరర: గరయతడ� బబలర�

5211 SQX1956416
పపరర: రమణ బబలర మ

95-181/778

5214 MLJ2605335
పపరర: ససరరష� బబలర�

95-181/770

5217 MLJ2605103
పపరర: దతవ చలమర�
భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:67-28-1020
వయససస:65
లస: ససస స

5197 AP151000603070
పపరర: రసగమక కరరస�

95-181/765

5200 SQX0482893
పపరర: ససధనకర కకడత�

95-181/768

5203 SQX0972984
పపరర: కనకర రరవప బబలమడ

95-181/771

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:62
లస: పప
95-133/994

5206 SQX2424794
పపరర: హససన షపక

95-133/995

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:29
లస: ససస స
95-181/773

5209 SQX0334300
పపరర: బబలమడ ససభబషసణణ�

95-181/774

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:47
లస: ససస స
95-181/776

5212 SQX1575150
పపరర: పడసరద బలమర

95-181/777

తసడడ:డ కనకరరరవప బలమర
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:31
లస: పప
95-181/779

తసడడ:డ కనకరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:40
లస: పప
95-181/1232

95-181/762

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:31
లస: పప

భరస : కనక రరవప బబలర మ
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:38
లస: పప
5216 SQX2241552
పపరర: వజయలకడక బబలమట

95-181/767

తసడడ:డ కనకరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కనకర రరవప
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:47
లస: ససస స
5213 MLJ0989590
పపరర: దసరరడమలర ఖమరరరన రరవప� �

5199 AP151000603062
పపరర: ససవదమక కర�

5194 MLJ2605491
పపరర: శకదతవ కకడచ

భరస : వనసకటటశ�
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబమ నదర బబష
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:33
లస: ససస స
5210 SQX0972901
పపరర: రమణ బబలలధత

95-181/764

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:55
లస: పప

భరస : రసగ సరశమ
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:53
లస: ససస స
5207 SQX0866830
పపరర: ఉదయ లకడక బబలర

5196 AP151000603064
పపరర: వనసకటటశశరమక కకడచ

95-181/759

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:53
లస: పప
5204 SQX2241297
పపరర: ననగ మహహన జసక

95-181/761

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:65
లస: ససస స
5201 MLJ2605020
పపరర: పడసరద కకడచ

5193 SQX0972976
పపరర: శరకవణణ కకడచ

5191 SQX1644921
పపరర: గగయస బ శరయక

భరస : చనన సరయమధ శరయక
ఇసటట ననస:67-28-1016
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:50
లస: ససస స
5198 AP151000603068
పపరర: శవమక కరరస�

95-181/758

తలర : గగససభ
ఇసటట ననస:67-28-1016
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప కకడత
ఇసటట ననస:67-28-1018
వయససస:25
లస: ససస స
5195 SQX1582890
పపరర: ననగ మలలర సవరర మలమరదద

5190 SQX1051523
పపరర: రరజయ షపక

5215 MLJ2605590
పపరర: కనకరరరవప � బబలమడ�

95-181/780

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:67-28-1019
వయససస:65
లస: పప
95-181/781

5218 SQX1956382
పపరర: ఖమర జహ షపక

95-181/782

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1021/1
వయససస:40
లస: ససస స
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5219 SQX2370757
పపరర: పవన కలమమర మసతడ
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95-181/1233

తసడడ:డ అపపరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:67-28-1022
వయససస:25
లస: పప
5222 SQX1617317
పపరర: సరసబశవ రరవప తతక

95-181/785

95-181/786

95-181/789

95-133/592

95-133/595

95-133/598

95-133/601

భరస : బమజర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:67
లస: ససస స

5232 MLJ3752979
పపరర: జజకకరర ససలమసనన షపక

5235 MLJ3750130
పపరర: అహకద ససదర దక షపక

5238 SQX1813427
పపరర: రహమమన షపక

5241 MLJ0991265
పపరర: ససనల కలమమర మమమళళపలర

95-133/604

5244 MLJ3752904
పపరర: అరరరయమ షపక

95-133/593

5247 MLJ3750098
పపరర: మహమకద అల షపక
తసడడ:డ అబమరల గన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:33
లస: పప

5227 SQX1346791
పపరర: వనసకటటసశరరర ససగ

95-181/788

5230 AP151000600056
పపరర: శకనవరసరరవప అయలస

95-181/791

5233 MLJ3752961
పపరర: నజజనన షపక

95-133/594

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:41
లస: ససస స
95-133/596

5236 MLJ0987982
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-133/597

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:37
లస: పప
95-133/599

5239 MLJ3752953
పపరర: రరజఖ లకడక మమమళళపలర

95-133/600

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:67-28-1036
వయససస:37
లస: ససస స
95-133/602

5242 MLJ0995423
పపరర: రరథనకసషషమభరరస మమమళళపలర

95-133/603

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:67-28-1036
వయససస:75
లస: పప
95-133/605

భరస : అషడఫ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:34
లస: ససస స
95-133/607

95-133/591

తసడడ:డ బమచచయఖ
ఇసటట ననస:67-28-1030
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరథనకసషషమభరరస
ఇసటట ననస:67-28-1036
వయససస:39
లస: పప

భరస : షసకత షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:35
లస: ససస స
5246 SQX1715770
పపరర: ఆససయమ షపక

95-181/790

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరధనకసషష మభరరస
ఇసటట ననస:67-28-1036
వయససస:67
లస: ససస స
5243 SQX1394535
పపరర: అలయమ షపక

5229 AP151000600058
పపరర: ససతనమహ లకడక అయలస

5224 SQX0843029
పపరర: దసరడ ససగర

తసడడ:డ రరమమలల ససగ
ఇసటట ననస:67-28-1027/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రహహమమన
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:41
లస: పప
5240 MLJ0991307
పపరర: శవకలమమరర మమమళరపలర

95-181/787

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:64
లస: ససస స
5237 MLJ0988394
పపరర: ఆససఫ షపక

5226 SQX1076018
పపరర: మహహశ ససగ

95-181/784

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-28-1027/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-28-1030
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1035
వయససస:29
లస: ససస స
5234 SQX1179226
పపరర: జకకర షపక

95-181/1234

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:67-28-1027/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:67-28-1028
వయససస:50
లస: ససస స
5231 SQX1813815
పపరర: రహహమమననసర షపక

5223 SQX2331312
పపరర: రరషక పఠరన

5221 MLJ0980755
పపరర: రరసబబబమ తతక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-28-1024
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఆరరఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-1025
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:67-28-1027/1
వయససస:25
లస: పప
5228 AP151000600388
పపరర: లకడక ససగర�

95-181/783

భరస : తతక సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-28-1024
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ తతక
ఇసటట ననస:67-28-1024
వయససస:68
లస: పప
5225 SQX1076026
పపరర: రమమశ ససగ

5220 AP151000600228
పపరర: భబనసమత తతక�

5245 MLJ0990440
పపరర: షరరఫర పఠరన

95-133/606

భరస : రషసద బబగ పఠరన
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:38
లస: ససస స
95-133/608

5248 SQX1394543
పపరర: షసకత షపక

95-133/609

తసడడ:డ అబమరల ఘన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:39
లస: పప
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5249 MLJ3748514
పపరర: రషసద బబగ షపక
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95-133/610

తసడడ:డ మకలబల బబగ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:58
లస: పప
5252 SQX2162063
పపరర: ఖమజ షపక

95-133/1000

95-133/613

95-133/616

95-133/619

95-133/621

95-133/1002

95-133/1004

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:67-88-754
వయససస:22
లస: పప

5262 SQX2140952
పపరర: ససభబన సయద

5265 MLJ3750064
పపరర: అససఫ సయఖద

5268 SQX2376291
పపరర: ససభబన సయఖద

5271 SQX0933994
పపరర: అలవనలల గమసటటరర

95-139/927

5274 SQX0541516
పపరర: సరయ తడననథ� తతట�

95-133/1001

5277 AP151000498047
పపరర: ననగరరజ పససడనఖల
తసడడ:డ కసషష పససడనఖల
ఇసటట ననస:67-88-754
వయససస:45
లస: పప

5257 AP151000597318
పపరర: హఫసజ షపక

95-133/615

5260 MLJ3750072
పపరర: ఆససఫ షపక

95-133/618

5263 MLJ2597516
పపరర: షమక సయఖద

95-133/620

భరస : ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1040
వయససస:38
లస: ససస స
95-133/622

5266 MLJ2592517
పపరర: ఖమదర సయఖద

95-133/623

తసడడ:డ అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1040
వయససస:45
లస: పప
95-183/845

5269 SQX2409399
పపరర: హనసన సయయద

95-133/1003

తసడడ:డ ఖమదర సయయద
ఇసటట ననస:67-28-1040/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-132/517

5272 SQX1876044
పపరర: భరత గగపవరపప

95-132/627

తసడడ:డ గగపస కసషష గగపవరపప
ఇసటట ననస:67-30-1076
వయససస:24
లస: పప
95-174/655

తసడడ:డ వజయ సరరధద�
ఇసటట ననస:67-88-754
వయససస:30
లస: పప
95-175/930

95-133/612

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస గమసటటరర
ఇసటట ననస:67-29-66
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబలల గమమక
ఇసటట ననస:67-52-9718
వయససస:24
లస: ససస స
5276 SQX1628694
పపరర: మణణదదప ననయమడడ ఆకలల

95-133/617

తసడడ:డ సరదదక సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1040
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రశద బబగ జబర
ఇసటట ననస:67-28-1041/2
వయససస:27
లస: పప
5273 SQX1905256
పపరర: భబరత గమమక

5259 SQX1298141
పపరర: ఆరరఫ షపక

5254 SQX0842989
పపరర: నఫసషర షపక

భరస : ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1040
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:67-28-1040
వయససస:19
లస: ససస స
5270 SQX2176121
పపరర: బబఘమ జబర

95-133/614

తసడడ:డ సరదదక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:21
లస: పప

భరస : రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:67-28-1040
వయససస:65
లస: ససస స
5267 SQX2376416
పపరర: శరజయ సయద

5256 MLJ2597383
పపరర: ససఫసయమ షపక

95-133/999

భరస : ఆససఫ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససమ
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:55
లస: పప
5264 AP151000597230
పపరర: హలమమ సయఖద

95-133/611

భరస : ససభబన� షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:25
లస: పప
5261 MLJ2592244
పపరర: ససబబన షపక

5253 MLJ3752862
పపరర: సబహ షపక

5251 SQX2124337
పపరర: అయయషర షపక

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కలమ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1039
వయససస:34
లస: ససస స
5258 SQX1170539
పపరర: సతనసర షపక

95-133/998

భరస : అబమరల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనన
ఇసటట ననస:67-28-1037
వయససస:18
లస: పప
5255 SQX0669267
పపరర: సబనన షపక

5250 SQX2124220
పపరర: బదరరననసర షపక

5275 SQX1628686
పపరర: శక దతవ పలర సపరటట

95-175/929

భరస : ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:67-88-754
వయససస:41
లస: ససస స
95-175/931

5278 SQX2340842
పపరర: ఫరతమ సరరర

95-132/976

తసడడ:డ రఫసక మహమకద
ఇసటట ననస:67-94
వయససస:20
లస: ససస స

Page 359 of 363

5279 MLJ3752854
పపరర: షరహహదన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-13
95-133/630

భరస : జజనబబషర� షపక
ఇసటట ననస:67-99
వయససస:47
లస: ససస స
5282 SQX0599019
పపరర: ఫరతమమ బబగస

95-133/636

95-133/642

95-133/646

5286 AP151000594531
పపరర: యభససఫ మహమకద

5289 SQX1870500
పపరర: అజడ ర అల మహమకద

95-197/829

5292 SQX1531939
పపరర: ననగ వసశ కసషష యయసదదరర

తసడడ:డ శకమనననరరయణ పరరచదరర
ఇసటట ననస:67-106
వయససస:24
లస: పప

95-133/651
5297 SQX1798230
పపరర: ఝమనస వనసకట ననగ అఖల
తచలర మకలల
తసడడ:డ టట వ ననగరశశర రరవప రరవప తచలర మకలల
ఇసటట ననస:67-106/1
వయససస:23
లస: ససస స

5298 SQX1943307
పపరర: బబగరఖ లకడక బళళన

5300 SQX1315648
పపరర: వనసకట ననగరశశర రరవప
తచలర మకలల
తసడడ:డ రరమ బడహకస తచలర మకలల
ఇసటట ననస:67-106/1
వయససస:56
లస: పప

95-133/654

5303 SQX2293090
పపరర: జజఖత బలమరన

95-133/965

95-133/640

5287 SQX0382648
పపరర: చలమర లకడక ననరరయణ�

5301 AP151000594435
పపరర: సతఖననరరయణ బళళళన

95-139/931

5290 SQX2484343
పపరర: అమర షపక

95-190/1229

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:47
లస: పప
95-133/648

5293 SQX1553404
పపరర: ననగ మణణ సరయ లలత
ఎసడడరర
భరస : ననగ వసశ కసషష ఎసడడరర
ఇసటట ననస:67-105
వయససస:26
లస: ససస స

95-139/1150

95-133/652

95-133/653
5299 SQX1837855
పపరర: ధదరజ వనసకట శవ ననగ సరయ
తచలరకలల
తసడడ:డ వనసకట ననగరశశరరరవప తచలరకలల
ఇసటట ననస:67-106/1
వయససస:21
లస: పప

95-133/655

95-133/656
5302 SQX1315655
పపరర: బబబ ననగ మమధవ లత తచలర మకలల

భరస : వనసకట ననగరశశర రరవప తచలర మకలల
ఇసటట ననస:67-106/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-133/963

భరస : శకమనననరరయణ పరరచదరర
ఇసటట ననస:67-106 kodevari street
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:53
లస: ససస స

95-181/792

భరస : షపక అబమరల హఫసజ
ఇసటట ననస:67-106
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-106/1
వయససస:63
లస: పప
5304 SQX2446920
పపరర: ససతమహలకడక పరరచదరర

95-139/929

తలర : మమకషసటట�
ఇసటట ననస:67-102
వయససస:28
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ బళళన
ఇసటట ననస:67-106/1
వయససస:62
లస: ససస స

95-133/658 5307 AP151000597363
5306 AP151000594521
పపరర: రరమససబబబరరవప అనసమమలససటట
పపరర: ససలలచన పష లశశటట

తసడడ:డ బబలవనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-107
వయససస:66
లస: పప

5284 MLJ0992677
పపరర: నజర బబషర షపక

95-133/650 5296 SQX2403400
5295 SQX1458067
పపరర: రరఘ సరయ ససదదప పరరచదరర
పపరర: షపక జమసఠ

తసడడ:డ తనతయఖ ఎసడడరర
ఇసటట ననస:67-105
వయససస:62
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర బలమరన
ఇసటట ననస:67-106/1
వయససస:29
లస: ససస స

95-133/644

తసడడ:డ పరపరరరవప యయసదదరర
ఇసటట ననస:67-105
వయససస:36
లస: పప
95-181/794

95-133/634

తసడడ:డ ఉసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అసర స మహమకద
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:23
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:22
లస: ససస స
5294 SQX1553297
పపరర: పరప రరవప ఎసడడరర

95-133/638

తసడడ:డ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:67-101
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకరరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:67-104
వయససస:63
లస: ససస స
5291 SQX2423499
పపరర: రహహలమ షపక

5283 SQX0843706
పపరర: అజస మహమకద

5281 SQX0616540
పపరర: నదరర హన షపక

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:29
లస: పప

భరస : అజస మహమకద
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:23
లస: ససస స
5288 MLJ3753225
పపరర: లకడకకలమమరర కకతస మమసస

95-133/632

భరస : మమనర మహమకద
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అయమజ
ఇసటట ననస:67-100
వయససస:37
లస: ససస స
5285 SQX1980580
పపరర: రజయ మహమకద

5280 SQX1455527
పపరర: నససమమ మహమకద

5305 SQX2442085
పపరర: శకమనననరరయణ పరరచదరర

95-133/964

తసడడ:డ వనసకటరరవప పరరచదరర
ఇసటట ననస:67-106 kodivari
వయససస:53
లస: పప
95-133/660

5308 SQX1943109
పపరర: రరవసత కలమమర గకసధద

95-133/662

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:21
లస: పప
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5309 MLJ3750262
పపరర: ససరరష కలమమర కరరరసశశటట

95-133/664

తసడడ:డ ససబబబరరవప� కరరసశశటట
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:37
లస: పప
5312 SQX0889832
పపరర: వనసకట కకరస ర సరగర ఇమకడడశశటట

95-133/668

95-133/674

95-133/680

95-139/933

95-139/939

95-133/683

95-133/687

భరస : అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-113
వయససస:55
లస: ససస స

5322 MLJ1738327
పపరర: షరహహదన నససన
డ షపక

5325 SQX0382374
పపరర: పడగడ శశషషకలమమర

95-201/972

95-139/935

5320 SQX2356608
పపరర: జజఖషష ఇమకడడ

95-133/968

5323 SQX0822312
పపరర: శకనవరస గమమమక

95-139/937

95-139/941

5326 SQX2155869
పపరర: మహహన ఇమకడడ

95-139/1152

భరస : భబసషర రరవప ఇమకడడ
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:52
లస: ససస స

95-133/684 5329 MLJ3750338
5328 SQX0451369
పపరర: కకనశశటట వనసకట పవన కలమమర�
పపరర: రమమష బబబమ కకనశశటట

5331 SQX1981109
పపరర: లకడక శరకవణణ ఇమకడడ

5334 AP151000594110
పపరర: కకషష ర పబబశశటట

5337 MLJ3753290
పపరర: అనదరరధ పతతస ళళ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:35
లస: ససస స

95-133/678

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:33
లస: పప

95-133/685

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-111/1
వయససస:56
లస: పప
95-133/689

5332 AP151000612246
పపరర: శవరరవమక పడగఢ

95-139/943

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:73
లస: ససస స
95-133/691

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-113
వయససస:48
లస: పప
95-139/947

5317 AP151000594042
పపరర: శవకసషష గమపరస పరరచదరర

భరస : ససజత ఇమకడడ
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససనల ఇమకడడ
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సదరఖననరరయణ తణమకల
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:49
లస: ససస స
5336 SQX0631499
పపరర: లసగమక దగమడల�

95-133/682

తసడడ:డ రమమశ బబబమ�
ఇసటట ననస:67-111/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ లకడక జగననకహనరరవప
ఇసటట ననస:67-112
వయససస:37
లస: పప
5333 SQX2407237
పపరర: వరణణ తణమకల

5319 AP151000594183
పపరర: భబసషరరరవప ఇమకడడ

95-133/672
5314 MLJ3750288
పపరర: శకమనననరరయణ కనమరర పపడడ

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:67-110
వయససస:61
లస: పప

తలర : లకకర రరవప
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:67-111/1
వయససస:50
లస: ససస స
5330 MLJ0993782
పపరర: ససనల ఇమకడడ

95-133/676

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : లకకర రరవప�
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:42
లస: పప
5327 MLJ3753266
పపరర: వనసకట పదనకవత కకనశశటట

5316 MLJ0989699
పపరర: పడకరషరబబమ పరరచదరర

95-133/666

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:67-109
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:73
లస: పప

భరస : రవసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:35
లస: ససస స
5324 SQX0382317
పపరర: పడగడ రవసదడ కలమమర�

95-133/670

తసడడ:డ శవకసషష గమపరస
ఇసటట ననస:67-110
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భబసషర రరవప
ఇసటట ననస:67-111
వయససస:31
లస: పప
5321 SQX0319970
పపరర: పడగడ ససధఖ రరణణ

5313 SQX0679175
పపరర: వనసకట పడసనన సదరఖ ఐ

5311 MLJ3753183
పపరర: రమమదతవ కనమరర పపడడ

భరస : శకమనననరరయణ
ఇసటట ననస:67-109
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-109
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:67-110
వయససస:35
లస: ససస స
5318 SQX0679209
పపరర: ససజత ఇ

95-133/966

తసడడ:డ పపలర యఖ తచలర మకలల
ఇసటట ననస:67-108
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శసకర రరవప
ఇసటట ననస:67-109
వయససస:28
లస: పప
5315 MLJ3753217
పపరర: అరచన పరరచదరర

5310 SQX2128247
పపరర: సష మ షపసకర రరవప తచలర మకలల

5335 SQX1303916
పపరర: వహహద సయఖద

95-139/945

భరస : బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:67-113
వయససస:39
లస: ససస స
95-133/693

5338 MLJ3753274
పపరర: వనసకరయమక పతతస ళళ

95-133/695

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:65
లస: ససస స
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95-133/697

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:49
లస: పప
5342 SQX1455568
పపరర: హనసమసత రరవప పపవరశడ

5340 MLJ3185667
పపరర: ఖమససస షపక

తసడడ:డ మమహమకదనస
ఇసటట ననస:67-114
వయససస:44
లస: పప
95-133/701

తసడడ:డ బబపనయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:59
లస: పప

5343 SQX2413383
పపరర: రహహస షపక

తసడడ:డ అబమరలనబ�
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:40
లస: ససస స

95-134/813

5349 SQX0724997
పపరర: శవకలమమరర వ

95-139/955

95-139/962

భరస : బబ డయఖ
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:35
లస: ససస స

5351 SQX0329219
పపరర: వనసకటటశ పసటటమలర

5352 SQX1554659
పపరర: వనసకట పసదర బబదరయఖ
పసటటమలర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పసటటమలర
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:37
లస: పప

95-139/968

5355 AP151000609191
పపరర: కకసడయఖ పడగడ

95-139/974

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పసటటమలర
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:34
లస: పప
5354 SQX0742692
పపరర: భదడయఖ ఒసటటరర

95-139/972

తసడడ:డ బమడడ యఖ
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:48
లస: పప
5357 SQX1943216
పపరర: అమరరనథ సరరసపరటట
తసడడ:డ ననగరసశరరరవప సరరసపరటట
ఇసటట ననస:67-118
వయససస:43
లస: పప
5360 AP151000594524
పపరర: శశధర పరరచదరర

95-133/711

95-139/980

Deleted

భరస : అమర మహమకద
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:35
లస: ససస స

5361 SQX1521724
పపరర: షహననజ సయఖద

5350 SQX1554626
పపరర: శవమక గమమక

5353 MLJ1747997
పపరర: ఆసతతన� మసడచ�

95-139/970

5356 SQX1903137
పపరర: సరశత సరరసపత

95-133/703

తసడడ:డ అమరరనధ సరరసపత
ఇసటట ననస:67-118
వయససస:20
లస: ససస స
95-133/707

5359 AP151000597569
పపరర: చచసచస లకడక పరరచసరర

95-133/709

భరస : ననరశసహ రరవప
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:69
లస: ససస స
95-139/976

5362 SQX1252782
పపరర: సరధదక సయఖద

95-139/978

భరస : అబమరల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:34
లస: ససస స

5364 MLJ1735976
పపరర: షకకలమసయఖద

5365 MLJ1735034
పపరర: రహహస సయఖద

95-139/982

భరస : సయఖద అబమరల అహకద
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:38
లస: ససస స

95-139/957

95-139/964

తసడడ:డ అబమరల రఫస అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:23
లస: ససస స

95-139/986 5367 SQX1154400
5366 MLJ1735877
పపరర: రఫస ససవయద అబమరఈ అహమద
పపరర: షరరన పఠరన

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:50
లస: పప

5347 MLJ3185402
పపరర: అబమరలనబ� మహమకద�

తసడడ:డ యమకకబమ� �
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనణమ మమధవ
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:43
లస: పప
5363 SQX1336065
పపరర: మమహరరననసర మహమకద

5358 SQX1128751
పపరర: లకడక మసణనళన మమరరమళళ

95-139/951

భరస : పరపరరరవప గమమక
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ యమననదద
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:80
లస: పప
95-133/705

5344 SQX1473941
పపరర: సలమక మహమకద

తసడడ:డ బదరరదదరన� �
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకట పసదర బబదరయఖ పసటటమలర
ఇసటట ననస:67-116
వయససస:32
లస: ససస స
95-139/966

95-133/699

భరస : జఫరర సరదదక మహమకద
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:41
లస: పప
95-139/959

5341 SQX1515164
పపరర: ననరరయణరరవప వచనరపప

తసడడ:డ కసషషమభరరస వచనరపప
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:67-115
వయససస:44
లస: పప

95-139/953 5346 SQX1082031
5345 MLJ3189248
పపరర: ఫరతమమసజహ ర� మహమకద�
పపరర: మర జజ షపక

5348 SQX1554683
పపరర: వనసకట లకకమక పసటటమలర

95-139/949

95-139/984

తసడడ:డ లతఫ
ఇసటట ననస:67-119
వయససస:43
లస: పప
95-139/988

5368 AP151000612477
పపరర: లకడక ఈమన

95-139/990

భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:47
లస: ససస స
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5369 SQX1507716
పపరర: నవన కలమమర రరడడ తషమక

95-139/992

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ తషమక
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:24
లస: పప
5372 SQX1621730
పపరర: శక భబరడ వ బభరగడడ

95-139/998

95-139/1004

95-139/1010

95-139/1016

95-139/1022

95-139/1028

95-139/1012

5382 SQX0438077
పపరర: జ శవపడసరద

5385 SQX1085969
పపరర: ననగరరరడడడ మమరరసరరడడడ

5388 SQX1252824
పపరర: రరజరష చనన

95-139/1034

5391 SQX0866947
పపరర: శకదతవ అసకరల

95-139/1018

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:39
లస: పప

5394 AP151000600081
పపరర: శసకర ననరరయణ రరవపపడడ

5377 SQX0441857
పపరర: గణపత ననగలకడక

95-139/1008

5380 SQX1726553
పపరర: ఇసరకయల సయఖద

95-139/1014

5383 MLJ1744572
పపరర: రవ కలమమర పసటటల

95-139/1020

తసడడ:డ శసకర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:36
లస: పప
95-139/1024

5386 SQX1081884
పపరర: ససబబబ రరడడ గమసడడబబ యన

95-139/1026

తసడడ:డ చసపసరర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:42
లస: పప
95-139/1030

5389 AP151000609381
పపరర: యకకబమ వనమవరపప�

95-139/1032

తసడడ:డ ఏసష బమ�
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:50
లస: పప
95-181/796

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:43
లస: ససస స
95-181/800

95-139/1002

తసడడ:డ అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప చనన
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:75
లస: పప
5393 SQX0791434
పపరర: రమమష శశగమ

5379 SQX0936898
పపరర: గణపత రరజరశశరర

5374 SQX0376970
పపరర: షపక సరజత

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:46
లస: పప
5390 AP151000609190
పపరర: కకసడయఖ కలమకరగమసట�

95-139/1006

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:37
లస: పప
5387 MLJ3185063
పపరర: ననగసశర రరవప గణపత

5376 SQX1252808
పపరర: పడసనన చనన

95-139/996

తసడడ:డ నజర బబషర
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అహహమద సయఖద
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:28
లస: పప
5384 MLJ1735364
పపరర: శవ ననగ కకషష ర బభరగడడ

95-139/1000

భరస : రరజరష చనన
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:53
లస: ససస స
5381 SQX1726363
పపరర: కరరమమలమర సయఖద

5373 SQX1336032
పపరర: రరనన షపక

5371 AP151000612241
పపరర: తనహహరర సయఖద�

భరస : అహమద�
ఇసటట ననస:67-122
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ మమరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:35
లస: ససస స
5378 SQX0597997
పపరర: కరరమమన షపక

95-139/994

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-120
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర బభరగడడ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:24
లస: ససస స
5375 SQX1085951
పపరర: వససథ కలమమరర మమరరసరరడడ

5370 AP151000609376
పపరర: సరసబరరడడడ ఈమన

5392 SQX0791269
పపరర: ససబబలకడక సపగభ

95-181/798

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:68
లస: ససస స
95-181/802

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:67-123
వయససస:67
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,262

ససత సలల
5,466

ఇతరరలల
3

మతత స
10,731

5,262

5,466

3

10,731
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