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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-14

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9425

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 / 2

3

1

0

4

2

94 / 3

0

1

0

1

3

94 / 5

1

1

0

2

4

94 / 6

0

2

0

2

5

94 / 15

0

1

0

1

6

94 / 40

0

2

0

2

7

94 / 49

0

1

0

1

8

94 / 58

0

2

0

2

9

94 / 59

0

1

0

1

10

94 / 87

0

1

0

1

11

94 / 89

0

1

0

1

12

94 / 141

0

1

0

1

13

94 / 146

2

0

0

2

14

94 / 147

0

1

0

1

15

94 / 151

0

1

0

1

16

94 / 154

2

2

0

4

17

94 / 156

1

0

0

1

18

94 / 157

1

1

0

2

19

94 / 159

1

0

0

1

20

94 / 162

1

0

0

1

21

94 / 163

1

1

0

2

22

94 / 168

0

1

0

1

23

94 / 176

0

1

0

1

24

94 / 177

1

0

0

1

25

94 / 179

0

2

0

2

26

94 / 182

1

0

0

1

27

94 / 184

0

9

0

9

28

94 / 194

0

1

0

1

29

94 / 201

22

26

0

48

30

94 / 203

0

1

0

1

31

94 / 205

1

0

0

1

32

94 / 208

0

1

0

1

33

94 / 209

1

0

0

1

34

94 / 212

1

0

0

1

35

94 / 213

0

1

0

1

36

94 / 214

0

1

0

1

37

94 / 216

1

1

0

2

38

94 / 218

1

0

0

1

39

94 / 220

0

1

0

1

40

94 / 221

1

0

0

1

41

94 / 223

3

3

0

6

42

94 / 224

1

2

0

3

43

94 / 225

0

1

0

1

44

94 / 227

1

1

0

2

45

94 / 231

3

4

0

7

46

94 / 232

3

0

0

3

47

94 / 233

220

201

0

421

48

94 / 234

202

184

0

386

49

94 / 235

17

14

0

31

50

94 / 236

104

99

1

204

51

94 / 237

104

96

0

200

52

94 / 238

8

7

0

15

53

94 / 239

27

22

0

49

54

94 / 240

1

2

0

3

55

94 / 241

1

0

0

1

56
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0

1

0

1

57
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0

1

0

1

58

94 / 244

0

2

0

2
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6

7

0

13

60
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2

4

0

6

61
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6

2

0

8

62
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6

3

0

9

63

95 / 5

1

1

0

2

64
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5

4

0

9

65

95 / 9

1

0

0

1

66

95 / 11

1

0

0

1

67

95 / 13

0

1

0

1

68

95 / 14

1

1

0

2

69

95 / 15

1

5

0

6

70

95 / 16

1

0

0

1

71

95 / 18

1

1

0

2

72

95 / 20

2

0

0

2

73

95 / 23

0

1

0

1

74

95 / 31

1

0

0

1

75

95 / 33

1

1

0

2

76

95 / 37

0

1

0

1

77

95 / 47

0

1

0

1

78

95 / 48

1

0

0

1

79

95 / 50

1

0

0

1

80

95 / 56

1

0

0

1

81

95 / 60

1

0

0

1

82

95 / 62

2

1

0

3

83

95 / 64

1

0

0

1

84

95 / 71

1

0

0

1

85

95 / 84

2

1

0

3

86

95 / 85

1

0

0

1

87

95 / 90

1

0

0

1

88

95 / 95

21

16

0

37

89

95 / 98

1

0

0

1

90

95 / 101

1

0

0

1

91

95 / 104

0

1

0

1

92

95 / 107

0

1

0

1

93

95 / 108

1

0

0

1

94

95 / 114

0

1

0

1

95

95 / 121

1

3

0

4

96

95 / 128

1

1

0

2

97

95 / 129

1

2

0

3

98

95 / 130

1

1

0

2

99

95 / 132

0

1

0

1

100

95 / 133

1

0

0

1

101

95 / 134

1

2

0

3

102

95 / 135

0

1

0

1

103

95 / 137

0

1

0

1

104

95 / 138

1

0

0

1

105

95 / 139

1

1

0

2

106

95 / 141

2

2

0

4

107

95 / 143

1

0

0

1

108

95 / 144

1

0

0

1

109

95 / 149

1

0

0

1

110

95 / 155

1

1

0

2

111

95 / 159

1

0

0

1

112

95 / 160

0

1

0

1

113

95 / 164

1

1

0

2

114

95 / 172

0

1

0

1

115

95 / 175

1

0

0

1

116

95 / 177

4

1

0

5

117

95 / 178

1

0

0

1

118

95 / 179

2

2

0

4

119

95 / 180

1

0

0

1

120

95 / 181

5

7

0

12

121

95 / 182

9

6

0

15

122

95 / 183

48

42

0

90

123

95 / 184

411

419

0

830

124

95 / 185

39

41

0

80

125

95 / 186

2

5

0

7

126

95 / 187

4

6

0

10

127

95 / 188

3

3

0

6

128

95 / 189

2

1

0

3

129

95 / 190

1

0

0

1

130

95 / 192

0

1

0

1

131

95 / 193

1

1

0

2

132

95 / 198

1

0

0

1

133

95 / 199

36

33

0

69

134

95 / 200

17

19

0

36

135

95 / 201

12

9

0

21

136

95 / 202

159

151

0

310

137

95 / 203

552

537

0

1,089

138

95 / 204

373

402

0

775

139

95 / 205

345

424

0

769

140

95 / 206

361

451

0

812

141

95 / 207

104

111

0

215

142

95 / 208

584

645

0

1,229

143

95 / 209

255

303

0

558

144

95 / 210

10

11

0

21

145

95 / 211

13

12

0

25

146

95 / 212

115

112

0

227

147

95 / 213

101

96

0

197

148

95 / 214

19

19

0

38

149

95 / 215

96

90

0

186

150

95 / 216

31

24

0

55

151

95 / 217

2

0

0

2

152

95 / 218

2

3

0

5

153

95 / 219

5

3

0

8

154

95 / 220

46

32

0

78

155

95 / 221

2

2

0

4

156

95 / 222

2

3

0

5

157

95 / 224

8

6

0

14

158

1,095 / 199

0

3

0

3

159

1,095 / 200

1

0

0

1

160

1,095 / 222

1

2

0

3

161

1,095 / 223

0

2

0

2

162

1,095 / 224

1

1

0

2

163

1,095 / 226

1

0

0

1

164

1,095 / 228

1

1

0

2

165

1,095 / 234

1

3

0

4

4,617

4,825

1

9,443

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX1788819
పపరర: ససనత ఏనసగసటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-203/1

2
SQX1779669
పపరర: ననగమణణ తనకకసడ

భరస : చనమమన ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:1-20-18-99 TO 20-18-239
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ తనకకసడ
ఇసటట ననస:1-81-292
వయససస:26
లస: ససస స

4
SQX2507945
పపరర: కకటటశశరమమ మలర

5
SQX2162873
పపరర: వనసకట లకడమ రరడడడ బయయనన

95-218/763

భరస : పపసరద బబఆర
ఇసటట ననస:1st line i p d colony
వయససస:34
లస: ససస స
7
SQX2259844
పపరర: మననహర మమనకకసడ

95-204/757

95-206/1

95-214/1158

95-214/1445

95-184/1

95-214/1164

తసడడ:ప షబర షపక
ఇసటట ననస:12-147
వయససస:30
లస: పప
25
SQX2267581
పపరర: మమనర షపక

భరస : షపక మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:17-7-8
వయససస:42
లస: ససస స

95-214/1

17
SQX2290070
పపరర: శక లకడమ పపపపల

20
SQX2045177
పపరర: శరరష బ షపక

95-183/764

95-214/1159

12
SQX0667923
పపరర: ఆదదలకకమ నలర బబ తషల

15
SQX1848571
పపరర: హమదన రరహహ షపక

95-214/1446

18
SQX2045250
పపరర: శశషష బభబమ రరవప

95-202/997

95-202/2

95-214/1160

తలర : కకటటశశరమమ రరవప
ఇసటట ననస:8-20-6/B
వయససస:29
లస: పప
95-206/705

21
SQX0620575
పపరర: ఝనస కకరకర
భరస : చసదప మమళ
ఇసటట ననస:12-45
వయససస:32
లస: ససస స

23
SQX2265098
పపరర: షపక కరరస బమడడ

24
SQX2058675
పపరర: ననరన హ షపక

95-184/720

95-220/1044

95-183/738

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:15-9-6/3
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/897

Deleted

29
NDX0994715
పపరర: రరమలకకమ గమతస మలర
GUTTAMALLI
భరస : బదదప GUTTAMALLI
ఇసటట ననస:17-11-465
వయససస:31
లస: ససస స

95-206/721

తలర : షపక జరలమన బభషర షపక నససమమ బభనస
ఇసటట ననస:7-20-589
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:16-15-288
వయససస:42
లస: పప
95-184/2

9
SQX2044931
పపరర: శశధర బసడరర

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:12-28-32 BESTA VEEDHI
వయససస:27
లస: ససస స

26
SQX2044121
పపరర: గగపస బబ లర

95-202/913

తసడడ:ప ససజవరరవప
ఇసటట ననస:7-6-699/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక జబబ
ర సరహహబ
ఇసటట ననస:15-7-548
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ప గగశశ షపక
ఇసటట ననస:16-11-427
వయససస:25
లస: ససస స
28
SQX1552679
పపరర: షపక ఫనసర బబగస

14
SQX2045292
పపరర: ఆశయ షపక

6
SQX2399939
పపరర: శహహహన లచ తషమమలపలర

తసడడ:ప ఎజజప శరససస స బసడరర
ఇసటట ననస:4-15-126/107
వయససస:20
లస: పప

భరస : చలమయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:8-19/1-445
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:9-9-84
వయససస:32
లస: ససస స
22
SQX2452969
పపరర: ససభభన షపక

95-202/1038

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:7-16-241
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పపపపల
ఇసటట ననస:8-19/1-445
వయససస:41
లస: పప
19
SQX1156588
పపరర: లమలల షపక

11
SQX1707231
పపరర: రరజజ శకర వరసర పలర

95-216/1153

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప తషమమలపలర
ఇసటట ననస:3d ayyappa residency
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప జమమఅ వరసర సఅల
ఇసటట ననస:7-3-3
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: భభరత దదవ మమడడస
ఇసటట ననస:7-12-53
వయససస:19
లస: పప
16
SQX2289668
పపరర: చలమయఖ పపపపల

95-214/1226

తసడడ:ప లకమయఖ మమనగరల
ఇసటట ననస:4-8-320/B
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప శరఖస కలమమర కసభస
ఇసటట ననస:4-15-126/160
వయససస:20
లస: పప
13
SQX2069714
పపరర: యమగసధర మమడడస

8
SQX2541050
పపరర: గమరవయఖ మమనగరల

3
SQX2543296
పపరర: పపసరద బబఆర

తసడడ:ప రననన గగడన బబఆర
ఇసటట ననస:1ST LINE I P D COLONY
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమనన నయయలల రరడడడ బయయనన
ఇసటట ననస:3-59/nemalikallu
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:4-7-368
వయససస:18
లస: పప
10
SQX1921808
పపరర: జరససస ఓవననస ఖసభస

95-202/1

94-237/2

27
SQX2312270
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-203/936

తసడడ:ప సరరరర షపక
ఇసటట ననస:16-25-1296
వయససస:49
లస: పప
30
NDX1134485
పపరర: మమధవ కర k

94-237/3

భరస : శకనవరసస k
ఇసటట ననస:17-11-535
వయససస:33
లస: ససస స
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NDX1440478
పపరర: మసగమమ కకళస
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94-237/4

భరస : పపననయఖ KELAM
ఇసటట ననస:17-11-535
వయససస:54
లస: ససస స
34
NDX0098327
పపరర: మసరసనమమ� పప లసరన�

94-237/7

95-183/739

95-183/3

94-237/11

94-237/14

94-237/17

94-237/20

తసడడ:ప జజననససదన SHAIK
ఇసటట ననస:18-11-961
వయససస:48
లస: పప

44
NDX0323378
పపరర: రజయమ ససలమసన బబగ షపక

47
AP151000447689
పపరర: చనతనహహరరన షపక షపక

50
MLJ3712270
పపరర: అమర భభషర షపక

53
NDX1105360
పపరర: రరజకష తతట THOTA

94-237/23

56
AP151000441556
పపరర: ఇమమసషరరఫ షపక SHAIK

94-237/12

59
AP151000441555
పపరర: జజననససదన షపక SHAIK
తసడడ:ప మమలమసరహహబ SHAIK
ఇసటట ననస:18-11-961
వయససస:82
లస: పప

94-237/9

39
SQX2137586
పపరర: అజయ బభబమ రకగమల

95-183/765

42
NDX0388462
పపరర: బమజన షపక షపక

94-237/10

45
NDX0323303
పపరర: ఇమసయమ� పరవన� షపక�

94-237/13

తసడడ:ప కరరమమలమర� షపక
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:30
లస: ససస స
94-237/15

48
NDX1403401
పపరర: మహమమద షరహహద షపక

94-237/16

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:27
లస: పప
94-237/18

51
NDX0910281
పపరర: అనల కలమమర మశరక MISRA

94-237/19

తసడడ:ప అవద బహరర MISRA
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:39
లస: పప
94-237/21

54
NDX2112688
పపరర: శకనవరస రరవప చడననసశశటట

94-237/22

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప చడననసశశటట
ఇసటట ననస:18-11-958
వయససస:36
లస: పప
94-237/24

తసడడ:ప జజన సససదన షససక
ఇసటట ననస:18-11-960
వయససస:56
లస: పప
94-237/26

36
NDX0174508
పపరర: శకనవరస రరడడడ పప లసరన
POLASANI
తసడడ:ప పసచచ రరడడడ POLASANI
ఇసటట ననస:17-11-565
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప గరలబ SHAIK
ఇసటట ననస:18-11-956
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప పపభభకర రరవప THOTA
ఇసటట ననస:18-11-958
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప జజన సససదన SHAIK
ఇసటట ననస:18-11-960
వయససస:52
లస: పప
58
MLJ1887116
పపరర: అమమనసలమర షపక

94-237/752

తసడడ:ప ఘన సససదన షపక
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప హహమమ బబగ� షపక
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:59
లస: పప
55
AP151000441246
పపరర: అనశర భభషర షపక షపక

41
NDX2674935
పపరర: శరసత ససరరగరరర

94-237/6

తసడడ:ప కకటయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:17-13-726
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర బబసగ మగల
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:32
లస: పప
52
MLJ3712254
పపరర: నజర బబగ� షపక�

95-183/740

తసడడ:ప నజర బబగ షపక
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర MISRA
ఇసటట ననస:18-11-957
వయససస:36
లస: ససస స
49
MLJ3712262
పపరర: రరజవరర బబసగ మగల

38
SQX2021202
పపరర: చనసదదన షపక

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:18-11-948
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలమర సరహహబ SHAIK
ఇసటట ననస:18-11-956
వయససస:60
లస: పప
46
NDX0994434
పపరర: జజఖత మశరక MISRA

94-237/8

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:17-13-330/16
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనస ససరరకకటట
ఇసటట ననస:17-13-1466
వయససస:43
లస: ససస స
43
AP151000441231
పపరర: పసదగరలబ షపక షపక

35
NDX2036011
పపరర: లకడమ పసనసమమక

33
NDX1440452
పపరర: పపననయఖ కకళస

తసడడ:ప పసదద మలర యఖ KELAM
ఇసటట ననస:17-11-535
వయససస:58
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష పసనసమమక
ఇసటట ననస:17-11-565
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : షపక సతస ర
ఇసటట ననస:17-13-12
వయససస:28
లస: ససస స
40
SQX1872803
పపరర: దదవ ససరరకకటట

94-237/5

భరస : సరయ బభబమ k
ఇసటట ననస:17-11-535
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ� POLASANI
ఇసటట ననస:17-11-565
వయససస:43
లస: ససస స
37
SQX2058683
పపరర: షపక షబభన

32
NDX1134501
పపరర: శశషరరతనస కర k

57
NDX1628504
పపరర: ఫరరరనన షపక

94-237/25

భరస : మహబమ వరల షపక
ఇసటట ననస:18-11-961
వయససస:27
లస: ససస స
94-237/27

60
NDX1817602
పపరర: రరజజశన షపక

94-237/28

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:18-11-994
వయససస:25
లస: ససస స
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61
NDX1817560
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

94-237/29

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:18-11-994
వయససస:24
లస: పప

94-237/30

తసడడ:ప ఘన సససదన షపక
ఇసటట ననస:18-11-994
వయససస:37
లస: పప

64
SQX1803253
పపరర: రగజర ననతలపరటట

95-62/36

తసడడ:ప రమమశ ననతలపరటట
ఇసటట ననస:18-26-17
వయససస:22
లస: పప

65
SQX2001691
పపరర: బలరరజ జమసడదర మమదద

95-184/4

తసడడ:ప శకరరమమలల
ఇసటట ననస:18-33-1719
వయససస:34
లస: పప

68
SQX0406181
పపరర: రకపపడడ భభసకర రరవప

95-62/1012

95-184/7

తసడడ:ప అసకయఖ
ఇసటట ననస:18-33-1719
వయససస:74
లస: పప

71
SQX2120657
పపరర: షపక నససమ

95-184/5

74
SQX2480903
పపరర: దదపసస మమరరడడడ

95-203/937

95-183/767

తసడడ:ప అదద ననరరయణ రరడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-102/a
వయససస:27
లస: ససస స

76
SQX1805688
పపరర: అఫసఫర షపక

95-200/3

77
SQX2519502
పపరర: ఫరతమ సయఖద

95-184/3

69
SQX0406033
పపరర: శకరరస దదవరపలర

95-184/6

72
SQX1820414
పపరర: శకనవరస రరవప పపపరపల

95-203/2

తసడడ:ప లవకలశల పపపరపల
ఇసటట ననస:18-36-11
వయససస:48
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:18-39-1
వయససస:21
లస: పప

66
SQX0443150
పపరర: కకశవమబరరస యమదనల

తసడడ:ప అదదయఖ
ఇసటట ననస:18-33-1719
వయససస:51
లస: పప

భరస : షపక సలమస
ఇసటట ననస:18-35-24
వయససస:35
లస: ససస స
95-183/766

94-237/31

తసడడ:ప అసకయఖ
ఇసటట ననస:18-33-1719
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:18-33-1719
వయససస:49
లస: పప

70
SQX0435974
పపరర: అసకయఖ యమదనల

63
NDX1189547
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:ప గన షపక
ఇసటట ననస:18-11-994
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప సరశమ దనస జజమమమమమమదద
ఇసటట ననస:18-26-47
వయససస:53
లస: పప

67
SQX0778183
పపరర: శరఖమ పపసరద దదవరపలర

73
SQX2137891
పపరర: గగపస సరగర లసగసటట

62
MLJ3712288
పపరర: అలమర బక షపక

95-182/727

75
SQX2541191
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-181/1357

తసడడ:ప గతతర షపక
ఇసటట ననస:19-1-20
వయససస:20
లస: పప
78
SQX1872159
పపరర: అబమదల అశరథ మహమమద

95-182/4

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:19-1-26, GOLUSULA VARI STR
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:19-1-27
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద అబమదల రరఫసౘ అహమద
ఇసటట ననస:19-1-41
వయససస:29
లస: పప

79
NDX3252863
పపరర: లహరర సరయ ఆరటట

95-181/1121
80
SQX2452928
పపరర: అబమదల అజజ అవర రహమన
మహమమద
తసడడ:ప అబమదల రహమన మహమమద
ఇసటట ననస:19-1-47
వయససస:22
లస: పప

81
SQX2362150
పపరర: ఇసరమయల షపక
తసడడ:ప హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:19-2-3
వయససస:48
లస: పప

83
SQX2041291
పపరర: సడడ స హహసపన బబగ మగల

84
SQX2041267
పపరర: శలమ మగల

94-59/1259

తసడడ:ప పపసరద రరవప ఆరటట
ఇసటట ననస:19-1-43
వయససస:18
లస: ససస స
82
SQX2058220
పపరర: బషసర బబగ మగల

95-180/770

తసడడ:ప ఆడమ బబగ మగల
ఇసటట ననస:19-2-7
వయససస:32
లస: పప
85
SQX2259216
పపరర: షపసస ససదద క మగల

తసడడ:ప ఆడమ బబగ మగల
ఇసటట ననస:19-2-7
వయససస:27
లస: పప
95-183/773

86
SQX1800036
పపరర: అరరణ మమదనసస

తసడడ:ప ననఖమబ
మ లమర షపక
ఇసటట ననస:19-2-7 chinna mosque
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప యయసస మమదనసస
ఇసటట ననస:19-2-236
వయససస:23
లస: ససస స

88
SQX2383024
పపరర: మసరసన షపక

89
SQX2388205
పపరర: షబన షపక

తసడడ:ప అమర జన షపక
ఇసటట ననస:19-3-2
వయససస:38
లస: పప

95-200/1031

95-182/621

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-3-2
వయససస:20
లస: ససస స

95-182/616

95-200/1032

తసడడ:ప ఆడమ బబగ మగల
ఇసటట ననస:19-2-7
వయససస:24
లస: ససస స
95-183/5

87
SQX1932565
పపరర: కరశ రతనస జజమమలమర

95-183/6

భరస : బభలయఖ జజమమలమర
ఇసటట ననస:19-2-265
వయససస:52
లస: ససస స
95-182/622

90
SQX2387009
పపరర: మననసర షపక

95-182/623

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-3-2
వయససస:19
లస: పప
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91
SQX2333797
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక
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95-182/626

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:19-3-4
వయససస:20
లస: పప
94
SQX2120624
పపరర: షపక అసమమ ఫరరననన

95-183/778

95
SQX2044238
పపరర: గగస షపక

95-183/784

98
SQX2180719
పపరర: సమన షపక

95-203/899

తసడడ:ప పఠరన ఇసరమయల
ఇసటట ననస:19-3-8
వయససస:18
లస: పప

101
SQX2279123
పపరర: తమమ బభబమ షపక

95-183/8

96
SQX1980739
పపరర: నహహద అహమద షపక

95-183/9

భసధసవప: ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:19-3-7
వయససస:26
లస: పప
95-183/785

భరస : వహహద షకకల అహమమద
ఇసటట ననస:19-3-7
వయససస:24
లస: ససస స
95-200/1034

93
SQX1872514
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:19-3-4
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-3-4
వయససస:34
లస: పప

భరస : జహహద సబల అహమద
ఇసటట ననస:19-3-7
వయససస:50
లస: ససస స
100
SQX2041937
పపరర: పఠరన ఆదదల బభష

95-183/7

తసడడ:ప బభజ షససక
ఇసటట ననస:19-3-4
వయససస:21
లస: పప

భరస : అకలర
ఇసటట ననస:19-3-4
వయససస:26
లస: ససస స
97
SQX2355410
పపరర: కమర జహన

92
SQX1933092
పపరర: ఉమమర ఫరరరఖ షససక

99
SQX2270924
పపరర: సశపన రరమదసరన స

95-214/1218

భరస : శకనవరస రరమదసరన స
ఇసటట ననస:19-3-7
వయససస:26
లస: ససస స
95-182/613

తసడడ:ప అకలర షపక
ఇసటట ననస:19-03-16
వయససస:20
లస: పప

102
SQX2166957
పపరర: మర సస హహల షపక

95-182/620

తసడడ:ప మనసనర షపక
ఇసటట ననస:19-3-16
వయససస:18
లస: పప

95-183/775 104
95-183/776 105
103
SQX2243616
SQX2243624
SQX2263143
పపరర: మహమమద సప హహయల తనశర
పపరర: మహమమద సప హహయబ తనశర
పపరర: దసరరన పపసరద ఘసటసరల

తసడడ:ప మహమమద షమయమదదదన
ఇసటట ననస:19-3-30
వయససస:21
లస: పప
106
SQX2431427
పపరర: లకడమ వశ కరర

తసడడ:ప మహమమద షమయమదదదన
ఇసటట ననస:19-3-30
వయససస:19
లస: పప
95-182/612

భరస : సరసబశవ రరవప వశ కరర
ఇసటట ననస:19-.3-34/C
వయససస:60
లస: ససస స
109
SQX2185841
పపరర: వనసకట శవ రరమ రరవప కరకరర

95-183/777

95-183/21

భరస : శకనవరసరరవప లసకసపలర
ఇసటట ననస:19-7-202
వయససస:51
లస: ససస స

110
SQX2041986
పపరర: శవ పరరశత రరజవరపప

113
SQX1810712
పపరర: గమలమనర షపక

95-183/24

116
SQX2177079
పపరర: వహహదన షపక

95-200/1033

119
SQX1894211
పపరర: భరత కలమమర యమదగరరర
తసడడ:ప లకడమ ననరరయణ యమదగరరర
ఇసటట ననస:19-7-235
వయససస:29
లస: పప

95-182/625

111
SQX2195774
పపరర: వనలల ననసనరర

95-184/725

తసడడ:ప లలకరనసదస ననసనరర
ఇసటట ననస:19-7-3-30/4/B
వయససస:66
లస: పప
95-183/22

114
SQX1810746
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-183/23

తసడడ:ప మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-8
వయససస:32
లస: పప
95-199/1017

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-34
వయససస:20
లస: ససస స
94-213/23

108
SQX2431377
పపరర: శరసత పసపయ వశ కరర
భరస : ససరకశ వశ కరర
ఇసటట ననస:19-3-34/C
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-8
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:19-7-8
వయససస:33
లస: పప
118
NDX2412203
పపరర: వరలకడమ లసకసపలర

95-182/624

భరస : ససబల రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:19-3-41
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-8
వయససస:28
లస: ససస స
115
SQX1799840
పపరర: జజన బభషర షపక

తసడడ:ప పసననకరపరణణ ఘసటసరల
ఇసటట ననస:19-3-32
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప వశ కరర
ఇసటట ననస:19-3-34/C
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మబరరస కరకరర
ఇసటట ననస:19-3-36
వయససస:53
లస: పప
112
SQX1799857
పపరర: గగససయమ షపక

107
SQX2435907
పపరర: ససరకశ వశ కరర

95-134/739

117
SQX2102275
పపరర: మసరసన షపక

95-199/940

తసడడ:ప ఇసరసక షపరర షపక
ఇసటట ననస:19-7-43
వయససస:19
లస: ససస స
95-224/7

120
SQX1657725
పపరర: సలమమన రరజ బబ లల

95-224/8

తసడడ:ప కకటయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:19-7-235/C
వయససస:22
లస: పప
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121
SQX1977792
పపరర: కకమల రరవప బబ లల
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95-224/9

తసడడ:ప రరమమరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:19-7-235/C
వయససస:23
లస: పప
124
SQX2289353
పపరర: మర షపక

95-207/619

Deleted
95-207/621

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప అలర స
ఇసటట ననస:19-7-242
వయససస:23
లస: పప
130
SQX1921667
పపరర: జజనకక దసగకనయసపపడడ

95-207/4

95-207/624

95-209/9

95-220/1473

తసడడ:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:19-7-454
వయససస:48
లస: పప

131
SQX1921709
పపరర: సరగజన దదవ దసగకనయసపపడడ

134
SQX2253060
పపరర: షబన షపక

137
SQX1940998
పపరర: ససభభన ఖమన పఠరన

140
SQX1718303
పపరర: రరహనన షపక

95-211/18

143
SQX2380830
పపరర: ససభభన షపక

95-207/5

146
SQX2233161
పపరర: షరకకరర బబగమమ షపక

95-212/812

95-209/10

149
SQX2123826
పపరర: ఆససయమ షపక
భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:19-7-454
వయససస:46
లస: ససస స

129
SQX2455574
పపరర: డసదదశశరర
డ కకసడవటట

95-207/623

132
SQX1921642
పపరర: రరజశశఖర రరడడమ దసగకనమమపదద

95-207/6

135
SQX2455277
పపరర: కలమమరర పస క

95-187/405

భరస : హరరబభబమ పస క
ఇసటట ననస:19-7-275
వయససస:32
లస: ససస స
138
SQX2481596
పపరర: ననగ మమనక గగననపపడడ

95-209/512

తసడడ:ప రమమరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:19-7-361
వయససస:25
లస: ససస స
95-209/11

141
SQX2007730
పపరర: తరరమల షపక

95-199/939

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:19-7-363
వయససస:21
లస: ససస స
95-209/516

144
SQX2381069
పపరర: బబ షపక

95-209/517

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-390
వయససస:56
లస: ససస స
95-211/989

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:19-7-453/A
వయససస:29
లస: ససస స
95-207/637

95-207/620

తసడడ:ప కకటట రరడడడ దసగకనమమపపడడ
ఇసటట ననస:19-7-270
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-390
వయససస:71
లస: పప
95-209/501

126
SQX2123966
పపరర: పవన కలమఖణ బబ లల

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకసడవటట
ఇసటట ననస:19-7-260
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:19-7-362/E
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : మమసతనజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-399
వయససస:21
లస: ససస స
148
SQX2123800
పపరర: రఫస షపక

95-207/622

తసడడ:ప జఫపఫ లమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-340
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప షససదన వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-389
వయససస:27
లస: పప
145
SQX1984806
పపరర: ఖమజమమ షపక

128
SQX2421360
పపరర: దసరన మమరరడడడ

95-224/1189

తసడడ:ప శకనవరసరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:19-7-240/8
వయససస:18
లస: పప

Deleted

భరస : రమమరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:19-7-361
వయససస:47
లస: ససస స
142
SQX1778943
పపరర: వల షపక

భరస : రరమమలల బమడద
ఇసటట ననస:19-7-238/C
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:19-7-271/132
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గణణ షపక
ఇసటట ననస:19-7-340
వయససస:79
లస: ససస స
139
SQX2321453
పపరర: పదమ గగననపపడడ

95-139/1222

భరస : కకటట రరడడడ దసగకనయసపపడడ
ఇసటట ననస:19-7-270
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగభమషణస నలశశటట
ఇసటట ననస:19-7-271
వయససస:51
లస: పప
136
SQX1855907
పపరర: మమరకఎసబ షపక

125
SQX2503902
పపరర: వనసకట ససబమలలల బమడడ

123
SQX1987122
పపరర: గగపసననధ బబ లల

తసడడ:ప రరమ రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:19-7-235/c
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-247
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రరడడడ దసగకనయసపపడడ
ఇసటట ననస:19-7-270
వయససస:34
లస: ససస స
133
SQX2378446
పపరర: శకనవరసరరవప నలశశటట

95-224/1188

భరస : గగపస ననథ బబ లల
ఇసటట ననస:19-7-235/C
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప జలల షపక
ఇసటట ననస:19-7-235/e
వయససస:29
లస: పప
127
SQX2235885
పపరర: పపపమ చసద అలర స

122
SQX2103224
పపరర: యమమన బబ లల

147
SQX2041994
పపరర: జన బబగమమ మలర

95-207/610

తసడడ:ప మసరసనశల మలర
ఇసటట ననస:19-7-454
వయససస:19
లస: ససస స
95-207/638

150
SQX2179422
పపరర: మమబమ జజన మలర

95-207/639

తసడడ:ప మసరసన వల మలర
ఇసటట ననస:19-7-454
వయససస:22
లస: పప

Page 10 of 320

151
SQX2039949
పపరర: జజన బబగమ షపక
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95-212/780

భరస : మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-468 3rd LANE
వయససస:38
లస: ససస స
154
SQX1910686
పపరర: షకకలమ షససక

95-215/11

95-215/14

95-212/826

95-205/570

95-212/829

95-199/942

95-215/1401

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/7
వయససస:41
లస: ససస స

164
SQX2348753
పపరర: ఫసజజ షపక

167
SQX2284818
పపరర: ననరజహన షపక

170
SQX2352383
పపరర: ఇనయతషలర షపక

173
SQX2403855
పపరర: మహబబబ ససభభన షపక

95-215/18

176
SQX1972538
పపరర: హబబమలర షపక

95-212/828

179
SQX1777739
పపరర: మహబబబ షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/12
వయససస:58
లస: ససస స

159
SQX1789536
పపరర: మసరసన వల షపక

95-215/16

162
SQX2345197
పపరర: జబన షపక

95-212/827

165
SQX2076875
పపరర: రషసద షపక

95-209/502

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:19-7-490/1
వయససస:50
లస: పప
95-212/830

168
SQX2071066
పపరర: అలమలథ షపక

95-199/941

తసడడ:ప జలమన
ఇసటట ననస:19-7-506
వయససస:19
లస: పప
95-212/831

171
SQX1859768
పపరర: జజన బభషర షపక

95-212/11

తసడడ:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:19-7-518
వయససస:23
లస: పప
95-215/1402

174
SQX2300127
పపరర: మకలలల షపక

95-212/832

తసడడ:ప అబమదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:67
లస: పప
95-215/19

తసడడ:ప శమమఉలమర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:22
లస: పప
95-186/565

95-215/13

తసడడ:ప యశన షపక
ఇసటట ననస:19-7-485
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-7-524
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప యశన షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:23
లస: పప
178
SQX2080141
పపరర: మమనన షపక

95-215/17

తసడడ:ప అబమదల రహమమన
ఇసటట ననస:19-7-512
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఆడమ సయద
ఇసటట ననస:19-7-522/8
వయససస:54
లస: ససస స
175
SQX1910769
పపరర: వససస అహమద షపక

161
SQX1840818
పపరర: చనసదదన షపక

156
SQX1789650
పపరర: జజరరన బ షపక

తసడడ:ప కరససస
సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/68
వయససస:67
లస: పప

భరస : అబమదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:19-7-496
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమలమల షపక
ఇసటట ననస:19-7-510
వయససస:63
లస: పప
172
SQX2452753
పపరర: యబనసస సయద

95-215/15

తసడడ:ప శకకల షపక
ఇసటట ననస:19-7-490
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజ మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-492/A
వయససస:22
లస: ససస స
169
SQX2102119
పపరర: గగస షపక

158
SQX1789601
పపరర: జజన పరషర షపక

95-216/949

భరస : జజన పశ షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/68
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:19-7-477
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:19-7-487
వయససస:30
లస: ససస స
166
SQX2229664
పపరర: ఫసరరనజ సయఖద

95-215/12

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/68
వయససస:37
లస: పప

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:19-7-474
వయససస:27
లస: ససస స
163
SQX2102788
పపరర: పరరశన షపక

155
SQX1910298
పపరర: ఖదర బభష షపక

153
SQX2046050
పపరర: ఆరరఫర షపక

భరస : అబమదల సలస షపక
ఇసటట ననస:19-7-469/A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/41
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/68
వయససస:53
లస: ససస స
160
SQX2234391
పపరర: గమఇబ షర షపక

95-212/781

తసడడ:ప మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-468 3rd Lane
వయససస:19
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షససక
ఇసటట ననస:19-7-470/7
వయససస:30
లస: ససస స
157
SQX1789643
పపరర: నగబల బ షపక

152
SQX2039964
పపరర: జజన బభష షపక

177
SQX2301810
పపరర: రజయ షపక

95-215/1403

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:35
లస: ససస స
95-215/20

180
SQX1777663
పపరర: రరబయమ బససప షపక

95-215/21

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/13
వయససస:24
లస: ససస స
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181
SQX2449171
పపరర: అసమమ ససలమసనన షపక
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95-220/1136

తసడడ:ప షపక యశన
ఇసటట ననస:19-7-532/23
వయససస:23
లస: ససస స
184
SQX2285690
పపరర: మహమబద షపక

95-212/834

95-215/24

95-215/25

95-212/13

95-215/1697

95-212/1037

తసడడ:ప చలపత రరవప కకననగలర
ఇసటట ననస:19-7-690
వయససస:62
లస: పప

194
SQX2076362
పపరర: ఖమజ షపక

95-212/784

197
SQX2265502
పపరర: జహహదన షపక

95-215/1406

200
SQX2292969
పపరర: జలమన షపక

94-184/2

203
SQX2102093
పపరర: బనస బ షపక

95-215/1407

95-199/944

Deleted

206
SQX2044816
పపరర: షరహహద షపక

95-205/571

భరస : చసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-619
వయససస:42
లస: ససస స
95-199/946

209
SQX2143105
పపరర: వనచనచ భవన జజఖత వనచనచ

189
SQX2229417
పపరర: ఖససస బఇవనస షపక

95-215/1405

192
SQX1917079
పపరర: రరహనన షససక

95-212/12

తసడడ:ప మసరసన వరల షససక
ఇసటట ననస:19-7-591/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-205/837
195
SQX2504173
పపరర: మహమమద జహహరరననసర
బబగమమ షపక
భరస : మహమమద మమనరరదదదన అహమద షపక
ఇసటట ననస:19-7-591/23
వయససస:33
లస: ససస స

198
MLJ3460060
పపరర: మలర కరరరనన బబ లల

95-207/14

201
SQX1809177
పపరర: హహమసత మరరయమల

95-212/14

తసడడ:ప రరసబభబమ మరరయమల
ఇసటట ననస:19-7-613 SANGADI GUNTA 1S
వయససస:22
లస: పప

భరస : అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:19-7-618
వయససస:69
లస: ససస స
95-215/1408

95-215/23

తసడడ:ప సససగయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:19-7-598/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ఘన శహహదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-604
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:19-7-618/1
వయససస:54
లస: పప
208
SQX2102333
పపరర: రరమ పపసరద కకననగలర

95-212/836

తసడడ:ప బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:19-7-596/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-618
వయససస:51
లస: ససస స
205
SQX2261188
పపరర: బభబమ షపక

191
SQX2177152
పపరర: కరరమమననసర షపక

186
SQX1849603
పపరర: ఆఖల షపక

భరస : మమభమ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-7-569
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:19-7-591/21
వయససస:33
లస: పప

భరస : అయబబ షససక
ఇసటట ననస:19-7-599
వయససస:44
లస: ససస స
202
NDX2451037
పపరర: బభజ షపక

95-215/1404

Deleted

తసడడ:ప ఖమదర మహమమద
ఇసటట ననస:19-7-591/23
వయససస:49
లస: పప
199
SQX2498129
పపరర: జజహహదన షపక

188
SQX2229409
పపరర: మమభమ ససభభన షపక

95-212/833

తసడడ:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:19-7-548
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మకలలల షపక
ఇసటట ననస:19-7-581
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వరల షససక
ఇసటట ననస:19-7-591/1
వయససస:24
లస: ససస స
196
SQX2503951
పపరర: అబమదల అజజ మహమమద

95-212/835

తసడడ:ప అనఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-569
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప మహబబ పప బ వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-570/3
వయససస:40
లస: పప
193
SQX1917095
పపరర: రజయ ససలమ న షససక

185
SQX2286342
పపరర: జశశసత మనకకసడ

183
SQX2285716
పపరర: జబలర షపక

తసడడ:ప వహహద
ఇసటట ననస:19-7-540
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-7-548
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:19-7-568
వయససస:38
లస: పప
190
SQX1861475
పపరర: నజర షపక

95-215/22

భరస : అమర బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:19-7-533
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జబలర
ఇసటట ననస:19-7-540
వయససస:38
లస: ససస స
187
SQX1777796
పపరర: బమజన పఠరన

182
SQX1977826
పపరర: శలమ బబగమమ మహమమద

204
SQX2102069
పపరర: రరహన షపక

95-199/945

భరస : మహబ బభష షపక
ఇసటట ననస:19-7-618
వయససస:26
లస: ససస స
207
SQX2525111
పపరర: అశకఫ షపక

95-205/892

తసడడ:ప అబమబకర షపక
ఇసటట ననస:19-7-647/A
వయససస:18
లస: పప
95-199/1018

తసడడ:ప వనచనచ చడనన కకశవ రరవప వనచనచ
ఇసటట ననస:19-7-690
వయససస:18
లస: ససస స

210
SQX2251510
పపరర: షమమ సయఖద

95-212/838

భరస : సలస సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-690 flat 405
వయససస:43
లస: ససస స
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211
SQX2524064
పపరర: సరయ మననహర మరగజ

95-205/890

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మరగజ
ఇసటట ననస:19-7-690, F NO 307
వయససస:27
లస: పప
214
SQX2551455
పపరర: వనసకట రతనస గబమమమదదలమ

95-224/1336

తసడడ:ప ఇనసస షపక
ఇసటట ననస:19-7-707
వయససస:45
లస: పప
95-185/1001

భరస : శకనవరస రరవప గబమమమదదలమ
ఇసటట ననస:19-8-31
వయససస:26
లస: ససస స

215
SQX2551356
పపరర: శకనవరసరరవప గబమమమదదలమ

95-185/6

భరస : ససరకశ రరమననన
ఇసటట ననస:19-8-33
వయససస:28
లస: ససస స

218
SQX2079887
పపరర: హహమ బసదస రరమననన

95-215/1712

తసడడ:ప యలమసద రరమననన
ఇసటట ననస:19-8-33
వయససస:48
లస: పప

221
SQX2378198
పపరర: శకనవరసస రరమననన

95-185/776

95-185/777

226
SQX2474948
పపరర: వనసకట సరయ కకషష సరయననడక

95-185/851

95-215/1427

95-185/7

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:19-8-45
వయససస:22
లస: పప

95-215/1425
219
SQX2314698
పపరర: అనస సనరఖమమ ఇడపలపరటట

222
SQX2313914
పపరర: రరజ శశఖర బసడనరర

95-215/1430

228
SQX2562957
పపరర: భభగఖలకకమ కమమల
భరస : శకనవరస రరవప కమమల
ఇసటట ననస:19-8-50
వయససస:49
లస: ససస స

229
SQX1970631
పపరర: షకకలమ షపక

230
SQX2541233
పపరర: షబన బబగమమ షపక

231
SQX2058998
పపరర: అనవర షపక

232
SQX1873488
పపరర: పరరశన షపక

95-185/12

తసడడ:ప అబమబకర షపక
ఇసటట ననస:19-8-76
వయససస:35
లస: పప

233
SQX1967439
పపరర: ఖజ షపక

234
SQX2498103
పపరర: ఖజ షపక

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:19-8-102/A
వయససస:20
లస: పప

95-185/980
235
SQX2525145
పపరర: గమలమస గగస రజజ షపక
మహమమద
తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:19-8-102/A RAM RAHIM
వయససస:30
లస: పప

236
SQX1873454
పపరర: బసవ రరజ మమనసగగటట
తసడడ:ప దసరన రరవప మమనసగగటట
ఇసటట ననస:19-8-103
వయససస:39
లస: పప

238
SQX1967413
పపరర: మమరళ కకషష చననరరవపరర

239
SQX1799337
పపరర: శక లకడమ తడకలలలరర

తసడడ:ప నగకశశరరరవప చననరరవపరర
ఇసటట ననస:19-8-103
వయససస:19
లస: పప

95-185/16

95-185/997

భరస : ఖసదదదస షపక
ఇసటట ననస:19-8-75 ram rahim colony
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గమలమస గగస ర�ార షపక మహమమ
ఇసటట ననస:19-8-102/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబపహమణఖస తడకలలలరర
ఇసటట ననస:19-8-109
వయససస:33
లస: ససస స

95-185/35

తసడడ:ప గగవరర న రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-8-48 flat201
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబల రరవప సరయననడక
ఇసటట ననస:19-8-49
వయససస:47
లస: పప

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:19-8-73
వయససస:67
లస: ససస స

95-215/1428

225
SQX1930890
పపరర: నరసససహ సరయ అఖల దనసరర

తసడడ:ప బభబమ పపసనన కలమమర సరయననడక
ఇసటట ననస:19-8-49
వయససస:20
లస: పప
95-185/9

95-215/1424

తసడడ:ప పపసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:19-8-33
వయససస:18
లస: పప

224
SQX1873371
పపరర: ఆనసద కలమమర రకగమల

227
SQX2447522
పపరర: మసజ ననథ సరయననడక

216
SQX2255313
పపరర: పదమజ గబమమమదదలమ

భరస : ననగకశశర రరవప ఇడపలపరటట
ఇసటట ననస:19-8-33
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:19-8-33
వయససస:42
లస: పప

223
SQX2003259
పపరర: కకటట వర వనసకట సతఖ సరయ
బబలరసకకసడ
తసడడ:ప పపరషచసదప రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:19-8-35
వయససస:18
లస: పప

95-215/26

తసడడ:ప లకడమనరసయఖ గబమమమడదలమ
ఇసటట ననస:19-8-31/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస రరమననన
ఇసటట ననస:19-8-33
వయససస:33
లస: ససస స
95-215/1426

213
SQX1777820
పపరర: లకడమ సనరస

భరస : సరయబభబమ సనరస
ఇసటట ననస:19-7-765
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప బసవయఖ గబమమమదదలమ
ఇసటట ననస:19-8-31
వయససస:28
లస: పప

217
SQX1974104
పపరర: కకటటశశరమమ రరమననన

220
SQX2451540
పపరర: రమమష రరమననన

212
SQX2438638
పపరర: రఫస షపక

95-185/13

95-205/927

95-185/778

95-215/1695

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:19-8-102/A
వయససస:21
లస: పప
95-185/14

237
SQX1973585
పపరర: తరరమలరరవప దసడడ

95-185/15

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:19-8-103
వయససస:32
లస: పప
95-185/17

240
SQX1799311
పపరర: గగపస కకషష చదనసనరర

95-185/18

తసడడ:ప చడననయఖ చడనననరర
ఇసటట ననస:19-08-109
వయససస:24
లస: పప
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241
SQX1799287
పపరర: రతస మమ తడకలలరర
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95-185/19

భరస : గమరరబపహమస తడకలలరర
ఇసటట ననస:19-8-109/2D
వయససస:56
లస: ససస స
244
SQX1799253
పపరర: జమలమ బబగస షపక

95-185/22

95-185/24

95-185/23

248
SQX1981000
పపరర: శక హరర మమతనఖల

95-185/843

Deleted
95-215/1409

భరస : అశశక కలమమర మపసదదవ
ఇసటట ననస:19-8-111/c
వయససస:22
లస: ససస స

251
SQX2377364
పపరర: లకడమ మమపసదదవ

95-185/25

246
NDX2451052
పపరర: ఆసమ షపక

94-184/3

249
SQX1980937
పపరర: శకనస మమతనఖల

95-185/26

తసడడ:ప బభలయఖ మమతనఖల
ఇసటట ననస:19-8-111/A
వయససస:47
లస: పప
95-205/615

భరస : శకనవరసరరవప మమపసదదవ
ఇసటట ననస:19-8-111/C
వయససస:49
లస: ససస స
254
SQX2551521
పపరర: రరమకకషష అసగడడ

95-185/21

భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:19-8-111/3
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస మమతనఖల
ఇసటట ననస:19-8-111/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర మపసదదవ
ఇసటట ననస:19-8-111/c
వయససస:22
లస: ససస స
253
SQX2458800
పపరర: పవన ససధ మపసదదవ

245
SQX1799246
పపరర: జజనస షపక

243
SQX1980986
పపరర: హరర షపక

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:19-8-110
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-8-111/2
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస మమతనఖల
ఇసటట ననస:19-8-111/A
వయససస:40
లస: ససస స
250
SQX2457760
పపరర: పవన ససధ మపసదదవ

95-185/20

తసడడ:ప గమరరబపహమస తడకలలరర
ఇసటట ననస:19-8-109/2D
వయససస:28
లస: పప

భరస : జజనస షపక
ఇసటట ననస:19-8-111/2
వయససస:29
లస: ససస స
247
SQX1980929
పపరర: రసనలమమ మమతనఖల

242
SQX1799295
పపరర: రవ తడకలలరర

252
SQX0946541
పపరర: మపస దదవ ఉషర రరణణ

95-215/33

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-8-111/C
వయససస:27
లస: ససస స
95-185/1002

తసడడ:ప పసదద గగవసద అసగడడ
ఇసటట ననస:19-8-112/11
వయససస:37
లస: పప

255
SQX1841600
పపరర: తరరపతమమ యదనల

95-185/27

భరస : కకశవరరవప యదనల
ఇసటట ననస:19-8-113
వయససస:28
లస: ససస స

95-185/844 257
95-215/1410 258
256
SQX2347375
SQX2350700
SQX2561140
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ మయళర
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ మయళర
పపరర: షమమబన షపక

తసడడ:ప ససారరఖననరరయణ మయళర
ఇసటట ననస:19-8-113
వయససస:36
లస: పప
259
SQX2380459
పపరర: సరమమజఖస యమకకటటలమ

తసడడ:ప ససారరఖననరరయణ మయళర
ఇసటట ననస:19-8-113
వయససస:36
లస: పప
95-215/1411

భరస : అసకరరవప యమకకటటలమ
ఇసటట ననస:19-8-113/8
వయససస:63
లస: ససస స
262
SQX2374049
పపరర: అశశన యమకకటటలమ

95-215/1414

తసడడ:ప అసకమమరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:19-8-113/18
వయససస:22
లస: పప

95-215/1412

263
SQX1812304
పపరర: యమససన షపక

95-185/30

266
SQX2015824
పపరర: శరకవణణ ననగమలవసచ

95-185/28

269
SQX1754183
పపరర: లకడమ నననస
భరస : హరర బభబమ నననస
ఇసటట ననస:19-8-113/19
వయససస:26
లస: ససస స

95-215/1413

264
SQX1754365
పపరర: శశషమమ గమడనరర

95-185/29

భరస : అబపహస గమడనరర
ఇసటట ననస:19-8-113/10
వయససస:58
లస: ససస స
95-185/774

తసడడ:ప వనసకట రరవప ననగమలవసచ
ఇసటట ననస:19-8-113/11
వయససస:18
లస: ససస స
95-215/34

261
SQX2375822
పపరర: శకనస యమకకటటలమ
తసడడ:ప అసకరరవప యమకకటటలమ
ఇసటట ననస:19-8-113/8
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:19-8-113/9A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప లకమయఖ గమడనరర
ఇసటట ననస:19-8-113/10
వయససస:63
లస: పప
268
SQX1777846
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపలపరటట

తసడడ:ప హసన షపక
ఇసటట ననస:19-8-113/6
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప అసకరరవప యమకకటటలమ
ఇసటట ననస:19-8-113/8
వయససస:31
లస: పప

భరస : గమరవయఖ యమకకటటలమ
ఇసటట ననస:19-8-113/8
వయససస:28
లస: ససస స
265
SQX1754464
పపరర: అబపహస గమడనరర

260
SQX2381093
పపరర: గమరవయఖ యమకకటటలమ

95-185/1006

267
SQX2015816
పపరర: వనసకట రమణ ననగమలవసచ

95-215/1279

భరస : వనసకట రరవప నగబల వసచ
ఇసటట ననస:19-8-113/11
వయససస:31
లస: ససస స
95-185/31

270
SQX1754209
పపరర: హరర బభబమ నననస

95-185/32

తసడడ:ప చడననయఖ నననస
ఇసటట ననస:19-8-113/19
వయససస:33
లస: పప
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95-185/33

భరస : అదద ననరరయణ జసగస
ఇసటట ననస:19-8-113/A
వయససస:28
లస: ససస స
274
SQX1933266
పపరర: ససమలత కరరరమసచ

95-185/34

95-185/973

95-213/900

95-213/896

281
SQX2061554
పపరర: వనసకట సరశమ మమపరపళర

284
SQX2128775
పపరర: ననర షపక

95-213/899

287
SQX2503068
పపరర: లకడమ పస కలరర

95-213/1197

290
AP151000702305
పపరర: రగజజరతనస కసదదమళళ
భరస : ససబభలరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:19-12-8
వయససస:43
లస: ససస స

292
SQX2170777
పపరర: వనసకట ససబలరరవప జజనర

293
SQX2171965
పపరర: ఉదయ లకడమ జజనర

95-213/930

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జజనర
ఇసటట ననస:19-12-9
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప శకనస కకమమర
ఇసటట ననస:19-12-10
వయససస:19
లస: పప
298
SQX2310787
పపరర: రరజకశశరర గగటటటమమకకల
భరస : ననసరయఖ గగటటటమమకకల
ఇసటట ననస:19-12-11
వయససస:24
లస: ససస స

95-101/587

296
SQX2321735
పపరర: ననసరయఖ గగటటటమమకకల

95-213/897

299
SQX2239598
పపరర: డనపకకయన తలమరర
భరస : ససబపమణఖస తలమరర
ఇసటట ననస:19-12-12
వయససస:46
లస: ససస స

279
SQX2280477
పపరర: తరరపత రరవప వనజసడర

95-213/894

282
NDX0375071
పపరర: రరమచసదపయఖ మసడవ

95-213/895

285
SQX2430999
పపరర: వనసకటటశశరరర మధసమసచ

95-213/898

తసడడ:ప చనన యగయఖ మధసమసచ
ఇసటట ననస:19-11-20
వయససస:37
లస: పప
95-213/1190

288
SQX2472835
పపరర: ననగకసదపస సనరఖకలఖనమ

95-213/901

భరస : శవరజ రరవప సనరఖకలఖనమ
ఇసటట ననస:19-11-94
వయససస:53
లస: ససస స
95-213/212

291
AP151000696229
పపరర: ససబభలరరవప కసదదమళళ

95-213/214

తసడడ:ప శశషయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:19-12-8
వయససస:50
లస: పప
95-213/931

294
SQX2250736
పపరర: ననగమలలర శశరర ఆవపల

95-213/902

భరస : అమరరరసగరరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:19-12-10
వయససస:32
లస: ససస స
95-213/905

తసడడ:ప రరమయఖ గగటటటమమకకల
ఇసటట ననస:19-12-11
వయససస:31
లస: పప
95-213/907

95-215/1433

తసడడ:ప రసగయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:19-11-10
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట ససబలరరవప జజనర
ఇసటట ననస:19-12-9
వయససస:32
లస: ససస స
95-213/903

276
SQX2258002
పపరర: ననగకశశర రరవప వపయఅలమ

తసడడ:ప మసరసన రరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:19-11-03
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవ రరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:19-11-20
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప బలమరల వరయఖ బలమరల
ఇసటట ననస:19-12-7 lr colony 1 line sangadig
వయససస:19
లస: పప

295
SQX2248797
పపరర: వనసకటటష కకమమర

95-213/1191

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:19-11-16
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మధసమసచ
ఇసటట ననస:19-11-20
వయససస:34
లస: ససస స
289
SQX2521805
పపరర: బలమరల కకషష బలమరల

278
SQX2503209
పపరర: లకడమ గమసటటరర

95-185/846

తసడడ:ప ఎడడకకసడలల వపయఅలమ
ఇసటట ననస:19-9-10/3
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మమపరపళర
ఇసటట ననస:19-11-10
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమచసదపయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:19-11-10
వయససస:66
లస: ససస స
286
SQX2333441
పపరర: రరధ కలమమరర మధసమసచ

95-185/847

భరస : ససబల రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:19-11-2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబల రరవప కరససల
ఇసటట ననస:19-11-8
వయససస:59
లస: పప
283
NDX0375063
పపరర: రజఖలకడమ మసడవ

275
SQX2412955
పపరర: తబసససస

273
SQX2159218
పపరర: పదదమన అమమ రరడడ

తసడడ:ప ఆసజననయమలల అమమ రరడడ
ఇసటట ననస:19-8-113/B
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహమమద నససపదదదన
ఇసటట ననస:19-8-133/9
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : వజయకలమరర మమక
ఇసటట ననస:19-9-14
వయససస:19
లస: పప
280
SQX2443133
పపరర: రరధ కకషష మబరరస కరససల

95-185/845

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:19-8-113/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:19-8-114
వయససస:25
లస: ససస స
277
SQX2521599
పపరర: అజయ మమక

272
SQX2252575
పపరర: సరజదన షపక

297
SQX2420594
పపరర: శకవణ కలమమర బతషల

95-213/906

తసడడ:ప దసరన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-12-11
వయససస:28
లస: పప
95-213/908

300
SQX1854298
పపరర: రమమశ సనరస

95-216/1

తసడడ:ప చడనననరరవప సనరస
ఇసటట ననస:19-12-12
వయససస:34
లస: పప
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301
SQX1857895
పపరర: గగవసద రరడడడ గసగసరన

95-211/19

తసడడ:ప చనన మననన రరడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:19-12-14/1 2ND LINE
వయససస:41
లస: పప
304
SQX1984970
పపరర: దసరన పపసరద బభవ రరడడ

95-211/913

95-211/23

95-213/913

95-220/1052

95-213/915

95-213/917

95-213/10

తసడడ:ప కకసడలల ఉపపతల
ఇసటట ననస:19-12-58/1
వయససస:21
లస: పప

314
SQX2025146
పపరర: ఉసట అలమ ససనసద

317
SQX2270130
పపరర: భభరత దనరనసకలమ

320
SQX2126472
పపరర: బభజ షపక

323
SQX1881390
పపరర: వనమమల రరజకశశర రరవప

95-213/13

326
SQX2171593
పపరర: ఏసస కలమమర చలకబథదన

95-213/863

329
SQX2403939
పపరర: మమనయమమ పప నననరర
భరస : జయకలమమర పప నననరర
ఇసటట ననస:19-12-61
వయససస:61
లస: ససస స

309
SQX1796937
పపరర: ననగ లకడమ లసక

95-220/16

312
SQX1778893
పపరర: రమమదదవ పసమమన

95-213/8

315
SQX1940832
పపరర: కకటమమ నలస

95-213/9

భరస : ననగమసరసన రరవప నలస
ఇసటట ననస:19-12-39
వయససస:31
లస: ససస స
95-213/916

318
SQX1956929
పపరర: ససబభల రరవప కకసనరర

95-217/1

తసడడ:ప సరసబ శవ కకసనరర
ఇసటట ననస:19-12-42
వయససస:42
లస: పప
95-213/918

321
SQX2409829
పపరర: ఆనసద కలమమర కటభరర

95-213/919

తసడడ:ప గలయఖ కటభరర
ఇసటట ననస:19-12-47
వయససస:20
లస: పప
95-213/11

324
SQX1889237
పపరర: రతనకలమమరర చలకరబతస న

95-213/12

భరస : పసదద దదవదనసస చలకరబతస న
ఇసటట ననస:19-12-55
వయససస:36
లస: ససస స
95-213/920

తసడడ:ప మరరయదనసస చలకబథదన
ఇసటట ననస:19-12-57
వయససస:18
లస: పప
95-213/922

95-211/22

భరస : పవన కలమమర పసమమన
ఇసటట ననస:19-12-32/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వనమల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-12-53
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప చలకరబతస న గరలయఖ
ఇసటట ననస:19-12-55
వయససస:35
లస: పప
328
SQX2169779
పపరర: మమకకసటట ఉపపతల

95-213/914

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:19-12-47
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:19-12-51
వయససస:43
లస: ససస స
325
SQX1889229
పపరర: పసదద దదవదనసస చలకరబతస న

311
SQX2471480
పపరర: దసరన దదవ కకమమర

306
SQX1821313
పపరర: బభవ రరడడడ లకడమ

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప లసక
ఇసటట ననస:19-12-20
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప పపనననరరవప దనరనసకలమ
ఇసటట ననస:19-12-40
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:19-12-47
వయససస:31
లస: పప
322
MLJ3251402
పపరర: ఈశశరమమ వనమమల

95-213/1199

భరస : ఉసట అలమ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-12-35 2ND LINE
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శసకర దనరనసకలమ
ఇసటట ననస:19-12-40
వయససస:32
లస: ససస స
319
SQX2126522
పపరర: అససఫ షపక

308
SQX2531630
పపరర: వహహద షపక

95-213/1192

భరస : బభవ రరడడడ కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:19-12-17,2 ND LANE
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమమర
ఇసటట ననస:19-12-30
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఊసస ల
ఇసటట ననస:19-12-35
వయససస:26
లస: ససస స
316
SQX2424950
పపరర: పపమల దనరనసకలమ

95-211/914

తసడడ:ప నననననబభ షపక
ఇసటట ననస:19-12-20
వయససస:54
లస: పప

తలర : మమణణకఖస కలరరళళ
ఇసటట ననస:19-12-29/2
వయససస:23
లస: పప
313
SQX2000388
పపరర: ససనసద ఉసస ల

305
SQX1984988
పపరర: శరసత బభవ రరడడడ

303
SQX2504769
పపరర: శవ మనక

భరస : శకనస మనక
ఇసటట ననస:19-12-16
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దసరన పపసరద బభవ రరడడ
ఇసటట ననస:19-12-17
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప బభవ రరడడడ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:19-12-17,2 ND LANE
వయససస:54
లస: పప
310
SQX2211621
పపరర: సరసబయఖ కలరరళళ

95-216/2

భరస : గగవసద రరడడడ గసగసరన
ఇసటట ననస:19-12-14/1 2ND LINE
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడల రరవప బభవ రరడడ
ఇసటట ననస:19-12-17
వయససస:31
లస: పప
307
SQX1821305
పపరర: బభవ రరడడడ కకసడలరరవప

302
SQX1854306
పపరర: పదమ గసగసరన

327
SQX2170173
పపరర: అసకమమ మమరరళర

95-213/921

భరస : కకటటశశర రరవప మమరరళర
ఇసటట ననస:19-12-58
వయససస:67
లస: ససస స
95-213/923

330
SQX2390573
పపరర: శకనవరస పప నననరర

95-213/924

తసడడ:ప జయకలమమర పప నననరర
ఇసటట ననస:19-12-61
వయససస:39
లస: పప
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331
SQX2403657
పపరర: సతఖననరరయణ పప నననరర

95-213/925

తసడడ:ప జయకలమమర పప నననరర
ఇసటట ననస:19-12-61
వయససస:36
లస: పప
334
SQX1854322
పపరర: గగవసదస వలలర పప

95-216/3

95-213/929

95-213/904

95-213/15

95-216/4

95-213/909

95-220/18

తసడడ:ప రరమయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:19-12-167
వయససస:27
లస: పప

344
SQX1860832
పపరర: శవ పపసరద బతష
స ల

347
SQX2251650
పపరర: మసరసన దసదడకలల

350
SQX1961317
పపరర: భబసరవ పపజజపత

353
SQX2309383
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ చలలకలరర

95-213/910

356
SQX2033884
పపరర: వషష
ష వరర న రరడడడ తనసబమదదద

95-213/16

359
SQX1848878
పపరర: వజయ చలకల
భరస : శకనవరస రరవప చలకల
ఇసటట ననస:19-12-168
వయససస:44
లస: ససస స

339
SQX1997881
పపరర: కకషషమబరరస బ

95-216/947

342
SQX2325553
పపరర: గగపస మకళ

95-220/1119

345
SQX2544971
పపరర: అదద లకడమ పచచవ

95-213/1207

భరస : రరమ బపహమయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:19-12-120
వయససస:49
లస: ససస స
95-216/1132

348
SQX2535219
పపరర: రరమ బపహమయఖ పతసవ

95-216/1151

భసధసవప: అదద లకడమ పతసవ
ఇసటట ననస:19-12-120
వయససస:57
లస: పప
95-213/17

351
SQX0408971
పపరర: వ ససధనకర రరవప పరదరరస

95-220/17

తసడడ:ప చనన ససబభలరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:19-12-126
వయససస:38
లస: పప
95-216/958

354
SQX0718403
పపరర: శకనవరసరరడడడ పస నగరటట

95-216/5

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ పస నగరటట
ఇసటట ననస:19-12-129
వయససస:29
లస: పప
95-211/912

తసడడ:ప గమరవ రరడడడ తనసబమదదద
ఇసటట ననస:19-12-166
వయససస:21
లస: పప
95-216/6

95-213/928

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మకళ
ఇసటట ననస:19-12-111
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:19-12-128
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప రమ రరడడడ మరస రరడడడ
ఇసటట ననస:19-12-135
వయససస:39
లస: పప
358
SQX1854314
పపరర: రరమమసజననయమలల గగనసగమసటర

95-213/14

తసడడ:ప గరరరధర పపజజపత
ఇసటట ననస:19-12-124/A
వయససస:23
లస: పప

భరస : అఖల బభష షపక
ఇసటట ననస:19-12-127
వయససస:19
లస: ససస స
355
SQX2451599
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మరస రరడడడ

341
SQX1709740
పపరర: గగపస సరయ ననథ మకరకళర

336
SQX2428688
పపరర: రరహన షపక

తసడడ:ప ననగయఖ బ
ఇసటట ననస:19-12-91
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప బభబమలల దసదడకలల
ఇసటట ననస:19-12-120
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ఖదర బ షపక
ఇసటట ననస:19-12-123
వయససస:23
లస: పప
352
SQX1900612
పపరర: రరఖ సయఖద

95-213/864

తసడడ:ప సససహచలస బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-12-113
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన దనదదకలల
ఇసటట ననస:19-12-120
వయససస:27
లస: ససస స
349
SQX2431252
పపరర: ఖజ వల షపక

338
SQX1998004
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

95-213/926

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:19-12-82
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మకరకళర
ఇసటట ననస:19-12-111
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవ పపసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-12-113
వయససస:36
లస: ససస స
346
SQX1775733
పపరర: మరరభ దనదదకలల

95-213/927

తసడడ:ప కకషష మబరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-12-91
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగకశశర రరవప గబడ
ఇసటట ననస:19-12-109
వయససస:32
లస: ససస స
343
SQX1860899
పపరర: ఆదదలకడమ బతష
స ల

335
SQX2457968
పపరర: ఫరరరనన షపక

333
SQX2423440
పపరర: ససబమలలల బతషల

భరస : రసబభబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-12-62
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:19-12-82
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వలసల
ఇసటట ననస:19-12-84
వయససస:28
లస: ససస స
340
SQX2267276
పపరర: ఝనస గబడ

95-216/972

భరస : శకనవరస పప నననరర
ఇసటట ననస:19-12-61
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:19-12-64
వయససస:34
లస: పప
337
SQX2320885
పపరర: జజఖత వలసల

332
SQX2395788
పపరర: శశలశ పప నననరర

95-216/8

95-216/959
357
SQX2463057
పపరర: సరయ అవననశ రరడడ ఠనసబబదదద
ఠనసబబదదద
తసడడ:ప గమరవ రరడడడ ఠనసబబదదద ఠనసబబదదద
ఇసటట ననస:19-12-166
వయససస:20
లస: పప

360
SQX1848860
పపరర: శకనవరస రరడడ చలకల

95-216/9

తసడడ:ప అసకక రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:19-12-168
వయససస:40
లస: పప
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95-211/20

భరస : చడసతనఖ రరజ నరరకవపల
ఇసటట ననస:19-12-172
వయససస:28
లస: ససస స

362
SQX1918572
పపరర: చడసతనఖ రరజ నరరకవపల

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప నరరకవపల
ఇసటట ననస:19-12-172
వయససస:28
లస: పప

95-216/1152 365
364
SQX2536563
SQX2019156
పపరర: షపక అజమతషలమర షపక అజమతషలమర
పపరర: గగవసద బభబమ కకసడ

Deleted

తసడడ:ప రహమతతలమర షపక
ఇసటట ననస:19-12-182,7th line
వయససస:19
లస: పప

367
SQX1886936
పపరర: సయఖద అబమదల రవపఫ

95-216/11

తసడడ:ప సయఖద అనశర బభషర
ఇసటట ననస:19-12-184
వయససస:26
లస: పప
370
SQX1998376
పపరర: పస లలరమమ గగడడగమ

95-220/1049

95-220/1050

95-220/20

95-211/915

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-12-254
వయససస:48
లస: పప

95-216/961

377
SQX1786821
పపరర: వర బపహమస కసచరర

380
SQX2186526
పపరర: జననరర న రరడడడ కలసదనర

95-216/964

383
SQX2261238
పపరర: పరరశత సససకలల

95-220/21

386
SQX2166908
పపరర: యశన షపక

95-216/963

389
SQX1853845
పపరర: అఖల సయద
భరస : జజన బభష సయద
ఇసటట ననస:19-12-257/1
వయససస:39
లస: ససస స

95-218/595

372
SQX2398212
పపరర: మసస ననఈ కరపరరస

95-216/960

భరస : మమలమల కరపరరస
ఇసటట ననస:19-12-209/3
వయససస:29
లస: ససస స
375
SQX1848621
పపరర: పదనమవత మదమసచ

95-220/24

378
SQX2410686
పపరర: వర కలమమరర కలపపల

95-216/962

381
SQX2047157
పపరర: రహమన షపక

95-220/1051

Deleted

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:19-12-233
వయససస:27
లస: పప
95-216/965

384
SQX2186518
పపరర: హమమద షపక

95-213/911

తసడడ:ప యశన షపక
ఇసటట ననస:19-12-239
వయససస:18
లస: పప
95-213/912

భసధసవప: హమమద షపక
ఇసటట ననస:19-12-240
వయససస:43
లస: పప
95-216/968

369
SQX2046266
పపరర: జజనకమమ వసకరబబ యన

తసడడ:ప పరపరరవప కలపపల
ఇసటట ననస:19-12-227
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప సససకలల
ఇసటట ననస:19-12-238
వయససస:23
లస: ససస స
95-216/966

95-216/10

భరస : నరసయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:19-12-220, 7 TH LANE
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కలసదనర
ఇసటట ననస:19-12-231/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : గసగరరరడడడ బసడర పలర
ఇసటట ననస:19-12-239
వయససస:41
లస: ససస స
388
SQX2466761
పపరర: బభజ షపక

95-216/12

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-12-221
వయససస:23
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప కటటననటట
ఇసటట ననస:19-12-235
వయససస:22
లస: ససస స
385
SQX2247740
పపరర: శవమమ బసడర పలర

374
SQX2231553
పపరర: షరరఫర బబగమమ షపక

366
SQX1886928
పపరర: సయఖద అనశర బభషర

తసడడ:ప కకటయఖ వసకరబబ యన
ఇసటట ననస:19-12-192
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-12-220
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరవప యయనకరపలర
ఇసటట ననస:19-12-230
వయససస:18
లస: పప
382
SQX2265734
పపరర: ససమయ కటటననటట

95-216/946

Deleted

తసడడ:ప శకనసవరసరరవ కసచరర
ఇసటట ననస:19-12-221
వయససస:22
లస: పప
379
SQX2030302
పపరర: రరకకశ యయనకరపలర

371
SQX1973627
పపరర: హససనబబగ షపక

95-213/1194

తసడడ:ప సయఖద హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:19-12-184
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మజహర షపక
ఇసటట ననస:19-12-202
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప కరర మమలమర షపక
ఇసటట ననస:19-12-213
వయససస:23
లస: పప
376
SQX1786581
పపరర: అనసదదప కసచరర

95-216/945

తసడడ:ప బభల కకటయఖ
ఇసటట ననస:19-12-183
వయససస:41
లస: పప
368
SQX1991199
పపరర: నససమ షపక

363
SQX2518546
పపరర: పఠరన మమబమ ఖమన

తసడడ:ప పఠరన మమబమ ఖమన
ఇసటట ననస:19-12-180
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:19-12-189
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల గగడడగమ
ఇసటట ననస:19-12-200
వయససస:36
లస: ససస స
373
SQX2046985
పపరర: మహమమద మమసస పర షపక

95-211/21

95-220/22

387
SQX2231348
పపరర: వనసకట ససబల రరడడడ
చసతలచడరరవప
తసడడ:ప ససబల రరడడడ చసతలచడరరవప
ఇసటట ననస:19-12-251
వయససస:25
లస: పప
390
SQX1900646
పపరర: ఖమజజ పఠరన

95-216/967

95-220/23

తసడడ:ప కరరమమలమర పఠరన
ఇసటట ననస:19-12-265
వయససస:20
లస: పప
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391
SQX2195485
పపరర: వనసకట రమణ సవరస
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95-216/969

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సవరస
ఇసటట ననస:19-12-266/1
వయససస:20
లస: ససస స
394
SQX1991686
పపరర: జన బభష షపక

95-220/1111

397
SQX1881606
పపరర: నససన
ప మహమమద

400
SQX2523017
పపరర: అఫసస సయద

95-33/7

95-14/1160

95-9/34

95-15/1155

94-220/835

404
SQX1723444
పపరర: శక లకడమ ననగమమలర

407
SQX2539799
పపరర: గమరవ రరజ మహసకరళ

410
NDX2982502
పపరర: వనసకటటశశరరర బటటట ల

95-138/24

413
NDX2982510
పపరర: టకకకలమ శకనవరససలల

95-11/13

భరస : ఆసజననయమలల నకక
ఇసటట ననస:20-18-224
వయససస:36
లస: ససస స

416
SQX2519775
పపరర: వశరకసతస ససదదపలర

95-95/52

419
SQX1843838
పపరర: లకడమ వనసకట శకకరసత సరకకననన
తలర : శశషష లత సరకకననన
ఇసటట ననస:20-18-302/1
వయససస:24
లస: పప

95-4/829

402
SQX1723618
పపరర: వనసకట రరవప కలసచపప

95-95/51

405
SQX2543395
పపరర: పవన గమటర పలర

95-15/1167

భరస : వనసకటరరవప గమటర పలర
ఇసటట ననస:20-18-117
వయససస:34
లస: ససస స
95-16/742

408
SQX1799220
పపరర: జజన బభషర షపక

95-185/70

తసడడ:ప శశశద షపక
ఇసటట ననస:20-18-177/A
వయససస:31
లస: పప
94-239/955

411
SQX2285500
పపరర: ఆనసద కలమమర రకగమల

95-205/618

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:20-18-188/3
వయససస:22
లస: పప
94-239/956

414
NDX3102050
పపరర: కకషష రరవప వరపననన

94-221/829

తసడడ:ప కకశయఖ వరపననన
ఇసటట ననస:20-18-212
వయససస:35
లస: పప
95-15/1156

భరస : అశకవదమ ససదదపలర
ఇసటట ననస:20-18-224
వయససస:63
లస: ససస స
94-236/743

399
SQX2048643
పపరర: వనయ శకరరమ

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-4
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప టకకకలమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:20-18-193
వయససస:44
లస: పప
94-236/742

95-5/717

Deleted

తసడడ:ప చననయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:20-18-188
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:20-18-192/A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శకనస గమమమల
ఇసటట ననస:20-18-256
వయససస:19
లస: ససస స

401
SQX1933563
పపరర: అకకస షపక

396
SQX2095487
పపరర: దదవఖ బమడడ

తసడడ:ప వనసకట సరగర కలమఖణ కలమమర శకరరమ
ఇసటట ననస:20-13-53
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ఎడడకకసడలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-147 12 th line
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:20-18-184
వయససస:19
లస: ససస స

418
NDX3059102
పపరర: శరరష గమమమల

95-33/8

తసడడ:ప రమణయఖ ననగమమలర
ఇసటట ననస:20-18-77
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప ఫరణణదరపప
ఇసటట ననస:20-18-129/1A
వయససస:36
లస: ససస స

415
NDX2904597
పపరర: వనసకటటశశరమమ నకక

398
SQX1881085
పపరర: ససరరజ మహమమద

95-216/971

తసడడ:ప కకటయఖ బమడడ
ఇసటట ననస:20-4-41
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:20-16-21
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప సనరఖననరరయణ పసపన
ఇసటట ననస:20-18-72/1
వయససస:22
లస: పప
406
SQX2514917
పపరర: ననగకసదపస ఫణణదరపప

95-213/893

తసడడ:ప గగసమహహదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:20-12-41A
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప రరహమన సయద
ఇసటట ననస:20-13-53
వయససస:22
లస: పప
403
SQX1950906
పపరర: జగదదశ పసపన

395
SQX2433407
పపరర: రకగమల ఆసజననయమలల

393
SQX2231330
పపరర: వనసగయఖ ఆదదన

తసడడ:ప ననగయఖ ఆదదన
ఇసటట ననస:19-12-268
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప తరరపరటఅలమహ
ఇసటట ననస:19_8_32
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససరరజ మహమమద
ఇసటట ననస:20-12-41A
వయససస:30
లస: ససస స

412
SQX1882190
పపరర: రవ ఏనసగసటట

95-216/970

తసడడ:ప వనసకట ససకర
ఇసటట ననస:19-12-267
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-12-269
వయససస:19
లస: పప

409
NDX2795474
పపరర: అధమ బఇవనస షపక

392
SQX2197010
పపరర: ఆసజననయమలల ససకర

417
NDX3112471
పపరర: నరకసదప రకగమల

94-234/1296

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:20-18-252
వయససస:20
లస: పప
95-4/72

420
NDX3134673
పపరర: వనసకటటశశరరర గమసజ

94-233/1048

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల గమసజ
ఇసటట ననస:20-18-325
వయససస:32
లస: పప
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421
SQX2081479
పపరర: ససరకశ కలరరమమత
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95-15/843

తసడడ:ప ససబపమణఖస కలరరమమటట
ఇసటట ననస:20-18-340
వయససస:36
లస: పప
95-205/5

తసడడ:ప వనసకట రమణ కకసడ
ఇసటట ననస:20-18-356
వయససస:23
లస: పప
95-205/572

95-205/624

Deleted
95-205/627

భరస : ననగరజ దదవరరల
ఇసటట ననస:20-18-370
వయససస:26
లస: ససస స
436
NDX2554699
పపరర: సరయ కలమమర ఆవపలమసద

94-235/828

95-205/630

95-205/633

95-205/625

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చడరరకల
ఇసటట ననస:20-18-363
వయససస:68
లస: పప
434
SQX2274413
పపరర: సరలమమన మమసడ

437
SQX2516383
పపరర: శవ పరరశత ఆవపలమసద

440
SQX2466837
పపరర: రసబభబమ సలల
ర రర

443
SQX2165009
పపరర: ససలకణ దనలపపడడ

95-205/893

446
SQX2540904
పపరర: అశశన పరటటఫత

భరస : షపక లమలబ షపక దసస గరరర
ఇసటట ననస:20-18-392,D S NAGAR
వయససస:48
లస: ససస స

449
SQX2294379
పపరర: సతశ బడద
తసడడ:ప అసకమమరరవప బడద
ఇసటట ననస:20-18-398
వయససస:30
లస: పప

429
SQX2465805
పపరర: గమరరననథ రరడడడ పటటలల

95-205/623

432
SQX2480044
పపరర: పదనమవత చడరరకల

95-205/626

భరస : వనసకటసరశమ చడరరకల
ఇసటట ననస:20-18-363
వయససస:65
లస: ససస స
95-205/628

435
SQX2426179
పపరర: వనసకట లకడమ లకకకజ

95-205/629

భరస : శకనవరస రరవప లకకకజ
ఇసటట ననస:20-18-374
వయససస:39
లస: ససస స
95-205/855

438
NDX2558831
పపరర: శవపరరశత ఆవపలమసద

94-233/944

తసడడ:ప ననగరరజ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:20-18-376 1ST LINE
వయససస:22
లస: ససస స
95-205/632

441
SQX2041804
పపరర: ససరకష ససదస

95-205/573

తసడడ:ప బమజన ససదస
ఇసటట ననస:20-18-386
వయససస:19
లస: పప
95-205/634

444
SQX1980879
పపరర: సరయ ససగస

95-205/8

తసడడ:ప బమజన ససగస
ఇసటట ననస:20-18-386/1
వయససస:26
లస: పప
95-205/908

భరస : లకమణ కలమమర పరటటఫత
ఇసటట ననస:20-18-390 ds nagar
వయససస:29
లస: ససస స
95-205/635

95-205/7

Deleted

తసడడ:ప శకనవరసరరవప దనలపపడడ
ఇసటట ననస:20-18-386
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శశఖర వసకరయల
ఇసటట ననస:20-18-388
వయససస:52
లస: ససస స
448
SQX2401412
పపరర: షపక లమలబ షపక దసస గరరర

431
SQX2460723
పపరర: వనసకట సరశమ చడరరకల

426
SQX1922053
పపరర: రఘమరరస జడ

తసడడ:ప ససగరరరడడడ పటటలల
ఇసటట ననస:20-18-360/B
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప ససగరత రరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-18-385/22
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప బమజన ససదస
ఇసటట ననస:20-18-386
వయససస:21
లస: పప
445
SQX2525525
పపరర: సరగజన వసకరయల

95-205/620

తసడడ:ప ననగ రరజ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:20-18-376
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పదమననభస పటభనల
ఇసటట ననస:20-18-377
వయససస:57
లస: ససస స
442
SQX2222545
పపరర: హరరశ ససదస

428
SQX2318673
పపరర: కకషష వనణణ తనటట

95-205/619

తసడడ:ప వనసకట సతఖననరరయణ జరడ
ఇసటట ననస:20-18-359/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప అపరప రరవప మమసడ
ఇసటట ననస:20-18-371
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ననగరరజ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:20-18-376
వయససస:20
లస: పప
439
SQX2454569
పపరర: సరసబపజఖస పటభనల

95-205/6

భరస : ననగరరజ తనటట
ఇసటట ననస:20-18-359/2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ససగరరరడడడ పటటలల
ఇసటట ననస:20-18-360/B
వయససస:64
లస: పప
433
SQX2168714
పపరర: రరణణ దదవరరల

425
SQX1980747
పపరర: అవననశ కకసడ

423
SQX2211233
పపరర: చగడదశశరర భవసగర

భరస : వనసకటటశశరరరవప భవసగర
ఇసటట ననస:20-18-354
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రమణ కకసడ
ఇసటట ననస:20-18-356
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:20-18-359/2
వయససస:22
లస: ససస స
430
SQX2465375
పపరర: గమరరననథ రరడడడ పటటలల

94-234/1297

తసడడ:ప కకటట రరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:20-18-353
వయససస:23
లస: పప

424
SQX1980846
పపరర: వసశ గగపరల కకసడ

427
SQX2007912
పపరర: ఝనస లకడమ సస మ

422
NDX3078854
పపరర: గగపస మమరస ల

447
SQX2540953
పపరర: అశశన పరటటఫత

95-205/909

భరస : లకమణ కలమమర పరటటఫత
ఇసటట ననస:20-18-390 ds nagar
వయససస:29
లస: ససస స
95-205/636

450
SQX2385003
పపరర: సశరష లత ఈరనబబ యన

95-205/637

తసడడ:ప యగయఖ ఈరనబబ యన
ఇసటట ననస:20-18-399
వయససస:19
లస: ససస స
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451
SQX2166981
పపరర: శశ కలమమర అలర
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95-205/616

తలర : నగకశ కలమమరర అలర
ఇసటట ననస:20/18/403
వయససస:23
లస: పప
454
SQX2470656
పపరర: చగడదశశరర గసడడకకట

95-205/640

95-205/643

95-205/646

95-205/649

95-205/652

95-205/854

95-205/656

తలర : శక దదవ ఆకలల
ఇసటట ననస:20-18-448/A
వయససస:30
లస: పప

464
SQX2170298
పపరర: అననపపరష మమ దనదసగగలల

467
SQX2330884
పపరర: మయర రరడడడ యయడడపరలమ

470
SQX2412252
పపరర: వనసకయమమ మమమల

473
SQX2542041
పపరర: మసరసన బ షపక

95-205/657

476
SQX2517969
పపరర: ననగమర మర షపక

95-205/650

479
SQX1981661
పపరర: అబమదల మబన షపక
తసడడ:ప శభన షపక
ఇసటట ననస:20-18-449
వయససస:22
లస: పప

459
SQX2167112
పపరర: అరరణ జజఖత పప లర

95-205/645

462
SQX2211811
పపరర: గగపస సససగమ

95-205/648

465
SQX2459618
పపరర: నరసససహరరవప పప లర

95-205/651

తసడడ:ప లకమయఖ పప లర
ఇసటట ననస:20-18-417
వయససస:46
లస: పప
95-205/653

468
SQX2252609
పపరర: వనసగమమసబ రరవల

95-205/654

భరస : మహహశశర రరవప రరవల
ఇసటట ననస:20-18-424
వయససస:18
లస: ససస స
95-205/655

471
NDX3081114
పపరర: జన బభష షపక

94-238/975

తసడడ:ప పరప సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-18-435/c
వయససస:39
లస: పప
95-15/1163

474
SQX2517977
పపరర: బభజ షపక

95-205/863

తసడడ:ప మర వల షపక
ఇసటట ననస:20-18-436/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-205/862

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:20-18-437/C
వయససస:27
లస: పప
95-6/779

95-205/642

తసడడ:ప మమరళ సససగమ
ఇసటట ననస:20-18-415
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:20-18-436/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖజజవల నసరరబభశర
ఇసటట ననస:20-18-437/C
వయససస:23
లస: ససస స
478
SQX2041481
పపరర: భభణమ పపసరద ఆకలల

95-205/647

భరస : సరసబ శవ రరవప మమమల
ఇసటట ననస:20-18-435
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఏరరమమదద
ఇసటట ననస:20-18-436
వయససస:37
లస: ససస స
475
SQX2340057
పపరర: మహబల నసరరబభశర

461
SQX2211258
పపరర: కకటయఖ సససగమ

456
SQX2414902
పపరర: లకడమ కలమమరర తనటటకకసడ

భరస : వరసజననయమలల పప లర
ఇసటట ననస:20-18-408
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప అమకత రరడడడ యయడడపరలమ
ఇసటట ననస:20-18-421
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప భమవనగరరర
ఇసటట ననస:20-18-431/1
వయససస:21
లస: పప
472
SQX2480119
పపరర: వనసకట నరసమమ ఏరరమమదద

95-205/644

భరస : లసగయఖ దనదసగగలల
ఇసటట ననస:20-18-416
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : మర బ షపక
ఇసటట ననస:20-18-417/D
వయససస:59
లస: ససస స
469
SQX2516052
పపరర: శకనవరస భమవనగరరర

458
SQX2306744
పపరర: ననగ జజఖత బలగరన

95-205/639

భరస : హరరననథ బభబమ తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:20-18-407
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పససటయఖ సససగమ
ఇసటట ననస:20-18-415
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ప చచడదశశర రరవప సససగమ
ఇసటట ననస:20-18-415
వయససస:18
లస: పప
466
SQX2392223
పపరర: మర బ షపక

95-205/641

భరస : వనయ కలమమర బలగరన
ఇసటట ననస:20-18-408
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష చకక
ఇసటట ననస:20-18-413
వయససస:23
లస: ససస స
463
SQX2250934
పపరర: బభలమజ సససగమ

455
SQX2412658
పపరర: హరరననథ బభబమ తనటటకకసడ

453
SQX2167104
పపరర: ఈశశర కలమమర గసడడకకట

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:20-18-406
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పపలర రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:20-18-407
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమయఖ పప లర
ఇసటట ననస:20-18-408
వయససస:58
లస: ససస స
460
SQX2162394
పపరర: వరణణ చకక

95-205/638

భరస : కకసడలరరవప గగలర
ఇసటట ననస:20-18-404
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:20-18-406,
వయససస:39
లస: ససస స
457
SQX2170272
పపరర: జజహనమమమ పప లర

452
SQX2306769
పపరర: కరసతమమ గగలర

477
SQX2300929
పపరర: చచడదశశరర మటట

95-205/658

భరస : రరమ కకషష మటట
ఇసటట ననస:20-18-447
వయససస:32
లస: ససస స
95-205/9

480
SQX2077683
పపరర: అబమదల రహమమన షపక

95-205/574

తసడడ:ప అబమదల ససభభన షపక
ఇసటట ననస:20-18-449
వయససస:22
లస: పప
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481
SQX2103414
పపరర: మలర క షపక
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95-205/576

తసడడ:ప అబమదల ససభభన షపక
ఇసటట ననస:20-18-449
వయససస:21
లస: ససస స
484
NDX3168317
పపరర: దసడడడ ననగకశశర రరవప

94-237/850

95-205/662

95-205/664

95-205/667

95-205/670

95-205/911

95-205/672

భరస : రరజకసదప పపసరద రరమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-490
వయససస:33
లస: ససస స
505
SQX2040814
పపరర: తమమశశటట దదవఖ మసగళ గగరర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చసగల
ఇసటట ననస:20-18-519
వయససస:25
లస: పప

95-205/665

494
SQX2166114
పపరర: సరసబయఖ నకక

497
SQX2258689
పపరర: ననగలకడమ గరరరజల

500
SQX2541241
పపరర: పదమ కరరక

95-6/780

95-205/668

492
SQX2308294
పపరర: ననగలకడమ ఆవపలమసద

95-205/671

95-205/669

498
SQX2540987
పపరర: శకనస కరరక

95-205/910

తసడడ:ప అచసఖత చరర కరరక
ఇసటట ననస:20-18-487 r agharam
వయససస:35
లస: పప
95-205/913

501
SQX1988682
పపరర: శశశత రరణణ రరమశశటట

503
SQX2294759
పపరర: ధదరగదనతస రరడడడ అసకకరరడడడ

504
SQX2020584
పపరర: ననగ లకడమ షపక

భరస : ఆసజననయమలల చసగల
ఇసటట ననస:20-18-519
వయససస:23
లస: ససస స

95-205/666

495
SQX2210755
పపరర: దసరన పససపపలలటట

భరస : హరరష బభబమ రరమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-490
వయససస:25
లస: ససస స

509
SQX2461507
పపరర: దదవమణణ చసగల

95-205/663

భరస : కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-483
వయససస:73
లస: ససస స

95-205/673

95-205/577

95-205/578

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:20-18-496
వయససస:22
లస: ససస స
95-205/674

భరస : చసదపశశఖర చలకల
ఇసటట ననస:20-18-509
వయససస:41
లస: ససస స
95-205/676

489
SQX2329282
పపరర: వనసకటటశశరరర జవరశజ

భరస : పపసరద కరరక
ఇసటట ననస:20-18-487 satyanarayana
వయససస:39
లస: ససస స

506
SQX2309698
పపరర: గరయతప చలకల

95-205/661

భరస : ఓసకరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:20-18-478/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ పపతనప రరడడడ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:20-18-490
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప తమమశశటట చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:20-18-497
వయససస:21
లస: ససస స
508
SQX2465250
పపరర: ఆసజననయమలల చసగల

491
SQX2330215
పపరర: పపమల రరణణ జవరశజ

486
SQX2336410
పపరర: ఆదదలకడమ జవరశజ

తసడడ:ప కకసడయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:20-18-468/a
వయససస:74
లస: పప

భరస : బబ స గరరరజల
ఇసటట ననస:20-18-486
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప అచనఖథచనరర కరరక
ఇసటట ననస:20-18-487 r agharam
వయససస:47
లస: పప
502
SQX2313799
పపరర: బభల రతననజ రరమశశటట

94-238/976

తసడడ:ప రరమకకటట నకక
ఇసటట ననస:20-18-481
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-483
వయససస:44
లస: పప
499
SQX2541001
పపరర: పపసరద కరరక

488
NDX3069135
పపరర: కకసడల రరవప జవరశజ

95-205/660

భరస : వనసకటభపవప జవరశజ
ఇసటట ననస:20-18-465
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:20-18-468/A
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదప శశఖర రరడడడ మటకటర
ఇసటట ననస:20-18-480
వయససస:18
లస: పప
496
SQX2320976
పపరర: మహనరరవప పససపపలలటట

95-205/925

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:20-18-468/A
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:20-18-468/A
వయససస:67
లస: ససస స
493
SQX2326072
పపరర: ససధనకర రరడడడ మటకటర

485
SQX2558492
పపరర: దసడడడ రరఘవమమ

483
SQX2437218
పపరర: అబమదల అతయ షపక

తసడడ:ప అబమదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:20-18-449
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దసడడడ ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:20-18-450
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:20-18-465
వయససస:35
లస: ససస స
490
SQX2329514
పపరర: ననగరతనస జవరశజ

95-205/659

తసడడ:ప అబమదల శభన షపక
ఇసటట ననస:20-18-449
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప దసడడడ జజలయఖ
ఇసటట ననస:20-18-450
వయససస:68
లస: పప
487
SQX2336477
పపరర: కకమల జవరశజ

482
SQX2438448
పపరర: మలర క షపక

507
SQX1932458
పపరర: శవయఖ కరళహససస

95-50/30

తసడడ:ప కకషష రరడడడ కరళహససస
ఇసటట ననస:20-18-510
వయససస:34
లస: పప
95-205/677

510
SQX2308856
పపరర: వరసస మహసకరళ

95-205/678

తసడడ:ప తరరపతయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-534
వయససస:35
లస: పప
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511
SQX2335065
పపరర: లల దదవ మహసకరళ
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95-205/679

భరస : వరసస మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-534
వయససస:32
లస: ససస స
514
SQX2375657
పపరర: అసకమమ మరరయమల

95-205/682

95-205/685

95-205/688

95-205/691

95-205/694

Deleted
95-205/696

తసడడ:ప కకసడ కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-567/1
వయససస:23
లస: పప
532
SQX2361772
పపరర: దసరన మరరయమల

95-205/699

భరస : వనసకటటశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-589
వయససస:51
లస: ససస స

95-205/689

524
SQX2336113
పపరర: రరమమశ బతష
స ల

527
SQX1840305
పపరర: గసగరరజ పసదదరర

95-205/701

95-205/692

519
SQX2457133
పపరర: వనసకటభపవప వనమమల

95-205/687

522
SQX2294387
పపరర: లకడమ బతష
స ల

95-205/690

525
SQX2309813
పపరర: మమధవ గమసజ

95-205/693

తసడడ:ప సరయ కలమమర గమసజ
ఇసటట ననస:20-18-555
వయససస:20
లస: ససస స
95-205/14

528
SQX2312965
పపరర: కకసడ కలసచపప

95-205/695

తసడడ:ప సరసబయఖ పసదదరర
ఇసటట ననస:20-18-566, NIMMALAPETA
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-567/1
వయససస:46
లస: పప

530
SQX2333979
పపరర: వరసస కలసచపప

531
SQX2361475
పపరర: సరసబశవ రరవప మరరయమల

95-205/697

533
SQX2414696
పపరర: దసరన తమమశశటట

536
SQX2416592
పపరర: భమదదవ తమమశశటట

539
SQX2364636
పపరర: శకనస బతష
స ల
తసడడ:ప తరరపతయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-597
వయససస:49
లస: పప

95-205/698

తసడడ:ప కకటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:20-18-568
వయససస:63
లస: పప
95-205/700

534
SQX2523769
పపరర: వనమమల రరమమ

95-205/889

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:20-18-574
వయససస:29
లస: పప
95-205/702

భరస : శకనస తమమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-578/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-205/704

95-205/684

భరస : ఆదద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-554
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-572
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-575/2
వయససస:43
లస: పప
538
SQX2458347
పపరర: వనసకట రమణ తమమశశటట

521
SQX2336097
పపరర: అదద ననరరయణ బతష
స ల

516
SQX2396406
పపరర: సరసబ అవపల

తసడడ:ప ఆసజననయమలల వనమమల
ఇసటట ననస:20-18-552
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప కకసడ కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-567/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:20-18-568
వయససస:58
లస: ససస స
535
SQX2419901
పపరర: శకనస తమమశశటట

95-205/686

తసడడ:ప ఆదద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-554
వయససస:19
లస: పప

భరస : ������� �����
ఇసటట ననస:20-18-561/2
వయససస:23
లస: ససస స
529
SQX2333938
పపరర: శకనస కలసచపప

518
SQX2335198
పపరర: శకనస కకసడపలర

95-205/681

భరస : వనసకటభపవప అవపల
ఇసటట ననస:20-18-544
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-554
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనస కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-18-554
వయససస:20
లస: ససస స
526
SQX2443604
పపరర: ������� ���� �����

95-205/683

తసడడ:ప రరజ కకసడపలర
ఇసటట ననస:20-18-550
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయమలల వనమమల
ఇసటట ననస:20-18-552
వయససస:20
లస: పప
523
SQX2309763
పపరర: వనసకట లకడమ కకసడపలర

515
SQX2390698
పపరర: వనసకటభపవప అవపల

513
SQX2375665
పపరర: కకసడలల మరరయమల

తసడడ:ప కకటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:20-18-538
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప వరరరరర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:20-18-544
వయససస:43
లస: పప

భరస : మర షరహబ లలట షపక
ఇసటట ననస:20-18-547
వయససస:63
లస: ససస స
520
SQX2460020
పపరర: వనసకటభపవప వనమమల

95-205/680

తసడడ:ప కకటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:20-18-538
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకసడలల మరరయమల
ఇసటట ననస:20-18-538
వయససస:53
లస: ససస స
517
SQX2407062
పపరర: శదదమమ షపక

512
SQX2368371
పపరర: కకసడలల మరరయమల

537
SQX2458321
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తమమశశటట

95-205/703

తసడడ:ప కకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-589
వయససస:59
లస: పప
95-205/705

540
SQX2364826
పపరర: ససగమణ బతష
స ల

95-205/706

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-597
వయససస:47
లస: ససస స
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541
SQX2465367
పపరర: ననగకసదపస పససపపలలటట
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95-205/707

తసడడ:ప మమతనఖల రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-600
వయససస:49
లస: పప
544
SQX2477529
పపరర: జజనకక మణణకరసత పఊపపలలటట

95-205/710

95-205/580

95-205/714

548
NDX3129756
పపరర: శక లకడమ చలర

551
SQX2400315
పపరర: మహహమ వరణణ కరసచదపప

95-205/717

554
SQX2511715
పపరర: హనసమసతరరవప డదరసగమల

తసడడ:ప ఆసజననయమలల దదరసగమల
ఇసటట ననస:20-18-650/2
వయససస:24
లస: పప
95-205/719

95-4/831

భరస : అసజయఖ సరన
ఇసటట ననస:20-18-683
వయససస:39
లస: ససస స

563
SQX2108496
పపరర: వమల బభయ బబ డవథ

95-205/721

566
SQX2469872
పపరర: సరశమ ననయక మమఘవథ

95-205/847

569
SQX1921998
పపరర: వనసకయమమ సరన
భరస : అసజయఖ సరన
ఇసటట ననస:20-18-683
వయససస:39
లస: ససస స

549
SQX2272987
పపరర: లకడమ తమమశశటట

95-205/713

552
SQX2233823
పపరర: తరరపతమమ నసదనఖల

95-205/716

555
SQX2511723
పపరర: హనసమసతరరవప డదరసగమల

95-205/848

తసడడ:ప ఆసజననయమలల డదరసగమల
ఇసటట ననస:20-18-650/2
వయససస:49
లస: పప
95-205/850

558
SQX2409068
పపరర: అలవనలల పప టట
ర రర

95-205/718

భరస : మహనరరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:20-18-651
వయససస:47
లస: ససస స
95-205/581

561
SQX1798024
పపరర: చనన ఖమససస షపక

95-205/10

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:20-18-655 PEEKALA VAGU KA
వయససస:23
లస: పప
95-205/582

564
SQX2479210
పపరర: ఆసజననయమలల అలకలసట

95-205/720

తసడడ:ప గమరవయఖ అలకలసట
ఇసటట ననస:20-18-678
వయససస:52
లస: పప
95-205/722

తసడడ:ప ఠగవపరయమ ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:20-18-680,1ST LINE
వయససస:22
లస: పప
94-179/1

95-205/711

భరస : ససరకశ నసదనఖల
ఇసటట ననస:20-18-650
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరశరరస ననయక బబ డవథ
ఇసటట ననస:20-18-677
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప బమలర ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:20-18-680
వయససస:20
లస: ససస స
568
NDX2519775
పపరర: వనసకయమమ సరన

95-205/715

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:20-18-655
వయససస:24
లస: పప

భరస : వజజపల రవసదప రరడడడ
ఇసటట ననస:20-18-669
వయససస:36
లస: ససస స
565
SQX2471654
పపరర: పసపయసకర మమఘవథ

560
SQX2044568
పపరర: ఖససస షపక

546
SQX2390250
పపరర: శవమమ రరజవరపప

భరస : శకనస తమమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-650
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసతరరవప దదరసగమల
ఇసటట ననస:20-18-650/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:20-18-651/1
వయససస:37
లస: ససస స
562
SQX2048049
పపరర: వజజపల రరణణ

94-225/1338

తసడడ:ప ఆసజననయమలల డదరసగమల
ఇసటట ననస:20-18-650/2
వయససస:49
లస: పప

95-205/849 557
556
SQX2511731
SQX2511749
పపరర: చనన ఆసజననయమలల దదరసగమల
పపరర: పసదద ఆసజననయమలల దదరసగమల

95-205/709

భరస : వనసకటటశశరరర రరజవరపప
ఇసటట ననస:20-18-621
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప కరసచదపప
ఇసటట ననస:20-18-650
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-650/1
వయససస:22
లస: పప

559
SQX2151074
పపరర: లకడమ తమమశశటట

95-205/579

భరస : సరయ చలర
ఇసటట ననస:20-18-650
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎడడకకసడలల కలనసచపప
ఇసటట ననస:20-18-650
వయససస:29
లస: పప
553
SQX2154581
పపరర: దసరన పపసరద కలసచపప

545
SQX2020493
పపరర: నరసససహరరవప మహసకరళ

543
SQX2471688
పపరర: జజనకక మణణకరసత పఊపపలలటట

తసడడ:ప శరసబయఖ పఊపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-605
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహహలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-620
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరసససహహలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-622
వయససస:67
లస: ససస స
550
SQX2399764
పపరర: ననగకశశర రరవప కలనసచపప

95-205/708

భరస : ననగకసదపస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-600
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శరసబయఖ పఊపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-605
వయససస:25
లస: పప
547
SQX2020527
పపరర: వనసకట ససబలమమ మహసకరళ

542
SQX2457430
పపరర: దసరన పససపపలలటట

567
SQX2469203
పపరర: సరశమ ననయక మమఘవథ

95-205/723

తసడడ:ప ఠగవపరయమ ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:20-18-680,1ST LINE
వయససస:22
లస: పప
95-205/11

570
SQX1921956
పపరర: చచడమమ దనసరర

95-205/12

భరస : ఆసజననయమలల దనసరర
ఇసటట ననస:20-18-683
వయససస:77
లస: ససస స
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571
SQX2543528
పపరర: ససబమలలల చటటటపస ప లల
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95-205/915

భరస : మమరళ చటటటపస ప లల
ఇసటట ననస:20-18-685/20
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభల రరవప కరణణధరపప
ఇసటట ననస:20-18-687
వయససస:22
లస: పప

574
SQX2058865
పపరర: ననగయఖ గసజ

95-185/786

తసడడ:ప ససబలరరవప గసజ
ఇసటట ననస:20-30-20/2
వయససస:41
లస: పప
577
SQX2356210
పపరర: శసషరద బబగమమ షపక

95-222/1260

95-6/778

95-4/833

తసడడ:ప కకశశర ననరళర
ఇసటట ననస:21/10/15
వయససస:21
లస: పప

581
SQX2457976
పపరర: జహహదన షపక

584
SQX2049443
పపరర: అరరద షపక

95-14/62

భరస : వనసకటటసశరరలల మదడడగమ
ఇసటట ననస:22-10-48
వయససస:77
లస: ససస స

587
SQX2052652
పపరర: సరయ తషలశ రరస చరరవవలల

95-222/1258

95-4/834

తసడడ:ప రతన కలమమర దతష
స
ఇసటట ననస:22-13-78
వయససస:21
లస: ససస స

590
NDX2458743
పపరర: హహమ శక భభరతస

95-6/788

593
SQX2558021
పపరర: వనసకట రతనమమ వడకటటట

94-231/27

95-47/860

భరస : చడసచయఖ వడకటటట
ఇసటట ననస:24-14-28/1
వయససస:74
లస: ససస స
94-233/964

Deleted

భరస : సనరఖననరరయణ వనమమల
ఇసటట ననస:24-16-65
వయససస:37
లస: ససస స

94-233/1077

596
NDX3035433
పపరర: గణణశ ననయక కరరమ
మ ట

94-233/1075

తలర : శరరద కరరమ
మ ట
ఇసటట ననస:24-16-81
వయససస:18
లస: పప
599
NDX2643997
పపరర: గణణశ వనమమల
తసడడ:ప వనసకట సరశమ వనమమల
ఇసటట ననస:24-16-107
వయససస:21
లస: పప

582
SQX2029098
పపరర: తదజశశ సపననగపఅల

95-62/1014

తసడడ:ప వనసకట శవ కరమమశశర రరవప సపననగపఅల
ఇసటట ననస:21-8-44
వయససస:21
లస: ససస స
585
SQX2103083
పపరర: భభణమ పపకరశ సససగ కతప

95-64/1158

588
SQX1843705
పపరర: సరయ వససత సససగ భట

95-4/73

591
SQX2017127
పపరర: సరగరరక పప టటనరర

95-1/1017

తసడడ:ప కలరమమనధరరవ పప టటనరర
ఇసటట ననస:24-12-2/2
వయససస:19
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప ననతరరజసరరమ యలమరరస
ఇసటట ననస:24-14-12
వయససస:20
లస: పప

95-205/631

తసడడ:ప జగననమహన సససగ భట
ఇసటట ననస:22-13-78
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప భభరతస
ఇసటట ననస:24-1-107
వయససస:21
లస: ససస స
95-3/1049

579
SQX2464840
పపరర: భబదదవమమ సలల
ర రర

తసడడ:ప భభసకర సససగ కతప
ఇసటట ననస:22-5-50
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప రరమ కకషష చరరవవలల
ఇసటట ననస:22-12-30
వయససస:19
లస: పప
95-4/1129

95-222/1259

భరస : ససగరత రరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-18385/22
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:21-23-23/2
వయససస:19
లస: పప

586
SQX1757319
పపరర: వనసకట ససబలమమ మదడడగమ

తసడడ:ప ధరమ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:24-16-89
వయససస:19
లస: పప

95-224/1636

తసడడ:ప షపక అహమద
ఇసటట ననస:20-202121
వయససస:30
లస: ససస స

583
SQX2053643
పపరర: హరకన పవన సరయ ననరరళర

598
NDX3191012
పపరర: అశశక ననయక జజతవథ

578
SQX2501120
పపరర: గగససయమ బబగమమ మర

576
SQX2356145
పపరర: శబలర బభష షపక
తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:20-70-2053
వయససస:39
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:20/A
వయససస:19
లస: ససస స

595
NDX2681815
పపరర: భమలకడమ వనమమల

95-212/48

తసడడ:ప హహసపన మర
ఇసటట ననస:20-17040/A
వయససస:27
లస: ససస స

580
SQX2042570
పపరర: ససయమకస తషమమల

592
SQX2100030
పపరర: కరరరసక యలమరరస

575
SQX1712629
పపరర: రమ దదవ తమధల

95-205/13

తసడడ:ప జటభవత రరమమడడ
ఇసటట ననస:20-18-695
వయససస:27
లస: పప

భరస : పరరససదద రరడడడ తమధల
ఇసటట ననస:20-69-1-39
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శబలర బభష షపక
ఇసటట ననస:20-70-2053
వయససస:27
లస: ససస స

589
SQX2209880
పపరర: లహరరకర దతష
స

95-205/724 573
572
SQX2274330
SQX1966035
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప కరణణధరపప
పపరర: జటభవత ససరకశ ననయక

594
NDX2751634
పపరర: లకడమననరరయణ చదవపరర

94-232/1062

తసడడ:ప పసదద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:24-14-127
వయససస:58
లస: పప
597
NDX2937472
పపరర: కలమఖణ ననయక జజతవథ

94-233/1076

తసడడ:ప వరసఖ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:24-16-85
వయససస:23
లస: పప
94-233/960

600
NDX2947000
పపరర: పపలసససగ ననయక జజటవత

94-233/1062

తసడడ:ప అనసమమ ననయక జజటవత
ఇసటట ననస:24-16-120
వయససస:40
లస: పప
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601
NDX2877462
పపరర: అమమమలల జజటవత
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94-233/1063

భరస : పపలసససగ ననయక జజటవత
ఇసటట ననస:24-16-120
వయససస:36
లస: ససస స
604
NDX3128873
పపరర: ససధఖ నలల
ర రర

94-234/1305

94-233/13

94-233/975

94-233/17

94-233/1065

611
NDX2758688
పపరర: ససరరసదప శశఖర పలర పస తష

614
NDX2749562
పపరర: మరరయదనసస బటటట ల

94-233/1103

617
NDX3174141
పపరర: ససరకశ బసడరర

94-233/1099

620
NDX2281863
పపరర: కకషషయఖ పరరమ

94-233/1064

609
NDX2873776
పపరర: శకనవరసరరవప పరలకరయల

612
NDX2817351
పపరర: దసరన దదవ పలర పస తష

94-233/1100

94-233/1101

615
NDX2749539
పపరర: హహహమవత బటటట ల

94-233/1102

భరస : మరరయదనసస బటటట ల
ఇసటట ననస:24-17-88
వయససస:32
లస: ససస స
94-233/1104

618
NDX3178290
పపరర: పపసనన బసడరర

94-233/1105

తసడడ:ప చనన వనసకయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:24-17-89
వయససస:26
లస: పప
94-233/18

621
NDX2328722
పపరర: గగపస మసదన

94-233/19

భరస : కకషష దదవళర
ఇసటట ననస:24-17-93, WORKERS COLONY
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:24-17-96 WORKERS COLONY
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప మసదన
ఇసటట ననస:24-17-97
వయససస:21
లస: పప

622
NDX2472629
పపరర: మసడన నరకసదప

623
NDX2674778
పపరర: కకషష రరడడడ రరజననల

624
NDX2823946
పపరర: మహన కకషష రరడడడ రరజననల

94-233/20

తసడడ:ప మసడన కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-17-97 WORKERS COLONY
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:24-17-102
వయససస:23
లస: పప

625
NDX2959211
పపరర: మహన కకషష రరడడడ రరజననల

626
NDX3183662
పపరర: చలకల మలమఖదదప రరడడడ

94-233/1079

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:24-17-102
వయససస:22
లస: పప
628
NDX3294949
పపరర: ఈశశరమమ మవలర
భరస : వరరసరశమ మవలర
ఇసటట ననస:24-17-108
వయససస:78
లస: ససస స

94-233/966

629
NDX2609766
పపరర: మననహర బపవర
తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప బపవర
ఇసటట ననస:24-17-109/1
వయససస:19
లస: పప

94-233/1078

Deleted

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:24-17-102
వయససస:22
లస: పప
94-233/1080

తసడడ:ప చలకల చనన కకసడ రరడడ
ఇసటట ననస:24-17-103
వయససస:42
లస: పప
94-233/1253

94-233/1098

భరస : ససరరసదప శశఖర పలర పస తష
ఇసటట ననస:24-17-84
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన వనసకయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:24-17-89
వయససస:27
లస: పప
94-233/24

606
NDX3179801
పపరర: శవ ననయక జజతవథ

తసడడ:ప వనసకటరరమయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:24-17-72
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:24-17-88
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:24-17-89
వయససస:47
లస: పప
619
NDX2422947
పపరర: హహమలత దదవళర

608
NDX2828507
పపరర: హరర కకషష రచ

94-235/894

తసడడ:ప మతలమల ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:24-16-142
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: దసరన దదవ పలర పస తష
ఇసటట ననస:24-17-84
వయససస:37
లస: పప

భరస : మరరయమదనసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:24-17-88
వయససస:33
లస: ససస స
616
NDX3178001
పపరర: చనన వనసకయఖ బసడరర

94-233/12

తసడడ:ప ససబపమణఖ రచ
ఇసటట ననస:24-16-148
వయససస:56
లస: పప

తలర : పదమ పలర పస తష
ఇసటట ననస:24-17-84
వయససస:18
లస: ససస స
613
NDX2402048
పపరర: హహహమమవత బతష
స ల

605
NDX2402022
పపరర: ససగరసధ లత కకటటకల

603
NDX3038551
పపరర: అసజమమ ఉపపపథనలమ

భరస : శవయఖ ఉపపపథనలమ
ఇసటట ననస:24-16-126
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:24-16-134
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప అలర స దసరన రరవప
ఇసటట ననస:24-16-148
వయససస:38
లస: పప
610
NDX2609618
పపరర: తదజ వనసకట లకడమ పలర పస తష

94-233/962

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:24-16-123
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప తరరపత రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-16-127
వయససస:20
లస: ససస స
607
NDX2459907
పపరర: అలర స సరసబశవరరవప

602
NDX2658730
పపరర: వనసకట ననరరయణ పరరమ

627
NDX3183837
పపరర: చలకల సరవతప

94-233/1081

భరస : చలకల మలమఖదదప
ఇసటట ననస:24-17-103
వయససస:29
లస: ససస స
94-233/967

630
NDX3086436
పపరర: జవన వనమబరర

94-233/1082

భరస : కకసడయఖ వనమబరర
ఇసటట ననస:24-17-125
వయససస:27
లస: ససస స
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631
NDX2455343
పపరర: ననగలకడమ అరకటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
94-233/21

632
NDX2537348
పపరర: బసడడ నవఖ

భరస : ననగకశశర రరవప అరకటట
ఇసటట ననస:24-17-128 NALLACHERUVU O
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బసడడ పవన కలమమర
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:26
లస: ససస స

634
NDX2957660
పపరర: వనసకట రరవప బసడడ

635
NDX2959336
పపరర: ఆసజననయమలల పపనసగమపత

94-233/1084

తసడడ:ప హహసపన బసడడ
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:44
లస: పప
637
NDX3230992
పపరర: గగరసటర చననయఖ

94-233/1229

94-233/1087

94-239/961

94-234/1527

95-2/80

94-234/1232

భరస : రరజ దలలస
ఇసటట ననస:24-19-88
వయససస:47
లస: ససస స

94-233/1236

650
NDX2346294
పపరర: బభల శరత రరచమలలర

94-234/1233

94-234/41

639
NDX3061322
పపరర: బసడడ నవఖ

642
NDX3008711
పపరర: సససదనమమ సరమమమసన

94-234/1333

94-234/1521

తసడడ:ప వనసకటభపవప బసతషల
ఇసటట ననస:24-18-90
వయససస:18
లస: పప
94-234/1311

648
NDX2837268
పపరర: ససలèవరరజ కలసచపప

94-234/1312

తసడడ:ప శకరరమమలల కలసచపప
ఇసటట ననస:24-18-140
వయససస:35
లస: పప
94-176/6

651
NDX2665677
పపరర: బల శరత రరచమలలర

94-177/427

తసడడ:ప భసకరరరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:24-19-36/A
వయససస:22
లస: పప
94-234/39

తసడడ:ప కకటయఖ చలలవదద
ఇసటట ననస:24-19-76/A1
వయససస:39
లస: పప
94-234/47

657
NDX2409712
పపరర: పరరశత మమతనఖల

తసడడ:ప రమమశ యసదపపగ
ప డ
ఇసటట ననస:24-19-83 1/1LANE WORKERS
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనస మమతనఖల
ఇసటట ననస:24-19-88
వయససస:29
లస: ససస స

659
NDX2655272
పపరర: సతఖవత బసతషల

660
NDX2367134
పపరర: బభబమ బసడనరర

తసడడ:ప మమరళమహన బసతషల
ఇసటట ననస:24-19-90
వయససస:22
లస: ససస స

94-233/1088

645
NDX3271814
పపరర: సరయ మహన బసతషల

94-231/1147 654
653
NDX3098621
NDX2455830
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర బభసమ
పపరర: ఆదదననరరయణ చలలవదద

656
NDX2367118
పపరర: సపనహ సరరరక యసదపపగ
ప డ

94-234/1306

భరస : నరసయఖ లమతద సరమమమసన
ఇసటట ననస:24-17-134
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బభసమ
ఇసటట ననస:24-19-71
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమష యమనద ప
న గడన
ఇసటట ననస:24-19-83
వయససస:46
లస: ససస స
658
NDX2409704
పపరర: కనకమమ దలలస

647
NDX2914802
పపరర: శక రమమలల కలసచపప

94-233/1086

భరస : బసడడ పవన కలమమర
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప భభసకర రరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:24-19-36/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శరఖసబభబమ ఠగడదటట
ఇసటట ననస:24-19-70
వయససస:43
లస: ససస స
655
NDX2655223
పపరర: సతఖవత యమనద ప
న గడన

94-233/1230

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:24-18-140
వయససస:59
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కరచరర
ఇసటట ననస:24-18-198
వయససస:31
లస: ససస స
652
NDX2661718
పపరర: ససనత దదవ ఠగడదటట

644
NDX2845519
పపరర: మమడడద వనసకట లకడమ

636
NDX2739183
పపరర: పవన కలమమర బసడడ
తసడడ:ప వనసకటభపవప బసడడ
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కకకషష
ఇసటట ననస:24-18-84
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటభపవప బసతషల
ఇసటట ననస:24-18-90
వయససస:18
లస: పప
649
SQX1808021
పపరర: రమమదదవ కరచరర

94-233/1085

భరస : శకనస ననయక జతనవత
ఇసటట ననస:24-17-130
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఫదన షపక
ఇసటట ననస:24-17-484
వయససస:73
లస: ససస స
646
NDX3282456
పపరర: సరయ మహన బసతషల

641
NDX3251006
పపరర: వజయ జతనవత

94-233/1083

Deleted

భరస : గగరసటర చననయఖ
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:24-17-130
వయససస:33
లస: ససస స
643
NDX2839009
పపరర: హహసపన షపక

638
NDX3232600
పపరర: గగరసటర ససధనరరణణ

633
NDX3133774
పపరర: వనసకట రరవప బసడడ

తసడడ:ప హహసపన బసడడ
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ పపనసగమపత
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప గగరసటర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:24-17-129
వయససస:33
లస: పప
640
NDX3162674
పపరర: వజయ జజతవథ

94-233/22

94-234/1234

94-234/40

94-234/42

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:24-19-92
వయససస:45
లస: పప
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661
NDX2366979
పపరర: ససవర పరరశత దదవళర
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94-234/43

662
NDX3288982
పపరర: వనసకట బభజ గమమమ

భరస : ననగరరజ దదవళర
ఇసటట ననస:24-19-94 WORKERS COLONY
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగ మలర శశర రరవప గమమమ
ఇసటట ననస:24-19-95
వయససస:33
లస: ససస స

664
NDX2486207
పపరర: గరల సరరక

665
NDX2709160
పపరర: పపరష కలమమరర పసరరగమ

94-234/44

తసడడ:ప గరల ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:24-19-109
వయససస:20
లస: ససస స
667
NDX2683340
పపరర: అననశ కలమమర చలర

94-234/1213

94-234/1337

95-199/1061

95-205/880

94-236/19

677
NDX2367282
పపరర: నబఉననసర షపక

680
NDX2631943
పపరర: ఖమససస సర షపక

94-236/629

683
NDX2639847
పపరర: కక మమఘ జజఖత

94-236/20

686
NDX3091972
పపరర: అనల కలమమర గగలర
తసడడ:ప చనన మల కకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:24-20-118
వయససస:29
లస: పప

688
NDX3153046
పపరర: శరసత కలమమరర రరవ

689
NDX3096864
పపరర: ససరరసదప రరవ

94-236/754

తసడడ:ప శసకరరరవప రరవ
ఇసటట ననస:24-20-118
వయససస:39
లస: పప

94-232/1070

669
NDX3133600
పపరర: లకడమ కలమమరర పరదరరస

94-234/1336

672
NDX3108180
పపరర: వనసకటటశశరరర కల

94-234/1338

తసడడ:ప సతడస యఖ కల
ఇసటట ననస:24-19-1543
వయససస:50
లస: పప
95-18/1008

675
NDX3241742
పపరర: ననగరసదప బభబమ పరరమ

94-234/1513

తసడడ:ప రగశయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:24-20-109
వయససస:19
లస: పప
94-236/17

678
NDX2382349
పపరర: పపసరద సససకకఉల

94-236/18

తసడడ:ప పరపరరరవప సససకకససల
ఇసటట ననస:24/20/115
వయససస:23
లస: పప
94-236/627

681
NDX2639813
పపరర: కక శవలల

94-236/628

భరస : కక పపసరద
ఇసటట ననస:24-20-115
వయససస:49
లస: ససస స
94-236/630

భరస : కక వ భవన శసకర
ఇసటట ననస:24-20-115
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపసరద రరఘవ
ఇసటట ననస:24-20-116,WORKERS COLONY
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరరసదప రరవ
ఇసటట ననస:24-20-118
వయససస:38
లస: ససస స

94-233/28

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:24-20-115
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప కక పపసరద
ఇసటట ననస:24-20-115
వయససస:29
లస: పప
685
NDX2367324
పపరర: ససభభషసణణ రరఘవ

674
SQX1999010
పపరర: ఉమ ననగ మహహశ టభయ

666
NDX3062403
పపరర: రరజకశ కలమమర పరదరరస

భరస : ననగకశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:24-19-112
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:24-20-115
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:24-20-115
వయససస:24
లస: పప
682
NDX2621118
పపరర: కక వ భవన శసకర

94-234/1335

తసడడ:ప హరరకకషష టభయ
ఇసటట ననస:24-20-43
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: బబ సదదల వరణణ
ఇసటట ననస:24-20-111
వయససస:19
లస: పప
679
NDX2367266
పపరర: మహమమద అలమసఫ షక

671
NDX2422954
పపరర: అశశక యమదవ గగళళ

94-234/1353

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:24-19-112
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప చననయఖ గగళళ
ఇసటట ననస:24-19-127
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:24-20-35
వయససస:22
లస: పప
676
SQX2520856
పపరర: బబ సదదల ధరమ తదజ సససగ

94-234/1212

తసడడ:ప వనసకట రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:24-19-112
వయససస:68
లస: పప

భరస : సస మమశశర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:24-19-116
వయససస:35
లస: ససస స
673
SQX2224582
పపరర: మమలకకసడయఖ రకగమల

668
NDX3123031
పపరర: ననగకశశర రరవప పరదరరస

663
NDX3156056
పపరర: ననగమమ చపల

భరస : సససదసలల చపల
ఇసటట ననస:24-19-98
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : నగబల మర
ఇసటట ననస:24-19-109
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప చలర
ఇసటట ననస:24-19-112
వయససస:27
లస: పప
670
NDX2879021
పపరర: రమణమమ నలల
ర రర

94-234/1531

684
NDX2382323
పపరర: పపసరద సససకకససల

94-237/39

తసడడ:ప పరపరరరవప సససకకససల
ఇసటట ననస:24/20/115
వయససస:23
లస: పప
94-234/1354

687
NDX3169927
పపరర: చనన మల కకసడయఖ గగలర

94-235/896

తసడడ:ప వనసగయఖ గగలర
ఇసటట ననస:24-20-118
వయససస:58
లస: పప
94-237/855

690
NDX2837185
పపరర: కరరణ పసపయ గమడడవరడ

94-237/856

తసడడ:ప రమమశ బభబమ
ఇసటట ననస:24-20-118
వయససస:31
లస: ససస స
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691
NDX3192853
పపరర: గమసటటరర వనసకట కలమఖణణ

94-233/1108

Deleted

భరస : గమసటటరర వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:24-20-130
వయససస:29
లస: ససస స

694
NDX3146396
పపరర: వనసకటరరవప గమసటటరర

94-236/756

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:24-20-130
వయససస:33
లస: పప
697
NDX2678969
పపరర: మసగ పపత పరటట

692
NDX3197126
పపరర: గమసటటరర వనసకటరరవప

Deleted

తసడడ:ప గమసటటరర వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:24-20-130
వయససస:33
లస: పప
695
NDX2761351
పపరర: భభగఖ లకడమ జజరరగక

94-236/632

698
NDX2959922
పపరర: పరలపరరస నగకశశరరరవప
తసడడ:ప పరలపరరస శవ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:24-20-143
వయససస:33
లస: పప

95-1/1019
700
SQX2015105
పపరర: డక ఏన వ ఏస శకకకరణ
మటపప ఠరలమ
తసడడ:ప రరమ కలమమరర వనసకట లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:24-21-78
వయససస:21
లస: పప

701
NDX2677391
పపరర: ససదదప కలమమర వరలచదరల
తలర : ససబలయమమ వలచడరర
ఇసటట ననస:24-21-111
వయససస:26
లస: పప

703
NDX3186582
పపరర: పరపరరవప సససకకశల

704
NDX3176401
పపరర: కకటటశశర రరవప సససకకశల

94-236/745

తసడడ:ప కకటయఖ సససకకశల
ఇసటట ననస:24 -21 -114
వయససస:53
లస: పప
94-236/30

94-236/650

94-236/32

తసడడ:ప మసరసన నసడడకటట
ఇసటట ననస:24-21-131
వయససస:49
లస: పప

713
NDX2568285
పపరర: శకహరర కకసజకటట

94-236/780

716
NDX3147394
పపరర: పసల శకలకడమ సససధస

94-236/647

719
NDX2387959
పపరర: తరరపత రరవప మమకకస పరటట

696
NDX2616621
పపరర: ననగ దదవఖ గరలస

94-236/631

699
NDX2901098
పపరర: వనసకట రమణ పరలపరరస

94-237/858

702
NDX3187283
పపరర: గమరవమమ సససకకశల

94-231/1149

భరస : పరపరరవప సససకకశల
ఇసటట ననస:24-21-114
వయససస:40
లస: ససస స
94-236/777

705
NDX3261351
పపరర: మసగమమ గగగమల

94-237/991

భరస : మమకకసటట గగగమల
ఇసటట ననస:24-21-114
వయససస:57
లస: ససస స
94-236/648

708
NDX2658615
పపరర: ససబల లకడమ నలమగగననడమ

94-236/649

తసడడ:ప కలమమర సరశమ నలమగగననడమ
ఇసటట ననస:24-21-119
వయససస:46
లస: ససస స
94-236/651

711
NDX2455863
పపరర: మసజలత మహసకరళ

94-236/31

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:24-21-120
వయససస:21
లస: ససస స
94-236/652

714
NDX3000841
పపరర: శకకరసత కకణణజకటట

94-236/779

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకణణజకటట
ఇసటట ననస:24-21-121
వయససస:21
లస: పప
94-238/984

తసడడ:ప పసల రరజ
ఇసటట ననస:24-21-126
వయససస:21
లస: ససస స
94-237/862

తసడడ:ప గమసటటరర వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:24-20-130
వయససస:33
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకసజకటట
ఇసటట ననస:24-21-121
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకసజకటట
ఇసటట ననస:24-21-121
వయససస:20
లస: ససస స
718
NDX3167129
పపరర: లకమననరరయణ నసడడకటట

710
NDX2684629
పపరర: ససరకశ బభబమ నలర గగసడర

94-236/755

భరస : ససరకష పరలపరరస
ఇసటట ననస:24-20-144
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప కలమమర సరశమ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:24-21-119
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకణణజకటట
ఇసటట ననస:24-21-121
వయససస:22
లస: పప
715
NDX3049228
పపరర: శరకవణణ కకసజకటట

94-237/857

తసడడ:ప ననగయఖ నలమగగననడమ
ఇసటట ననస:24-21-119
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప కలమమర సరశమ నలమగగననడమ
ఇసటట ననస:24-21-119
వయససస:27
లస: పప
712
NDX2465250
పపరర: శకకరసత కకణణజకటట

707
NDX2684728
పపరర: కలమమర సరశమ నలమగగననడమ

693
NDX3173036
పపరర: గమసటటరర వనసకటరరవప

భరస : మహహసదప గరలస
ఇసటట ననస:24-20-139
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప పరప రరవప సససకకశల
ఇసటట ననస:24-21-114
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప బభలయఖ నల
ఇసటట ననస:24-21-116
వయససస:31
లస: ససస స
709
NDX2684686
పపరర: వజయ కలమమర నలమగగననడమ

94-236/757

భరస : వనసకటటశశరరరవప జజరరగక
ఇసటట ననస:24-20-135
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపత పరటట
ఇసటట ననస:24-20-140
వయససస:39
లస: ససస స

706
NDX2367233
పపరర: కలపన నల

94-234/1355

717
NDX2681161
పపరర: దసరన నసదద కటటట

94-236/653

భరస : లకకమకకరరయనన నసదద కటటట
ఇసటట ననస:24-21-131
వయససస:39
లస: ససస స
94-237/46

తసడడ:ప పపరయఖ మమకకస పరటట
ఇసటట ననస:24-21-132 MINI LORRY STAN
వయససస:26
లస: పప

720
NDX2367274
పపరర: వనసకటటశశరరర యయనసగసటట

94-236/33

తసడడ:ప కకసడయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:24-21-135
వయససస:50
లస: పప
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95-1/74

తసడడ:ప పరప రరవప వరర
ఇసటట ననస:24-24-7
వయససస:22
లస: ససస స
724
NDX3223419
పపరర: సమర షపక

94-239/1159

94-239/1179

94-239/991

94-239/19

94-239/994

94-239/1158

734
NDX2809465
పపరర: షపక శసషరద బబగమమ షపక

737
NDX2471555
పపరర: కరరస ఖమన పటభన

740
NDX3279288
పపరర: వనసకటటశశరరర పరతతరర

94-239/996

743
NDX3147873
పపరర: సలమస షపక

Deleted

తసడడ:ప రన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:24-28-69
వయససస:29
లస: పప

746
NDX3168440
పపరర: సతఖ బభయ బబ సదదల

94-239/17

తసడడ:ప సతస ర ఖమన మహమమద అబమదల
ఇసటట ననస:24-28-70
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:24-28-70
వయససస:62
లస: పప

94-239/990

732
NDX2486728
పపరర: బభజ షపక

94-239/18

తసడడ:ప అమర బబగ షపక
ఇసటట ననస:24-28-51
వయససస:29
లస: పప
94-239/992

735
NDX2771582
పపరర: జలమన బభష షపక

94-239/993

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:24-28-54
వయససస:36
లస: పప
94-239/20

738
NDX2537884
పపరర: కరరస ఖమన పటభన

94-239/21

తసడడ:ప అయబఫ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:24-28-55
వయససస:20
లస: పప
94-239/1174

741
NDX2835809
పపరర: శసషరద షపక

94-239/995

భరస : పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:24-28-59/A
వయససస:37
లస: ససస స
94-239/997

744
NDX2459923
పపరర: ననగకశశర రరవప మమనసకకసడ

94-239/22

తసడడ:ప సరరబసధద మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:24-28-67
వయససస:56
లస: పప
94-239/998

747
NDX3192366
పపరర: సతఖ బభయ బబ సదదల

94-239/999

Deleted

తసడడ:ప సతఖస శకనస బబ సదదల
ఇసటట ననస:24-28-69
వయససస:18
లస: ససస స

94-238/922 749
748
NDX2633279
NDX2630580
పపరర: అజజ ఖమన మహమమద అబమదల
పపరర: లయమకత అల షపక

729
NDX2998946
పపరర: జజన సససధన షపక

Deleted

తసడడ:ప రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:24-28-63
వయససస:37
లస: పప
94-239/911

94-239/1178

తసడడ:ప బమరహహన షపక
ఇసటట ననస:24-28-26
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:24-28-57
వయససస:35
లస: పప

భరస : రహహమమలమర షపక
ఇసటట ననస:24-28-60
వయససస:43
లస: ససస స
745
NDX2646958
పపరర: బభలమజ సససగ బబ సదదల

94-239/989

తసడడ:ప ఆయబఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:24-28-55
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పసదద బభజ
ఇసటట ననస:24-28-56
వయససస:25
లస: పప
742
NDX2894590
పపరర: జహరరభ షపక

731
NDX2256774
పపరర: ఆరరఫ షపక

726
NDX3297470
పపరర: సమర షపక

Deleted

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:24-28-52/A
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జలమన బభష షపక
ఇసటట ననస:24-28-54
వయససస:30
లస: ససస స
739
NDX3220944
పపరర: షపక జన బభష

728
NDX2998920
పపరర: జజన సససధన షపక

94-239/988

తసడడ:ప ససభభన ససభభన
ఇసటట ననస:24-28-23/a
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప దదవరర షపక
ఇసటట ననస:24-28-43
వయససస:30
లస: పప

భరస : పసద ననగబర షపక
ఇసటట ననస:24-28-52/A
వయససస:26
లస: ససస స
736
NDX2771640
పపరర: మలన షపక

94-239/1164

తసడడ:ప బమరహహన షపక
ఇసటట ననస:24-28-26
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప ఖదర షపక
ఇసటట ననస:24-28-40
వయససస:36
లస: పప
733
NDX1670679
పపరర: ననరన హన షపక

725
NDX3233152
పపరర: సమర షపక

723
NDX2818672
పపరర: జజససమన షపక

తసడడ:ప అయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:24-28-05
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:24-28-23/a
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప సమర షపక
ఇసటట ననస:24-28-23/A
వయససస:27
లస: పప
730
NDX2760692
పపరర: సతస ర షపక

94-239/1175

భసధసవప: అవననశ అలర స
ఇసటట ననస:24-28-1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:24-28-23/a
వయససస:27
లస: ససస స
727
NDX3297496
పపరర: ససభభన షపక

722
NDX3279627
పపరర: మధవ అలర స

తసడడ:ప సతఖస శకనస బబ సదదల
ఇసటట ననస:24-28-69
వయససస:18
లస: ససస స
94-239/912

750
NDX2633220
పపరర: మలర క మహమమద

94-239/913

భరస : అజజ ఖమన మహమమద
ఇసటట ననస:24-28-70
వయససస:29
లస: ససస స
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751
NDX2714897
పపరర: జలమన షపక
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94-239/914

తసడడ:ప రససల
ఇసటట ననస:24-28-71
వయససస:38
లస: పప
94-239/25

తసడడ:ప రరమ రరవప తవశ
ఇసటట ననస:24-28-77,17/1
వయససస:27
లస: పప
94-239/917

94-238/19

తసడడ:ప కరరస షపక
ఇసటట ననస:24-28-83
వయససస:60
లస: పప

758
NDX2456309
పపరర: ఫరతమ షపక

761
NDX3142668
పపరర: ససదదదక షపక

94-239/1003

764
NDX2367530
పపరర: ఆరరఫ పరషర మహమమద

94-238/17

భరస : చసదపయఖ ససడన
ఇసటట ననస:24-28-88
వయససస:52
లస: ససస స

767
NDX3072410
పపరర: షహహన షపక

94-239/1001

94-239/24

భరస : వనసకటటసశర గమపరస మదదద
ఇసటట ననస:24-28-101
వయససస:33
లస: ససస స

770
NDX2989622
పపరర: పదనమవత నలర మమకల

భరస : ఈససబ సయఖద
ఇసటట ననస:24-29-100
వయససస:31
లస: ససస స
775
SQX2009017
పపరర: షహహద షపక

94-238/20

95-2/1296

తసడడ:ప మహన రరవప పసడడటట
ఇసటట ననస:25-12-33 TSR HOMES
వయససస:31
లస: పప

776
NDX3136835
పపరర: అమర షపక

94-239/1006

779
SQX2090520
పపరర: సరయ నఖత అననపపరరడడ
తసడడ:ప ననగ శవ రరడడ
ఇసటట ననస:25-14-40
వయససస:20
లస: ససస స

762
NDX3141272
పపరర: పరవన షపక

94-239/1002

765
NDX3062148
పపరర: ఖరఖరరననసర మహమమద

94-239/1004

768
NDX3299831
పపరర: షపక గగస

94-239/1180

తసడడ:ప షపక నభ
ఇసటట ననస:24-28-99
వయససస:40
లస: పప
94-235/899

771
NDX2601086
పపరర: సరరమమ షపక

94-237/779

భరస : ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:24-29-95
వయససస:31
లస: ససస స
94-233/1111

774
NDX2957439
పపరర: రహమటటనసర షపక

94-233/1112

భరస : మహమమద షరయయఫ షపక
ఇసటట ననస:24-29-110
వయససస:40
లస: ససస స
94-236/788

తసడడ:ప రరహమన షపక
ఇసటట ననస:24-31-100
వయససస:24
లస: పప
95-56/40

94-238/18

భరస : ఖసదదదస మహమమద
ఇసటట ననస:24-28-86
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శరఫస షపక
ఇసటట ననస:24-29-110
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: ఫరణణపవనకలమమర యడ
ఇసటట ననస:24-31-67/A
వయససస:22
లస: పప
778
SQX0098749
పపరర: వనసకటటష పసదదటట పసడడటట

773
NDX2957421
పపరర: రహమటటనసర షపక

759
NDX2456374
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

Deleted

భరస : ససగమమశశర రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:24-29-6
వయససస:41
లస: ససస స
94-231/1151

94-239/23

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:24-28-83
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననర మహమమద షపక
ఇసటట ననస:24-28-92
వయససస:37
లస: ససస స

769
NDX1670562
పపరర: రరజరరజకశశరర మదదద

756
NDX2469625
పపరర: షబన షపక

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:24-28-83
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర పరషర మహమమద
ఇసటట ననస:24-28-85
వయససస:40
లస: పప
94-239/1005

94-239/1000

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:24-28-80
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:24-28-83
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:24-28-83
వయససస:50
లస: ససస స

772
NDX3119534
పపరర: శకకల సయఖద

94-239/916

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:24-28-83
వయససస:24
లస: ససస స

760
NDX2456325
పపరర: గఫరర షపక

766
NDX2770469
పపరర: వనసకట లకడమ ససడన

755
NDX2668689
పపరర: సహననజ షపక

753
NDX2765501
పపరర: ఆదస బ షపక

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:24-28-75
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:24-28-79
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:24-28-80
వయససస:18
లస: ససస స

763
NDX3100211
పపరర: పరవన షపక

94-239/915

తసడడ:ప మగమల
ఇసటట ననస:24-28-75
వయససస:47
లస: పప

754
NDX2176452
పపరర: ససరకష కలమమర తవశ

757
NDX2630010
పపరర: శమమ షపక

752
NDX2669067
పపరర: రహమతషల

777
SQX2040871
పపరర: షపక ససభభన

95-3/1053

తసడడ:ప షపక బభషర
ఇసటట ననస:25-7-18
వయససస:25
లస: పప
95-3/1050

780
SQX2101061
పపరర: లకడమ పసపయ గమరకపప

95-2/1297

తసడడ:ప ఆసజననయమలల గమరకపప
ఇసటట ననస:25-15-52/2
వయససస:18
లస: ససస స
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781
SQX1963065
పపరర: సరయ తదజ మసచ
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95-1/75

తసడడ:ప శవ కకటటశశరరరవప మసచ
ఇసటట ననస:25-16-27
వయససస:22
లస: పప
784
SQX2032779
పపరర: లలకకష మలలర బబ యన

95-1/1022

95-2/82

95-2/1299

95-214/73

95-184/43

95-214/83

95-183/844

భరస : అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:73
లస: ససస స

794
MLJ3764750
పపరర: పసదదయఖ గమమమ

797
SQX1629239
పపరర: రమణ నలల
ర రర

800
MLJ3761145
పపరర: అచచతన నసదన� ప�నగసటట�

803
SQX1720465
పపరర: మమకరసకర షపక

95-208/21

806
SQX0143206
పపరర: ససరరజననసర షపక

95-214/75

809
SQX1000900
పపరర: ఇబభపహహస షపక
తసడడ:ప మమభమ ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:25
లస: పప

789
SQX2018372
పపరర: షపక మమనన

95-1/1023

792
SQX1778026
పపరర: హసనస సయఖద

95-214/72

795
SQX2251668
పపరర: మహమమద ఇజహర షపక

95-208/1171

తసడడ:ప అనశర
ఇసటట ననస:63-3-337
వయససస:21
లస: పప
95-214/81

798
MLJ3765583
పపరర: సరమమమ జఖస� కకట�

95-214/82

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/84

801
SQX2498756
పపరర: అనశర బభనస షపక

95-183/945

భసధసవప: ఖససస షపక
ఇసటట ననస:67-4-215
వయససస:26
లస: ససస స
95-135/343

804
SQX1902121
పపరర: వనత రరజ ననననపరగ

95-128/918

తసడడ:ప బభలల ననననపరగ
ఇసటట ననస:67-265
వయససస:20
లస: పప
95-208/22

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:45
లస: ససస స
95-208/24

95-1/78

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:60-7-1402
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:67-28-979
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షపక జజన శశశదన
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:25
లస: ససస స
808
MLJ3473550
పపరర: దచలత ఉననసర షపక

94-179/944

తసడడ:ప సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప పసననథద
ఇసటట ననస:67- 7-316
వయససస:19
లస: పప
805
SQX1236554
పపరర: షపక షబన

791
NDX2822880
పపరర: సరసశత ససననపప

786
SQX1889872
పపరర: గరయతప రరజన

భరస : కరరస బభష
ఇసటట ననస:25-21-138
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమల కకసడయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదనపరరవప
ఇసటట ననస:66-78-102
వయససస:49
లస: పప
802
SQX2259968
పపరర: సనరఖ తదజ పసననథద

95-3/1051

తసడడ:ప బకకయఖ
ఇసటట ననస:61-22-1497
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:64-13-1646
వయససస:47
లస: ససస స
799
AP151000699381
పపరర: సతఖసగరడడతతరర

788
SQX2102267
పపరర: రమమకరసత రరడడడ పలలర రర

95-1/76

తసడడ:ప ఎస ఎస సససద రరజన
ఇసటట ననస:25-17-421
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర శశర రరవప ససననపప
ఇసటట ననస:26-36-122
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:60-7-1402
వయససస:28
లస: పప
796
SQX1931807
పపరర: శసషరద బ షపక

95-1/77

తసడడ:ప పలలర రర రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:25-20-5/B
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప హజరర
ఇసటట ననస:26-1-107B
వయససస:35
లస: పప
793
SQX1778018
పపరర: అఖసల సయఖద

785
SQX1978626
పపరర: మహహశ దనసరర

783
SQX1843036
పపరర: ఉమ మహహశశఏఅ రరవప గమనజ

తసడడ:ప శవయఖ గమనజ
ఇసటట ననస:25-16-176
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:25-17-326/C
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససనల రరజ
ఇసటట ననస:25-19-65
వయససస:29
లస: ససస స
790
SQX2100691
పపరర: శకరరస హజరర

95-2/81

భసధసవప: మననహర అరవసద
ఇసటట ననస:25-16-118a
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమసజననయమలల మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:25-16-267
వయససస:18
లస: పప
787
SQX1984236
పపరర: కలసచల శశశత

782
SQX1984145
పపరర: పపశరసత

807
SQX0195495
పపరర: జజనల� షపక�

95-208/23

భరస : హనఫ�
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:68
లస: ససస స
95-208/25

810
SQX1236570
పపరర: షపక జజన శశశదన

95-208/26

తసడడ:ప షపక మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:27
లస: పప
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95-208/27

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:37
లస: పప
814
SQX1072545
పపరర: అమనన ససలమసనన

95-208/34

95-208/37

95-208/1198

95-208/42

95-208/45

95-208/48

95-208/1205

భరస : మహబబబ ససబభన
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:29
లస: ససస స

824
SQX0721563
పపరర: బభషర షపక

827
AP151000693016
పపరర: ఖమజజబ షపక

830
SQX1972512
పపరర: ససభభన షపక

833
MLJ3473303
పపరర: తరరమల శశటట పలర

95-208/1221

836
SQX2244267
పపరర: లకడమ గమమమడడ

95-208/43

839
SQX0661124
పపరర: ససలమసనన షపక
భరస : జజనభభషర
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:32
లస: ససస స

819
AP151000687329
పపరర: అబమదల ఘన షపక

95-208/39

822
SQX0742064
పపరర: అశకఫపన షపక

95-208/41

825
MLJ2135929
పపరర: మమహబబబ ఉననసర షపక

95-208/44

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:41
లస: ససస స
95-208/46

828
SQX0578526
పపరర: రఫస
షపక�

95-208/47

తసడడ:ప ససభభన�
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:30
లస: పప
95-208/49

831
SQX2357093
పపరర: అసరరస షపక

95-208/1204

Deleted

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:21
లస: పప
95-208/50

834
MLJ3465242
పపరర: ససదదయఖ శశటట పలర

95-208/51

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-1-7
వయససస:68
లస: పప
95-208/1222

భరస : గగపరల
ఇసటట ననస:68-1-8
వయససస:57
లస: ససస స
95-208/53

95-208/36

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-1-5
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:68-1-7
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ధరణణపత
ఇసటట ననస:68-1-8
వయససస:66
లస: ససస స
838
SQX0661165
పపరర: షమమ షపక

95-208/40

తసడడ:ప మహమమద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:19
లస: పప
835
SQX2225563
పపరర: ససపతమమ పసచపరలల

821
SQX0742171
పపరర: మమనన షపక

816
AP151000693382
పపరర: షకకలమ బబగస షపక

తసడడ:ప ఇమమమ
ఇసటట ననస:68-1-4
వయససస:80
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప జరసనసబ
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:60
లస: పప
832
SQX2294643
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-208/38

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-1-5
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-6
వయససస:50
లస: ససస స
829
AP151000687098
పపరర: జలమన షపక

818
MLJ2131472
పపరర: అబమదల సలమస షపక

95-208/1173

భరస : ఘన
ఇసటట ననస:68-1-4
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-1-5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప భభషర
ఇసటట ననస:68-1-5
వయససస:31
లస: పప
826
AP151000693015
పపరర: గగససయమబబగస షపక

95-208/35

తసడడ:ప అబమదల ఘన
ఇసటట ననస:68-1-4
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప Father
ఇసటట ననస:68-1-4
వయససస:20
లస: పప
823
SQX0721381
పపరర: జలమన షపక

815
AP151000693381
పపరర: అఫసరరననసర షపక

813
SQX2457067
పపరర: పపరరషమ దదవరకపపల

తసడడ:ప వనసకటరరమరరడడడ దవరరపఅల
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబమదల కలమస
ఇసటట ననస:68-1-4
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల ఘన
ఇసటట ననస:68-1-4
వయససస:38
లస: పప
820
SQX2176709
పపరర: జననద అహమద మహమమద

95-208/28

షపక

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-1
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబమదల సలమమ మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-4
వయససస:41
లస: ససస స
817
MLJ2132900
పపరర: షరహహల హమమద బభషర షపక

812
SQX0633842
పపరర: మహబబబ ససభభన

837
SQX1072537
పపరర: రరజజశన షపక

95-208/52

భరస : అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/54

840
MLJ3473261
పపరర: షరబరర షపక

95-208/56

భరస : ఆదదల
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:41
లస: ససస స
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841
AP151000693237
పపరర: జమమలమ షపక

95-208/57

భరస : అబమదల షషకలర
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:58
లస: ససస స
844
SQX0660340
పపరర: జజన భభషర షపక

95-208/60

95-208/63

95-208/64

95-208/67

95-208/1111

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:22
లస: ససస స
859
SQX2398543
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-208/1177

Deleted
95-208/1180

తసడడ:ప అబమదల హరరశ షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:20
లస: పప
865
SQX0661108
పపరర: షపక మసరసన బ
భరస : అబమదలసతనసర
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:33
లస: ససస స
868
MLJ2132512
పపరర: రరజ ఛతప
భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:58
లస: ససస స

95-208/65

95-208/1109

95-182/643

852
MLJ2135895
పపరర: ఖమన షపక

95-208/66

855
SQX2045409
పపరర: షహహన షపక
భరస : అఫసజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:44
లస: ససస స

857
SQX2282424
పపరర: బభనస బ షపక

858
SQX2174324
పపరర: అబమదల హఫసజ షపక

95-208/1175

95-208/1110

95-208/1176

తసడడ:ప లతఫ షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:55
లస: పప
95-208/1178

తసడడ:ప అలబక షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:29
లస: పప
863
SQX1000991
పపరర: పరరశత చతప

866
SQX0877431
పపరర: జయ మమరరయమల

869
SQX1921287
పపరర: ఆరరఫ హహసపసన మహమమద
తసడడ:ప జజఫర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:23
లస: పప

861
SQX2282416
పపరర: రరహన షపక

95-208/1179

భరస : మహబబబ బభష షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:26
లస: ససస స
95-208/68

864
SQX0877449
పపరర: వరససత ఎరకస శశటట

95-208/69

తసడడ:ప రరస బభబమ
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/71

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:43
లస: ససస స
95-208/73

849
SQX2286144
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

భరస : వనసకటభపమయఖ దనదదనన బబ యన
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:51
లస: ససస స

860
SQX2282408
పపరర: మహబబబ బభష షపక

95-208/62

తసడడ:ప మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభజ ఛతప
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/70

846
AP151000687252
పపరర: మహమమమద ఆదదల షపక

భరస : సననవపలమర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మకలలల షపక
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:53
లస: ససస స

862
SQX2174290
పపరర: మహమమద షరరఫ షపక

95-208/1426

851
AP151000693010
పపరర: మమసతనజ

854
SQX2105823
పపరర: పదనమవత దనదదనన బబ యన

95-208/59

తసడడ:ప అబమదల శకలర షపక
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబభనజజన
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:43
లస: పప
856
SQX2105815
పపరర: షరహహద షపక

95-208/61

తసడడ:ప మహమమద ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:68-1-12,sangadigunta
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహబబబ ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-13
వయససస:33
లస: ససస స
853
MLJ2136273
పపరర: మహబబబ ఖమన

845
SQX0630327
పపరర: అబమదల సతనసర షపక

848
SQX2561348
పపరర: అససఫ ఎలమరహహ షపక

843
SQX0660415
పపరర: అఖబ జజవనద షపక

తసడడ:ప మహబబబ ససబభన
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల షషకలర
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:63
లస: పప
850
SQX0661199
పపరర: పరరశన పఠరన

95-208/58

భరస : అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమద
ఇసటట ననస:68-1-12
వయససస:37
లస: పప
847
SQX0721548
పపరర: అబమదల షషకలర షపక

842
MLJ3473253
పపరర: హలమమబ షపక

867
MLJ2134096
పపరర: తనహహరర షపక

95-208/72

భరస : జఫరర
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:44
లస: ససస స
95-208/74

870
SQX1265371
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

95-208/75

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:25
లస: పప
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871
SQX1265363
పపరర: బభజ ఛతప
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95-208/76

తసడడ:ప ననరరయణ ఛతప
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:30
లస: పప
95-208/79

తసడడ:ప భవరనశసకర
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:63
లస: పప
95-215/133

తసడడ:ప అబమదల రహహస
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:59
లస: పప

95-215/131

878
SQX2213817
పపరర: షబలర అల షపక

95-208/81

భరస : షబలర అల
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:35
లస: ససస స

881
SQX0836775
పపరర: నససమమ షపక

95-202/915

95-208/84

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:59
లస: ససస స

884
AP151000693106
పపరర: మజహర ఉననసర

95-208/82

95-215/134

భరస : కకఫసతషలర షపక
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:34
లస: ససస స

887
SQX0092437
పపరర: జమలమ షపక�

95-208/85

95-208/87

892
SQX1001130
పపరర: ననగమర వల షపక

95-208/89

890
SQX2231215
పపరర: ఖలద మహమమద

95-184/44

తసడడ:ప నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-18
వయససస:46
లస: పప

95-208/1181

తసడడ:ప బమడద షపక
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:41
లస: పప

896
MLJ2134724
పపరర: దసస గరరర భభషర షపక

95-208/90

899
SQX2181030
పపరర: సమధనన సయద
భరస : యకకబ అల సయద
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:48
లస: ససస స

95-208/83

885
MLJ3465044
పపరర: అబమదల నబ షపక

95-208/86

888
SQX1052554
పపరర: షబలర అల షపక

95-184/45

891
MLJ2134997
పపరర: జహహదన షపక

95-208/88

894
SQX0843961
పపరర: జజన భభషర షపక

95-208/91

తసడడ:ప ఉమమర భభషర
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:36
లస: పప
95-208/93

తసడడ:ప బమడద సరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:48
లస: పప
95-208/1182

882
SQX0742130
పపరర: రగషన జమర షపక

భరస : కరరమమక
ఇసటట ననస:68-1-18
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బమడద
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:58
లస: ససస స
95-208/92

95-208/80

తసడడ:ప అబమదల నబ
ఇసటట ననస:68-1-16
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప జఫరర హహసపన మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-17
వయససస:22
లస: ససస స
893
MLJ2134088
పపరర: అకస రరననసర షపక

879
SQX1265264
పపరర: నససన
ప షపక

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:82
లస: పప

భరస : షబలర అల�
ఇసటట ననస:68-1-16
వయససస:36
లస: ససస స

889
SQX1428029
పపరర: మహబబబ ససభభన మమలమల
షపక
తసడడ:ప చనన జజనస షపక
ఇసటట ననస:68-1-17
వయససస:62
లస: పప

95-215/132

భరస : సరరరర అల
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబమదల నబర
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:65
లస: ససస స

886
SQX1424746
పపరర: ననరన హన షపక

876
SQX0485953
పపరర: అజమ షపక

తసడడ:ప సబదర అల షపక
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సధన
ప
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:36
లస: ససస స

883
AP151000693023
పపరర: అమరరన షపక

95-208/78

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల షపక
ఇసటట ననస:68-1-15
వయససస:41
లస: పప

880
SQX0741876
పపరర: జమలమ బబగస షపక

తసడడ:ప నజరల సయద
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:56
లస: పప

875
SQX0487702
పపరర: దదలర మద షపక

873
MLJ2133403
పపరర: మహ..జజఫరర హహసపసన

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:54
లస: పప

భరస : అజమ
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:34
లస: ససస స

877
SQX0761981
పపరర: మహమమద అల వజర షపక

898
SQX2181014
పపరర: యకకబ అల సయద

95-208/77

తసడడ:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-1-14
వయససస:35
లస: పప

874
MLJ2136539
పపరర: ననరరయణ ఛటటప

895
MLJ2133536
పపరర: సధసప షపక

872
SQX0877381
పపరర: శవ ఛతప

897
MLJ2133411
పపరర: బమడద షపక

95-208/94

తసడడ:ప నబసరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:66
లస: పప
95-208/1183

900
SQX2180982
పపరర: అహమద సయద

95-208/1184

తసడడ:ప యకకబ అల సయద
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:27
లస: పప
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901
SQX0292847
పపరర: అమరరన షపక
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95-215/135

భరస : దసస గరరర బభషర
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:39
లస: ససస స
904
SQX0877233
పపరర: అమరరన పఠరన

95-208/96

95-208/1185

95-184/47

95-208/1186

95-208/104

95-208/1188

95-95/1005

తసడడ:ప బషసర మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-26
వయససస:20
లస: ససస స

914
SQX0877258
పపరర: షరరపపననసర షపక

917
MLJ2136760
పపరర: నజర సయఖద

920
SQX2114080
పపరర: బభజ షపక

923
SQX2243566
పపరర: బసనర భ షపక

95-208/107

926
SQX1771682
పపరర: ననగబర ఖమన పఠరన

95-208/102

929
SQX1811686
పపరర: రగషన జజమర మహమమద
తసడడ:ప బషసర మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-26
వయససస:23
లస: పప

95-208/98

909
SQX1799519
పపరర: దసరన వనసకట అమర కలమమర
ఏలలరర లకడమ ననగ
తసడడ:ప ఏడడకకసడలల ఏలలరర
ఇసటట ననస:68-1-22
వయససస:22
లస: పప
912
MLJ2135358
పపరర: యమససన షపక

95-184/46

95-208/101

915
MLJ2133650
పపరర: హఫసజజన షపక

95-208/103

భరస : సయఖదనజర
ఇసటట ననస:68-1-23
వయససస:43
లస: ససస స
95-208/105

918
SQX2176428
పపరర: ససభభన షపక

95-208/1187

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-1-23
వయససస:44
లస: పప
95-200/1053

921
SQX1736289
పపరర: ఆయయశర షపక

95-95/1004

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-1-25
వయససస:42
లస: ససస స
95-181/1239

924
MLJ2133676
పపరర: రహసతషనసరస పఠరన

95-208/106

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-25
వయససస:53
లస: ససస స
95-211/44

తసడడ:ప సతనసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-25
వయససస:29
లస: పప
95-181/1240

906
MLJ3465184
పపరర: భకకస యమరరర న పఠరన

తసడడ:ప మమబమజజన
ఇసటట ననస:68-1-22
వయససస:48
లస: పప

భరస : మలలరల
ఇసటట ననస:68-1-25
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప గగరర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-25
వయససస:58
లస: పప
928
SQX2267003
పపరర: ఫసజయమ మహమమద

95-208/100

తసడడ:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-1-24
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప బమడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-1-25
వయససస:52
లస: పప
925
MLJ2133601
పపరర: సతనసర పఠరన

911
SQX0195578
పపరర: షమమ ససలస న షపక

తసడడ:ప ఛగటభ
ఇసటట ననస:68-1-23
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-23
వయససస:37
లస: ససస స
922
SQX1736115
పపరర: ససబభన షపక

95-208/99

భరస : మమసస ఫర
ఇసటట ననస:68-1-23
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:68-1-23
వయససస:46
లస: పప
919
SQX2176303
పపరర: హససన షపక

908
SQX0578500
పపరర: మహమద షపక

95-208/95

తసడడ:ప జబభలర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-20
వయససస:43
లస: పప

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:68-1-22
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇబభపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-1-22
వయససస:24
లస: ససస స
916
SQX0877241
పపరర: మమసస ఫర షపక

95-208/97

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-1-21
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:68-1-22
వయససస:48
లస: పప
913
SQX2261774
పపరర: హససనన షపక

905
SQX0353268
పపరర: బషసర ఖమన పఠరన

903
MLJ3473741
పపరర: రరజజశననబబగస పఠరన

భరస : భకకస యమరరర న
ఇసటట ననస:68-1-20
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప జబభలర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-20
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప జబభలర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-20
వయససస:30
లస: పప
910
SQX1062686
పపరర: యమససన షపక

95-215/136

తసడడ:ప జబభలర
ఇసటట ననస:68-1-19
వయససస:29
లస: పప

భరస : జబభలర
ఇసటట ననస:68-1-20
వయససస:58
లస: ససస స
907
SQX2270353
పపరర: అకలర ఖమన పఠరన

902
SQX0924761
పపరర: అకలర పఠరన

927
NDX2451094
పపరర: ఫజయ షపక

94-184/43

తలర : బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-1-26
వయససస:22
లస: ససస స
95-184/48

930
SQX2212314
పపరర: ఫరరననన మహమమద

95-184/800

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:68-1-26
వయససస:33
లస: ససస స
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931
SQX2142735
పపరర: మమనన షపక
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95-184/801

తసడడ:ప ఏలయమస షపక
ఇసటట ననస:68-1-26
వయససస:19
లస: పప
934
SQX1802941
పపరర: రకషమ షపక

95-184/49

95-184/50

95-184/803

95-215/138

95-184/805

95-208/1191

95-215/1469

95-184/807

95-48/1063

947
SQX2231009
పపరర: షపక సరహహరర

950
SQX2208007
పపరర: ఇమమమ న షపక

953
SQX0344424
పపరర: అఫసనన�

956
SQX2439826
పపరర: సజకదన మహమమద

95-208/1196

959
SQX2261378
పపరర: షకకర షపక

95-208/1190

95-184/802

942
SQX0292854
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-215/137

945
SQX2264398
పపరర: జన బభష షపక

95-184/804

948
SQX2405629
పపరర: గగసప షపక

95-184/806

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-1-36
వయససస:45
లస: పప
95-208/1192

951
SQX2269165
పపరర: షనసన షపక

95-208/1193

భరస : ఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:68-1-36
వయససస:18
లస: ససస స
95-193/1023

954
SQX0335307
పపరర: షబలర షపక�

95-193/1026

తసడడ:ప అబమదల రషసద�
ఇసటట ననస:68-1-37/1
వయససస:35
లస: పప
95-208/1194

957
SQX2436848
పపరర: శలమ మహమమద

95-208/1195

భరస : యశన మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-37/5
వయససస:22
లస: ససస స
95-215/1470

Deleted

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-1-38
వయససస:58
లస: ససస స

939
SQX2148377
పపరర: ఫరతమ షపక

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-1-34
వయససస:31
లస: పప

భరస : రససల మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-37/5
వయససస:47
లస: ససస స

Deleted

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-1-38
వయససస:58
లస: ససస స

944
SQX2419356
పపరర: మహమబద షపక

94-184/45

భరస : రరవపఫ
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షబలర� షపక�
ఇసటట ననస:68-1-37/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప రససల మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-37/5
వయససస:33
లస: పప
958
SQX2207017
పపరర: షకకరర షపక

95-208/108

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:68-1-36
వయససస:20
లస: పప

భరస : గగస
ఇసటట ననస:68-1-36
వయససస:34
లస: ససస స
955
SQX2436418
పపరర: యశన మహమమద

941
MLJ2135887
పపరర: రసనల బ షపక

936
NDX2450997
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షపక షషకలర
ఇసటట ననస:68-1-35
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:68-1-36
వయససస:34
లస: ససస స
952
SQX2208056
పపరర: సలమ షపక

95-184/51

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:68-1-29
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-1-34
వయససస:29
లస: పప
949
SQX2357119
పపరర: సలమ షపక

938
SQX1873082
పపరర: ససభభన షపక

95-220/1155

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబమదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల రహహమమన
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:38
లస: పప
946
SQX2268126
పపరర: జలమన షపక

94-184/44

తసడడ:ప బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:52
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:27
లస: ససస స
943
SQX0448357
పపరర: అబమదల రరవపఫ షపక

935
NDX2451078
పపరర: ఆయయశర షపక

933
SQX2251460
పపరర: ఏలయమస షపక

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-1-26
వయససస:27
లస: పప

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-1-27
వయససస:30
లస: పప
940
SQX2163954
పపరర: రరహన షపక

95-208/1189

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-1-26
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-1-26/1
వయససస:22
లస: ససస స
937
SQX1873116
పపరర: బషసర షపక

932
SQX2208296
పపరర: మహమమద ఫసజయమ

960
SQX2336139
పపరర: రరహహలమర షపక

95-208/1197

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-1-39-1
వయససస:68
లస: పప
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961
SQX0660423
పపరర: బభజ షపక
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95-208/109

తసడడ:ప మమసరసఫర
ఇసటట ననస:68-1-40
వయససస:44
లస: పప
964
SQX2551570
పపరర: జరరన షపక

95-184/1063

965
SQX2551562
పపరర: ఇలలయస షపక

95-184/810

968
SQX2208338
పపరర: రమఖ బబ కకసస

971
SQX2183648
పపరర: సలలహ షపక

తసడడ:ప హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-48
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:68-1-49
వయససస:32
లస: పప

95-208/112
973
SQX1463371
పపరర: మహమమద హఫసజ అహమద
షపక
తసడడ:ప మహమమద బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-49
వయససస:46
లస: పప

974
SQX2432219
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:ప మసజల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-1-50
వయససస:52
లస: పప

976
AP151000693066
పపరర: ఖమసససబ యస.కర

977
SQX0721449
పపరర: కరలలశ షపక

95-208/114

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-1-50
వయససస:85
లస: ససస స
979
SQX2503126
పపరర: తడసయబ షపక

95-184/1055

95-208/118

తసడడ:ప అబమదల రజజక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:40
లస: పప

983
MLJ2133742
పపరర: మరరబ షపక

95-208/121

986
SQX1530345
పపరర: సరబర అల షపక

95-184/812

989
MLJ2133254
పపరర: దనవపద అబమదల షపక
తసడడ:ప అబమదల రజజక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:44
లస: పప

95-184/809

969
SQX1191139
పపరర: పఠరన ఆశర

95-184/52

95-208/111
972
SQX1428185
పపరర: మహమమద మమనరరననసర షపక

భరస : మహమమద హఫసజ అహ అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-49
వయససస:45
లస: ససస స
95-184/813

975
AP151000693100
పపరర: ఆషర యస.కర

95-208/113

భరస : ఖమలషరవల
ఇసటట ననస:68-1-50
వయససస:50
లస: ససస స
95-208/115

978
SQX0625020
పపరర: ఆబద హహసపసన మహమద�

95-184/53

తసడడ:ప మహమద హహసపసన�
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:28
లస: పప
95-208/116

981
SQX0877282
పపరర: సలమమ షపక

95-208/117

భరస : చనన బభషర
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:29
లస: ససస స
95-208/119

984
MLJ2134468
పపరర: షహహనన

95-208/120

భరస : అబమదల లతఫ
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:42
లస: ససస స
95-208/122

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:39
లస: పప
95-208/124

966
SQX2440899
పపరర: పపలర రరవప బబ కకసస

భరస : పఠరన ననగబర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-48
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబమదల రజజక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:58
లస: ససస స
988
MLJ2133288
పపరర: బభషర షపక

95-208/1200

భరస : మహబబబ బభషర
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరబర అల షపక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:34
లస: ససస స
985
MLJ2134450
పపరర: హహసపసనల షపక

980
SQX0877274
పపరర: హఫసజజ షపక

95-208/1199

తసడడ:ప వనసకట సరశమ బబ కకసస
ఇసటట ననస:68-1-47
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-1-50
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప లటటగ షపక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:22
లస: పప
982
SQX1592402
పపరర: సలమమ షపక

95-208/1425

తసడడ:ప పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:68-1-47
వయససస:22
లస: ససస స
95-184/811

963
SQX2183333
పపరర: ఇరరలన మహమమద

తసడడ:ప అబమదల హమద మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-40
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప కరదరరశల షపక
ఇసటట ననస:68-1-43
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపలర రరవప బబ కకసస
ఇసటట ననస:68-1-47
వయససస:42
లస: ససస స
970
SQX2452217
పపరర: జహహర షపక

95-208/110

తసడడ:ప బడన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-40
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఇలలయస షపక
ఇసటట ననస:68-1-43
వయససస:28
లస: ససస స
967
SQX2441889
పపరర: శక లకడమ బబ కకసస

962
SQX0022012
పపరర: షపక జజన

987
MLJ2135119
పపరర: అబమదల చసద బభషర

95-208/123

తసడడ:ప అబమదల రజజక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:40
లస: పప
95-208/125

990
MLJ2133320
పపరర: లతఫ షపక

95-208/126

తసడడ:ప అబమదల రజజక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:48
లస: పప
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991
MLJ2134070
పపరర: మదనర బ శశక
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95-208/127

తసడడ:ప అబమదల రజజక
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:53
లస: పప
994
SQX0877308
పపరర: మహమద బబ షపక

95-208/129

95-208/132

95-184/816

95-208/134

95-208/137

95-95/1006

95-208/139

95-184/817

1007 MLJ3465135
పపరర: దనవపద షపక

1010 SQX1736263
పపరర: జహహర అహమద షపక

1013 SQX1428169
పపరర: ఉమమహన షపక

95-208/142

1016 SQX0741926
పపరర: యసడడ కగసర షపక

95-208/135

భరస : మహమమద బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:67
లస: ససస స

1019 SQX0877332
పపరర: ఇలయమజ అహమద ఎసఎస
తసడడ:ప దసస గరరర
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:27
లస: పప

95-184/815

1002 SQX2436046
పపరర: రబలన షపక

95-184/818

1005 MLJ2133759
పపరర: అమనన షపక

95-208/136

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:73
లస: ససస స
95-208/138

1008 SQX2463461
పపరర: ఆశయ షపక

95-208/1202

భరస : దవపడ షపక
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:54
లస: ససస స
95-95/1007

1011 SQX1939669
పపరర: రమజ షపక మహమద

95-189/1208

తసడడ:ప మమనర షపక మహమద
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:20
లస: పప
95-208/140

1014 SQX0877316
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-208/141

భరస : షసస ద
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:32
లస: ససస స
95-208/143

భరస : మమనర
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:44
లస: ససస స
95-208/145

999
SQX2469252
పపరర: ఆశయ షపక

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:28
లస: పప

భరస : మజర బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప సరధదక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:37
లస: ససస స
1018 SQX1532630
పపరర: జహరరననసర బబగస షపక

1004 SQX0836809
పపరర: అససయమ షపక

95-208/131

Deleted

తసడడ:ప హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:23
లస: ససస స
1015 MLJ2135044
పపరర: జజహహదన షపక

1001 SQX2434611
పపరర: అసమమ షపక

996
MLJ2136828
పపరర: ఆససయమబబగస మహమమద

భరస : దవపడ షపక
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజద
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:20
లస: పప
1012 SQX1720457
పపరర: షహననజ షపక

95-208/133

భరస : దనదస
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల రషసద
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:57
లస: పప
1009 SQX1735992
పపరర: అబమదల రహమమన షపక

998
MLJ2136521
పపరర: మహమద హహసపసన మహమద

95-208/128

భరస : హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-52
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రబలన షపక
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజనభభషర
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:29
లస: ససస స
1006 MLJ2133262
పపరర: ఈససబ
షపక

95-208/130

తసడడ:ప సక.హహసపసన
ఇసటట ననస:68-1-52
వయససస:55
లస: పప

భరస : కలమమ బకడ షపక
ఇసటట ననస:68-1-53
వయససస:42
లస: ససస స
1003 SQX0660936
పపరర: దదలర మద షపక

995
MLJ2136836
పపరర: మహలబ హసన

993
SQX1265280
పపరర: యమససమన జరసననబ షపక

భరస : ఇజజస అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-52
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:68-1-52
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:68-1-52
వయససస:33
లస: పప
1000 SQX2434413
పపరర: జహహదన షపక

95-208/1201

తసడడ:ప లతఫ
ఇసటట ననస:68-1-51
వయససస:22
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:68-1-52
వయససస:33
లస: ససస స
997
SQX0877290
పపరర: అరరఫ మహమమద

992
SQX2207934
పపరర: తయఖబ షపక

1017 AP151000693070
పపరర: గమల షన బబగస యస.కర

95-208/144

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:50
లస: ససస స
95-208/146

1020 SQX0877324
పపరర: సససద షపక

95-208/147

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:38
లస: పప
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1021 MLJ2136703
పపరర: మమననర ఎస.యస
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95-208/148

తసడడ:ప బషసర అహమద
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:53
లస: పప
1024 SQX1453216
పపరర: హబబ షపక

1022 AP151000687234
పపరర: దసస గరరర ఎస.యస

తసడడ:ప బషసర అహమద యస యస
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:57
లస: పప
95-215/140

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:31
లస: పప

1025 SQX1086694
పపరర: సససదన షపక

తసడడ:ప బషసర అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-55
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల కరరస
ఇసటట ననస:68-1-56
వయససస:54
లస: పప
1033 MLJ3473717
పపరర: అజమమననసర షపక

95-208/155

95-208/1203

95-208/159

95-208/162

తసడడ:ప అజబ
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:34
లస: పప

1037 SQX0778159
పపరర: కలమస షపక

1040 AP151000693261
పపరర: ఖమసససబ యస.కర

1043 SQX1265330
పపరర: మహమమద షపక

95-208/165

1046 MLJ3465655
పపరర: అజజ షపక

95-208/156

1049 SQX0074658
పపరర: మరర షపక
తసడడ:ప కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:68-1-59
వయససస:32
లస: పప

1029 AP151000693065
పపరర: ఫరతమమననసర యస.కర

95-208/153

1032 SQX0328633
పపరర: భభరత ఖమన

95-184/55

1035 SQX0143487
పపరర: మగమలల షపక

95-208/157

తసడడ:ప సససదన
ఇసటట ననస:68-1-57
వయససస:48
లస: పప
95-184/56

1038 SQX1605353
పపరర: కరరషరమ షపక

95-208/158

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:24
లస: ససస స
95-208/160

1041 SQX1477166
పపరర: బభషస షపక

95-208/161

తసడడ:ప అజజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:24
లస: పప
95-208/163

1044 SQX0660282
పపరర: కలమస షపక

95-208/164

తసడడ:ప అజజ
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:30
లస: పప
95-208/166

తసడడ:ప సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:55
లస: పప
95-215/143

95-208/150

తసడడ:ప అకస ర మహమమద ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-57
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప అజజ
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:31
లస: పప
1048 SQX0762484
పపరర: సససదన షపక

95-184/54

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:25
లస: పప
1045 SQX0660274
పపరర: సలమస షపక

1034 SQX0566265
పపరర: అబమదల సతనసర షపక

1026 SQX0195610
పపరర: రషసదన షపక

భరస : ఫతమమననసర
ఇసటట ననస:68-1-56
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప అజజ
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప షససదన షపక
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:30
లస: ససస స
1042 SQX1265348
పపరర: అబమ బకర ససదద క షపక

95-208/152

తసడడ:ప ఘన సససదన
ఇసటట ననస:68-1-57
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప మమషరసక
ఇసటట ననస:68-1-57
వయససస:21
లస: పప
1039 SQX1000884
పపరర: షరహహన షపక

1031 SQX0965020
పపరర: పఠరన సమర

95-215/139

భరస : మహమమద సరదదక అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-55
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బరత ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-57
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మకలలల
ఇసటట ననస:68-1-57
వయససస:37
లస: ససస స
1036 SQX2244283
పపరర: ననగమర బభష షపక

95-215/141

భరస : నజర
ఇసటట ననస:68-1-56
వయససస:49
లస: ససస స
95-208/154

1023 SQX0699801
పపరర: అబమదల రహహమమన షపక

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-1-54
వయససస:41
లస: పప

95-208/151 1028 SQX0836817
1027 AP151000687309
పపరర: మహమమద సరదదక అహమద షపక
పపరర: హససనన షపక

1030 SQX0843979
పపరర: నజర షపక

95-208/149

1047 SQX0924787
పపరర: మలర కర సససయధ

95-215/142

తసడడ:ప జజన బభష
ఇసటట ననస:68-1-58
వయససస:28
లస: ససస స
95-220/43

1050 SQX2279685
పపరర: ససరకశ నయన

95-184/819

తసడడ:ప వనణమ నయన
ఇసటట ననస:68-1-60
వయససస:33
లస: పప
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1051 SQX2128502
పపరర: రహసతషననస షపక
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95-184/820

భరస : అబమదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-1-60
వయససస:21
లస: ససస స
1054 SQX0877159
పపరర: అసజ షపక

95-208/168

95-208/171

95-208/174

95-208/1206

95-215/145

95-208/177

95-208/180

తసడడ:ప యబసఫ
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:53
లస: పప

1064 SQX2268183
పపరర: రరహన షససక

1067 SQX2329977
పపరర: అససఫ మహమమద

1070 AP151000693243
పపరర: జరరన బబగస

1073 SQX1265397
పపరర: వససమ మహమమద

95-208/183

1076 AP151000687143
పపరర: బషసర మహమద

95-208/1207

1079 SQX1228445
పపరర: సరదదఖ మహమమద
భరస : మహమబద మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:30
లస: ససస స

1059 SQX0660308
పపరర: అసతషలమర షపక

95-208/173

1062 SQX2436822
పపరర: కరరమమలర షపక

95-184/823

1065 SQX0642025
పపరర: రమజజన షపక

95-215/144

భరస : ఖయబమ
ఇసటట ననస:68-1-63
వయససస:36
లస: ససస స
95-184/824

1068 SQX1828029
పపరర: రరహన షపక

95-208/176

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:28
లస: ససస స
95-208/178

1071 AP151000693189
పపరర: అజమమననసర యమ.డడ

95-208/179

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:65
లస: ససస స
95-208/181

1074 SQX1827914
పపరర: మసరసన వల షపక

95-208/182

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:33
లస: పప
95-208/184

తసడడ:ప యబసఫ
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:49
లస: పప
95-208/186

95-208/170

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:68-1-63
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప జజఫర మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప యమనస
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:45
లస: పప
1078 AP151000687360
పపరర: జజఫర మహమద

95-208/175

భరస : జధర
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:24
లస: పప
1075 MLJ2135689
పపరర: మమహమబద

1061 SQX1000934
పపరర: కరరమమలమర షపక

1056 SQX0877175
పపరర: జజన బ షపక

తసడడ:ప ననన
ఇసటట ననస:68-1-62
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప జఫరర మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:21
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:49
లస: ససస స
1072 SQX1428045
పపరర: బభబమ మహమమద

95-208/172

భరస : ఇలయమస షపక
ఇసటట ననస:68-1-63
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజ పసర షపక
ఇసటట ననస:68-1-63
వయససస:34
లస: పప
1069 AP151000693244
పపరర: మమన తనజ బబగస

1058 SQX0877142
పపరర: కరరమబలమర షపక

95-212/845

భరస : ననన
ఇసటట ననస:68-1-62
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-1-62/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రవపఫ
ఇసటట ననస:68-1-63
వయససస:48
లస: పప
1066 SQX0965848
పపరర: మహమమద యబససఫ షపక

95-208/169

తసడడ:ప ననన
ఇసటట ననస:68-1-62
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-1-62
వయససస:41
లస: పప
1063 SQX2172849
పపరర: బభజ షపక

1055 SQX0877167
పపరర: ఖమససస బ షపక

1053 SQX2182327
పపరర: శరకవసత లలలలలలలల

తసడడ:ప కకషష లలలలలలలల
ఇసటట ననస:68-1-60
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:68-1-62
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-62
వయససస:24
లస: పప
1060 SQX1428011
పపరర: ఇలయమజ షపక

95-208/167

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-1-60
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అసదసలమర
ఇసటట ననస:68-1-62
వయససస:27
లస: ససస స
1057 SQX1265389
పపరర: అబమదలమర షపక

1052 SQX1265322
పపరర: గగసఖ షపక

1077 AP151000687197
పపరర: రఫస మహమద

95-208/185

తసడడ:ప యబసఫ
ఇసటట ననస:68-1-64
వయససస:51
లస: పప
95-212/53

1080 SQX2138717
పపరర: అకస ర షపక

95-129/1084

భరస : బభష
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:51
లస: ససస స
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1081 SQX2397479
పపరర: రహమతషననసర షపక
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95-184/825

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:57
లస: ససస స
1084 MLJ2132249
పపరర: మమమమబన షపక

95-208/189

95-208/1209

95-212/847

95-208/193

95-208/196

95-208/1213

95-184/826

తసడడ:ప అబమదల ఘన మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:48
లస: పప

1094 SQX1825157
పపరర: మమసస ప దనదదకలల

1097 SQX2171098
పపరర: అఖల బబగమమ మరరన

1100 SQX2177848
పపరర: సలమమ షపక

95-208/199

95-208/194

1109 AP151000687158
పపరర: ససభభన షపక
తసడడ:ప నలమరర అహమద
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:53
లస: పప

95-212/846

1092 SQX1007376
పపరర: సమన మరన

95-208/192

1095 SQX1265413
పపరర: ఖమదర బబగ మరరన

95-208/195

తసడడ:ప అసదసదసదలర బబగ మరరన
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:58
లస: పప
95-208/1211

1098 SQX2171262
పపరర: హమద షపక

95-208/1212

తసడడ:ప జరసలమబద న షపక
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:36
లస: పప
95-208/1214

1101 SQX1269118
పపరర: మమసతజ పఠరన

95-215/146

భరస : గగస పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:35
లస: ససస స
95-208/198

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:29
లస: ససస స
95-208/200

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:38
లస: పప
95-208/202

1089 SQX2171221
పపరర: ననగమర షపక

95-208/197 1104 SQX1072610
1103 SQX1265231
పపరర: మమహర ఎ నగరర మహమమద
పపరర: రరహన బబగస షపక

1106 MLJ2134849
పపరర: బషసర షపక

95-208/1208

భరస : ససకకసదర బబగ
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల కలమస మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:64
లస: ససస స
1108 SQX1265249
పపరర: అబమదల కలమస మహమమద

95-208/191

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:29
లస: ససస స
1105 MLJ2133627
పపరర: ఫరతమబన షపక

1091 SQX1265421
పపరర: సలమమ షపక

1086 SQX2207959
పపరర: అజజద బభష షపక

తసడడ:ప బభష
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖమధర బబగ
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమధర బబగ
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:35
లస: పప
1102 SQX2354785
పపరర: హససన షపక

95-208/1210

తసడడ:ప మసరసన వల దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప యమకలబ అల సయఖద
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:77
లస: పప
1099 SQX2171106
పపరర: ససకసదర బబగ మరన

1088 SQX2171239
పపరర: జజన బబగస షపక

95-208/188

తసడడ:ప మమహ బమలర
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:41
లస: పప

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమసస ఫ దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-1-66
వయససస:35
లస: ససస స
1096 SQX1825132
పపరర: సరరకర సయఖద

95-208/190

తసడడ:ప ననగమర
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అజజద బభష
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:31
లస: ససస స
1093 SQX1825173
పపరర: జరరన దనదదకలల

1085 SQX0877415
పపరర: దసస గరరర షపక

1083 SQX0877423
పపరర: రజయమ షపక

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననగమర
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:22
లస: పప
1090 SQX2248912
పపరర: ఖతజజబ సయఖద

95-208/187

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:68-1-65
వయససస:60
లస: ససస స
1087 SQX2171247
పపరర: అరరఫ షపక

1082 SQX1552562
పపరర: జరరనన షపక

1107 MLJ2134617
పపరర: సలమస షపక

95-208/201

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:41
లస: పప
95-208/203

1110 SQX2354934
పపరర: బభజ షపక

95-208/1215

తసడడ:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:34
లస: పప
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1111 SQX2002681
పపరర: ననహ ససలమసనన
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95-212/786

తసడడ:ప అబమదల కలమమ మహమమద
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:21
లస: ససస స
1114 SQX1043868
పపరర: షరహహన షపక

95-215/148

95-184/845

95-215/149

95-220/44

95-184/59

95-208/211

95-208/214

95-208/1216

1127 SQX1356865
పపరర: రవ పగడనల

1130 SQX0877472
పపరర: షరకకర షపక

1133 SQX0721472
పపరర: అబమదల గఫరర షపక

1136 SQX1424225
పపరర: నరమదన బడద
తసడడ:ప సరసబశవ రరవప బడద
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:25
లస: ససస స

95-220/1159

Deleted

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:21
లస: పప

1124 SQX0515767
పపరర: పపరరషస తస స గమసటటపలర �

1119 SQX1260405
పపరర: రరజజ ధసపవ కలమమర కకతరరస

1122 SQX0671404
పపరర: రహసతషలమర బబగ

95-220/45

95-212/54

95-215/151

1125 SQX2243806
పపరర: పసపయసకర బభయ బబ సదదల

95-181/1242

తసడడ:ప మహన సససగ
ఇసటట ననస:68-1-71
వయససస:19
లస: ససస స
95-184/60

1128 AP151000687146
పపరర: టట.బభబమ రరవప

95-208/210

తసడడ:ప గసగరధరస
ఇసటట ననస:68-1-71
వయససస:56
లస: పప
95-208/212

1131 MLJ2135226
పపరర: మబత షపక�

95-208/213

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:58
లస: ససస స
95-208/215

1134 SQX0877480
పపరర: ఉమమర షపక

95-208/216

తసడడ:ప ఖమశస
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:62
లస: పప
95-215/152

1137 SQX1424886
పపరర: హరర కలమమర తరరమలశశటట

95-215/153

తసడడ:ప నరహరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:28
లస: పప

95-184/850 1140 SQX2296515
1139 SQX2171601
పపరర: యమమన ననగ పదమ గమసటటపలర
పపరర: సరయననధ అరరశశటట

భరస : సరసబశవ రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:29
లస: ససస స

95-184/58

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస బబగ
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:22
లస: పప
1138 SQX2264463
పపరర: అసర స షపక

95-215/150

భరస : ఉమమర
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమరల గఫరల
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:32
లస: పప
1135 SQX2205680
పపరర: ఇరరలన షపక

1121 SQX0855197
పపరర: రరజజశన బబగస షపక

1116 SQX1617085
పపరర: దసరరనసబ తతలలటట

తసడడ:ప గరరరననధ కకతరరస
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:68-1-71
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-1-71/1
వయససస:27
లస: ససస స
1132 SQX0877464
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-208/209

తసడడ:ప సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:58
లస: పప

భరస : రవ పగడనల
ఇసటట ననస:68-1-71
వయససస:37
లస: ససస స
1129 SQX1265439
పపరర: ఆయయషర షపక

1118 SQX0843920
పపరర: కరరస బమడద షపక

95-214/85

భరస : రరజ తతలలటట
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపరరషస తస స�
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:51
లస: ససస స
1126 SQX1489989
పపరర: పదమ పగడనల

95-184/57

తసడడ:ప జబమలల
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:26
లస: ససస స
1123 SQX0515114
పపరర: అననపపరష గమసటటపలర �

1115 SQX1617077
పపరర: జజన బభషర షపక

1113 SQX1778091
పపరర: జజన బభషర షపక

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-69
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహమమద ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరరషస తస స గమసటటపలర
ఇసటట ననస:68-1-70
వయససస:39
లస: పప
1120 SQX1424274
పపరర: ననరన హన షపక

95-215/147

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:68-1-67
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శరహహల హమద బభషర
ఇసటట ననస:68-1-69
వయససస:32
లస: ససస స
1117 SQX2154573
పపరర: సరసబశవ రరవప గమసటటపలర

1112 SQX0597781
పపరర: పఠరన రజయమ�

95-184/851

తసడడ:ప మలలర శశరరవప అరరశశటట
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:19
లస: పప
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1141 SQX0877498
పపరర: సశరరప రరణణ వనమమల పలర

95-208/217

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:29
లస: ససస స
95-208/220

తసడడ:ప మలలర శశర రరవప అరరశశటట
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:23
లస: పప
1147 SQX0203646
పపరర: వ.రరమమరరవప

1145 SQX0429381
పపరర: వ.ఉమమహహశశర రరవప

95-208/223

1148 MLJ2133734
పపరర: ఉమమదదవ వ

95-208/221

95-208/226

భరస : పపకరష రరవప
ఇసటట ననస:68-1-72/1
వయససస:71
లస: ససస స

1151 SQX1119297
పపరర: నరకసదప కలమమర బడద

95-208/224

95-208/229

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:68-1-73
వయససస:37
లస: ససస స

1154 SQX0195677
పపరర: ధనలకడమ సనర

95-208/227

94-201/45

భరస : హహహదర అల షపక
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:22
లస: ససస స

1157 SQX2207900
పపరర: ఫససరగజ

95-208/230

95-212/787

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:63
లస: ససస స

1160 SQX2044873
పపరర: రజయ షపక

95-208/1217

95-212/849

భరస : షబలర అల
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:28
లస: ససస స

1163 SQX2232775
పపరర: హహహదర అల షపక

95-212/788

95-212/851

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:68-1-74 , 1 LINE
వయససస:31
లస: పప

1166 SQX2232841
పపరర: అకలర అల షపక

95-212/850

1169 SQX2269462
పపరర: ససభభనల పఠరన

95-208/228

1155 SQX0143446
పపరర: ననగరరజ

95-208/231

1158 SQX0319145
పపరర: ఛనననలషర షపక

95-212/55

1161 SQX2190833
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-212/848

1164 SQX0507236
పపరర: ననరన హన షపక

95-220/46

భరస : నజర
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:30
లస: ససస స
95-212/852

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:68-1-74 , 1 LINE
వయససస:28
లస: పప
95-208/1219

1152 SQX0721266
పపరర: సరసబశవరరవప బడద

భరస : సననవపలమర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప బభష
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:28
లస: పప

1165 SQX2232825
పపరర: షబలర అల షపక

95-208/225

తసడడ:ప సతనసర షససక
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:48
లస: పప

భరస : హహహడనప అల షపక
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:21
లస: ససస స

1162 SQX2232759
పపరర: చనసదదన షపక

1149 SQX0741843
పపరర: చరసజవ బడద

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:68-1-73
వయససస:46
లస: పప

భరస : షపష ఉదదదన
ఇసటట ననస:68-1-74
వయససస:34
లస: ససస స

1159 SQX2045961
పపరర: బభజ షపక

95-208/222

తసడడ:ప బపహమనసదస
ఇసటట ననస:68-1-72/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:68-1-73
వయససస:62
లస: ససస స

1156 NDX2453611
పపరర: రజయమ షపక

1146 SQX0462754
పపరర: వ.సతఖననరరయణ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-1-72/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ ససవర రరవప బడద
ఇసటట ననస:68-1-72/1
వయససస:26
లస: పప

1153 SQX0195693
పపరర: అరరణ సనర

95-208/219

తసడడ:ప రరమరరవప
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:45
లస: పప

భరస : భభవఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-1-72/1
వయససస:42
లస: ససస స

1150 AP151000693222
పపరర: శశషమమ వ

1143 AP151000693224
పపరర: లసకకశశరమమ వ

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరవప
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:68
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:68-1-75
వయససస:29
లస: ససస స

95-208/218

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-1-72
వయససస:37
లస: ససస స

1144 SQX1584730
పపరర: గగపస ననద అరరశశటట

1168 SQX2406262
పపరర: గగససయ షపక

1142 MLJ2133700
పపరర: అరరణ వ

1167 SQX2404333
పపరర: అమర షపక

95-208/1218

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-1-75
వయససస:42
లస: పప
95-212/854

భరస : యమససనర నన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-75
వయససస:19
లస: ససస స
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1170 NDX2453710
పపరర: అసర స షపక
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94-201/46

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:21
లస: పప
1173 SQX2431963
పపరర: రరజజశస పఠరన

95-184/857

95-208/234

95-208/237

95-208/240

95-208/243

95-215/154

95-215/157

భరస : జబర
ఇసటట ననస:68-1-76/1
వయససస:29
లస: ససస స

1183 MLJ2135093
పపరర: ససబభన పఠరన

1186 AP151000687215
పపరర: జఫరరలమర ఖమన

1189 SQX0924803
పపరర: శసషరద పఠరన

1192 SQX0848002
పపరర: మమషబర ఖమన పఠరన

95-215/160

1195 SQX0762468
పపరర: అబమదల రషసద

95-208/241

1198 SQX0877548
పపరర: ననరన హ పఠరన
భరస : హహమమయమన
ఇసటట ననస:68-1-76/1
వయససస:67
లస: ససస స

1178 SQX0877589
పపరర: గగససయమ పఠరన

95-208/236

1181 SQX0721498
పపరర: జబర ఖమన పఠరన పఠరన

95-208/239

1184 SQX1001213
పపరర: మహబబబ సయఖద

95-208/242

తసడడ:ప సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:39
లస: పప
95-208/244

1187 SQX1144211
పపరర: పఠరన ససబభన

95-212/56

తసడడ:ప కరరమ ఖమన PATHAN
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:67
లస: పప
95-215/155

1190 SQX0855148
పపరర: సరజదన షపక

95-215/156

భరస : అషసలలరన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:35
లస: ససస స
95-215/158

1193 SQX0848077
పపరర: షరహహన షపక

95-215/159

తసడడ:ప జమమల
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:41
లస: పప
95-215/161

తసడడ:ప అబమదల గన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:68
లస: పప
95-208/246

95-208/233

తసడడ:ప అయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప అల
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప శరమ లమల
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:46
లస: పప
1197 SQX0877563
పపరర: ననజయమ పఠరన

95-208/238

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజ కకషస ర
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:40
లస: ససస స
1194 SQX0848036
పపరర: రరజ కకషస ర కకరర

1180 SQX0721506
పపరర: మబరరసజజ ఖమన పఠరన

1175 SQX1000728
పపరర: నససమమ పఠరన

భరస : ఘన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప మర తతజజఖన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప అల
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:27
లస: ససస స
1191 SQX0855155
పపరర: లకడమ కకరర

95-208/235

తసడడ:ప ఘన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప జఫపఫ లమరఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:40
లస: పప
1188 SQX0855163
పపరర: రఫత పఠరన

1177 MLJ2135960
పపరర: నససమమ బబగస

95-95/1009

భరస : మననసర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప అయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప జఫరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:37
లస: పప
1185 MLJ2136661
పపరర: మమజబమల ఖమన

95-208/232

భరస : ఆయబబ ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప ఘన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:26
లస: పప
1182 MLJ2136000
పపరర: మననసర ఖమన

1174 SQX1000710
పపరర: మహబబననసర పఠరన

1172 SQX1735901
పపరర: యశన షపక

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమజబమల ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప జఫపఫ లమరఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:37
లస: ససస స
1179 SQX1056648
పపరర: ఖమజ పఠరన

95-95/1008

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ఖజ పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-76
వయససస:19
లస: ససస స
1176 MLJ2135952
పపరర: నససమమ షపక

1171 SQX1735950
పపరర: హఫసజ షపక

1196 SQX0877571
పపరర: జహరర బ పఠరన

95-208/245

భరస : సససదన ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-208/247

1199 SQX0877597
పపరర: సససదన ఖమన పఠరన

95-208/248

తసడడ:ప హహమమయన ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-76/1
వయససస:32
లస: పప
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1200 SQX2205334
పపరర: ననగమల మర పఠరన
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95-184/858

తసడడ:ప ఊమయబన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-76 , 1 LINE
వయససస:41
లస: పప
1203 SQX0877639
పపరర: షరహహన షపక

95-208/249

95-208/252

95-208/255

95-212/855

95-184/861

95-208/259

95-208/262

95-208/264

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:28
లస: ససస స
1227 SQX0844001
పపరర: సతనసర షపక
తసడడ:ప గరలబ
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:63
లస: పప

95-208/256

1213 SQX2170710
పపరర: రఫసయమ పరవన పఠరన

1216 MLJ2136844
పపరర: రరహహలమ పఠరన

1219 SQX1265462
పపరర: యమససన ఖమన పఠరన

1222 SQX1809011
పపరర: ఇబపహహస ఖలలలమహ ఖమన
పఠరన
తసడడ:ప మకలలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:22
లస: పప
1225 MLJ2135937
పపరర: సరరసజ బబగమ

1228 SQX0848044
పపరర: రరజకసదప కకరర
తసడడ:ప రరజ పరల
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:29
లస: పప

1208 SQX0877605
పపరర: ససరరజ షపక

95-208/254

1211 SQX2168938
పపరర: హహసపనన షపక

95-208/1220

Deleted

95-95/1391

1214 SQX2270296
పపరర: రరపసయమ పరరశన పఠరన

95-184/860

తసడడ:ప మకలలల
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:20
లస: ససస స
95-208/257

1217 MLJ2136992
పపరర: బబజజన పఠరన

95-208/258

భరస : వజరరర న
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:68
లస: ససస స
95-208/260

1220 MLJ2133205
పపరర: మహహమద ఖమన పఠరన

95-208/261

తసడడ:ప వజర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:40
లస: పప
95-212/57

1223 SQX0836874
పపరర: పరరశన షపక షససక

95-208/263

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:28
లస: ససస స
95-208/265

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:56
లస: ససస స
95-208/267

95-208/251

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వజర ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:44
లస: పప
1224 SQX0877654
పపరర: హమదన షపక

1210 MLJ2137016
పపరర: షమస షపక

1205 SQX1265454
పపరర: బభషసరరననస షపక

తసడడ:ప రజజక
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:36
లస: పప

భరస : మకలలల ఖమన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మకలలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:21
లస: పప
1221 MLJ2135218
పపరర: మకలలల ఖమన పఠరన

95-208/253

తసడడ:ప మకలలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప మకలలల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-1-78
వయససస:19
లస: ససస స
1218 SQX1827989
పపరర: ఇసరమయల పఠరన

1207 SQX0877621
పపరర: రబభలన షపక

95-184/859

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:38
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:29
లస: ససస స
1215 SQX2141455
పపరర: రఫసయమ పరవన పఠరన

95-208/250

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:37
లస: పప
1212 SQX2251478
పపరర: హహసపనన షపక

1204 SQX0877647
పపరర: మగమలల ఫరతమ షపక

1202 SQX2161941
పపరర: హహసపనన షపక

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అనశర బభషర
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:28
లస: పప
1209 MLJ2137842
పపరర: జజన భభషర షపక

95-181/1316

తసడడ:ప రజక షపక
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరరజ
ఇసటట ననస:68-1-77
వయససస:31
లస: ససస స
1206 SQX0877613
పపరర: జలమన షపక

1201 SQX2508471
పపరర: శరరజ షపక

1226 MLJ2134260
పపరర: అహమద షపక

95-208/266

తసడడ:ప సతనసర
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:34
లస: పప
95-215/162

1229 SQX0762500
పపరర: ఇలయమస షపక

95-215/163

తసడడ:ప అకలర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:38
లస: పప
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1230 SQX0403147
పపరర: గగససయమ బబగస� షపక�
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95-220/47

భరస : అమర బభషర�
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:30
లస: ససస స
1233 SQX0382879
పపరర: రరహన బబగస షపక

95-208/268

95-184/61

95-184/62

95-208/1223

95-184/63

95-208/271

95-215/166

తసడడ:ప ఔలయమ ఖమదదప సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-81 , 2 LINE
వయససస:61
లస: పప

1243 SQX2305142
పపరర: మసరసన బ షపక

1246 SQX1811272
పపరర: శకలలఖ మరరపపడడ

1249 SQX0855171
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

1252 SQX0539528
పపరర: రజయమ షపక�

95-215/169

1255 SQX1011337
పపరర: ఇబపహహస షపక
తసడడ:ప హమద
ఇసటట ననస:68-2-76
వయససస:29
లస: పప

95-220/1181

1238 SQX1956770
పపరర: షపక రరకరసనన

95-208/270

1241 SQX2266195
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-184/875

95-184/846

1244 SQX2244275
పపరర: జజఫర సరధదక మహమమద

95-184/876

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-2-14
వయససస:42
లస: పప
95-184/64

1247 SQX0862961
పపరర: వరమమ గగడడగమల

95-192/821

భరస : పససడడయఖ గగడడగమలమ
ఇసటట ననస:68-2-58
వయససస:31
లస: ససస స
95-215/164

1250 SQX0848028
పపరర: జజన బభషర షపక

95-215/165

తసడడ:ప బదసపన
ఇసటట ననస:68-2-70
వయససస:30
లస: పప
95-215/167

1253 SQX0855189
పపరర: నహహద షపక

95-215/168

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-76
వయససస:40
లస: ససస స
95-215/170

1256 SQX1264431
పపరర: శశవర దసరరక

95-208/272

తసడడ:ప సమఉలమరహ ౘదదప సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-81
వయససస:24
లస: ససస స

95-220/1182 1259 SQX2170090
1258 SQX2205359
పపరర: జవరద అహమద ఖమదదప సయఖద
పపరర: అసమమ షపక

తసడడ:ప సమఉలమర ఖమదదప సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-81 , 2 LINE
వయససస:18
లస: పప

95-184/863

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-1-711/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : హమద�
ఇసటట ననస:68-2-76
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:68-2-76
వయససస:26
లస: పప
1257 SQX2205144
పపరర: సమఉలమర ఖమదదప సయఖద

95-200/1055

భరస : బదసపదద
ఇసటట ననస:68-2-70
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప బదసపన
ఇసటట ననస:68-2-70
వయససస:32
లస: పప
1254 SQX0999490
పపరర: ఆనసద బభబమ పటటల

1240 SQX2106037
పపరర: గణణష టటకక

1235 SQX2150001
పపరర: శక త దదరసరన

భరస : షపక పపర ఖమన అల
ఇసటట ననస:68-1-182
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రసగననయకలలల మరరపపడడ
ఇసటట ననస:68-2-26/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-70
వయససస:36
లస: ససస స
1251 SQX0848010
పపరర: ఖమదర బభషర షపక

95-185/858

భరస : మహమమద జజఫర సరధదక
ఇసటట ననస:68-2-14
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:68-2-15
వయససస:23
లస: పప
1248 MLJ2134559
పపరర: ఫరరననన

1237 SQX2253417
పపరర: చనసద బ షపక

95-220/49

భరస : మహన
ఇసటట ననస:68-1-96
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ససరఖననరరయణ టటకక
ఇసటట ననస:68-1-691/2
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:68-2-10
వయససస:61
లస: ససస స
1245 SQX1811249
పపరర: మరరఫ షపక

95-208/269

భరస : మహమమద అల
ఇసటట ననస:68-1-178
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరఖననరరయణ టటకక
ఇసటట ననస:68-1-691/1
వయససస:23
లస: పప
1242 SQX2248888
పపరర: మసరసన బ సయద

1234 SQX1072529
పపరర: కలససయ బబగస సయఖద

1232 SQX0311241
పపరర: అలస అబమదల�

తసడడ:ప ఘన�
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:42
లస: పప

భరస : సమవపలమర కలదదప
ఇసటట ననస:68-1-81
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అబమదల రహమమన
ఇసటట ననస:68-1-140
వయససస:47
లస: ససస స
1239 SQX1811967
పపరర: జజఖత గసగరధర టటకక

95-220/48

తసడడ:ప మమనర�
ఇసటట ననస:68-1-79
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరబభలన
ఇసటట ననస:68-1-80
వయససస:32
లస: ససస స
1236 SQX0968925
పపరర: షమమ షపక

1231 SQX0311217
పపరర: రబభలన� షపక�

95-184/925

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:68-2-82
వయససస:26
లస: ససస స
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1260 SQX2268639
పపరర: గగస షపక
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95-208/1307

తసడడ:ప బభబమలమల
ఇసటట ననస:68-2-82
వయససస:63
లస: పప
1263 SQX2268480
పపరర: బషసర షపక

95-212/876

95-208/273

95-208/1308

95-208/277

95-208/280

95-220/1184

95-208/282

భరస : వల
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:41
లస: ససస స

1273 SQX0643627
పపరర: షహననజ షపక

1276 SQX0878181
పపరర: కరరమబలమర షపక

1279 SQX2483444
పపరర: యశన షపక

1282 MLJ2132280
పపరర: మహబబబ పఠరన

95-208/285

1285 AP151000687002
పపరర: దసస గరరర షపక

95-208/278

1288 SQX2248474
పపరర: నగరనన షపక
తసడడ:ప మర
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:20
లస: ససస స

1268 SQX0485839
పపరర: రమణనరరవప రఘమపత

95-208/275

1271 SQX0878157
పపరర: షబన షపక

95-208/276

1274 SQX0195420
పపరర: మహమబదన

95-208/279

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:40
లస: ససస స
95-208/281

1277 SQX2275899
పపరర: సలస షపక

95-220/1183

Deleted

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:37
లస: పప
95-183/856

1280 SQX2465193
పపరర: ఇరరలన షపక

95-184/928

తసడడ:ప వరల షపక
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:19
లస: పప
95-208/283

1283 SQX2552982
పపరర: సలమమన షపక

95-208/284

భరస : మజద
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:60
లస: ససస స
95-208/286

తసడడ:ప ఫకకదదదన
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:70
లస: పప
95-208/1310

95-184/926

భరస : సలస
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇమమమమ
ర న
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇమమమ ఖమన
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:53
లస: పప
1287 SQX2447480
పపరర: రజయ షపక

95-184/927

తసడడ:ప వరల షపక
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:21
లస: పప

భరస : బభజఖమన
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:44
లస: ససస స
1284 SQX0203224
పపరర: బభజ ఖమన పఠరన

1270 SQX2380269
పపరర: బషసర షపక

1265 SQX2411882
పపరర: రఘమపత గణణశ రఘమపత

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:68-2-84
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-85 , 2 LINE
వయససస:37
లస: పప
1281 SQX0195289
పపరర: ఆససయమ పఠరన

95-208/274

భరస : అబమదల రజజక
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:50
లస: ససస స
1278 SQX2279479
పపరర: సలస షపక

1267 SQX0785485
పపరర: షపక ససభభన

95-212/875

తసడడ:ప రఘమపత రమమరరవప రఘమపత
ఇసటట ననస:68-2-84
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-85
వయససస:29
లస: ససస స
1275 AP151000693076
పపరర: జలమన బ షపక

95-212/877

తసడడ:ప మజనద
ఇసటట ననస:68-2-84
వయససస:33
లస: పప

భరస : గణణశ రఘమపత
ఇసటట ననస:68-2-84
వయససస:23
లస: ససస స
1272 SQX0748079
పపరర: రరహనన షపక

1264 SQX2197465
పపరర: అసమమ షపక

1262 SQX2198315
పపరర: గగససయమ షపక

భరస : గగస
ఇసటట ననస:68-2-82
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:68-2-82
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమణ రరవప
ఇసటట ననస:68-2-84
వయససస:51
లస: ససస స
1269 SQX2251304
పపరర: అపరష రఘమపత

95-212/58

తలర : అలర బబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-82
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:68-2-82
వయససస:35
లస: పప
1266 SQX0485854
పపరర: పదనమవత రఘమపత

1261 SQX1290873
పపరర: నగబల మరర షపక

1286 SQX2445179
పపరర: వల షపక

95-208/1309

తసడడ:ప వరలల జజన
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:49
లస: పప
95-208/1311

1289 SQX1199992
పపరర: ఫయమజ షపక

95-212/59

తసడడ:ప సరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:32
లస: పప
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1290 SQX2189785
పపరర: గగస ఖమన పటభన
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95-212/878

తసడడ:ప బభజ ఖమన
ఇసటట ననస:68-2-86
వయససస:24
లస: పప
1293 SQX1540005
పపరర: బబగమ షపక

95-208/289

95-208/292

95-212/60

95-208/296

95-208/299

95-208/301

95-208/304

తసడడ:ప హమమద షససక
ఇసటట ననస:68-2-91
వయససస:56
లస: పప

1303 SQX0836759
పపరర: గగససయమ మహమద

1306 SQX0843946
పపరర: గగస ఎసడడ

1309 SQX1264472
పపరర: ఆశర షపక

1312 AP151000687330
పపరర: ఇమమమ న మహమద షపక

95-208/1312

1315 SQX1828003
పపరర: షబనన షపక

95-208/297

1318 SQX0876946
పపరర: ఖమజజబ షపక
తసడడ:ప జబభలర
ఇసటట ననస:68-2-92
వయససస:25
లస: ససస స

1298 SQX0878199
పపరర: అబమబకర షపక

95-208/294

1301 SQX0742080
పపరర: అరరఫర షపక

95-208/295

1304 SQX1232008
పపరర: షరతనజ షపక

95-208/298

భరస : అబమదల జమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-88
వయససస:61
లస: ససస స
95-208/300

1307 SQX2403665
పపరర: యశన షపక

95-184/930

తసడడ:ప అబమదల కలదనదస షపక
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:21
లస: పప
95-208/302

1310 AP151000693060
పపరర: అమననబ షపక

95-208/303

భరస : మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:70
లస: ససస స
95-208/305

1313 MLJ3465226
పపరర: Mastan baig Shaik

95-208/306

తసడడ:ప Ebraheem baig Shaik
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:85
లస: పప
95-208/307

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-2-90
వయససస:26
లస: ససస స
95-212/62

95-208/291

భరస : అబమదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-88
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమద వల
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప రహహస
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:29
లస: పప
1317 SQX0448258
పపరర: జజన షపక

95-184/929

భరస : అబమదల ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల అజమ
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:37
లస: పప
1314 SQX2208262
పపరర: ననఖమమ
స లమర షపక

1300 SQX2222974
పపరర: ఇరరలన మహమమద

1295 SQX0195305
పపరర: పరఖరర షపక

తసడడ:ప దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల
ఇసటట ననస:68-2-88
వయససస:44
లస: పప

భరస : జరసదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-89
వయససస:26
లస: ససస స
1311 SQX0021998
పపరర: సయఖద షరఫపల హసనన

95-208/293

భరస : గగస
ఇసటట ననస:68-2-88
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహమద వల
ఇసటట ననస:68-2-88
వయససస:70
లస: ససస స
1308 SQX1264456
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

1297 SQX1540013
పపరర: బషసర షపక

95-208/288

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-88
వయససస:20
లస: పప

భరస : షపక మహమమదఇమమమ న షపక
ఇసటట ననస:68-2-88
వయససస:37
లస: ససస స
1305 AP151000693280
పపరర: రమజననసర బబగస యమ.డడ

95-208/290

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప దసస గరరర షససక
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:32
లస: పప
1302 MLJ3473394
పపరర: మహహససనన షపక

1294 SQX0195313
పపరర: షరకకరరబ షపక

1292 SQX1264449
పపరర: జబన షపక

భరస : ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:36
లస: పప
1299 SQX0448464
పపరర: సతస ర షపక

95-208/287

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బషపర షపక
ఇసటట ననస:68-2-87
వయససస:36
లస: ససస స
1296 MLJ2132587
పపరర: ఉమమర షపక

1291 SQX1428318
పపరర: రకషమ షపక

1316 SQX2205714
పపరర: జరసద ఖమన పఠరన

95-208/1313

తసడడ:ప జజఫర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-90
వయససస:31
లస: పప
95-208/308

1319 SQX0876953
పపరర: అకస రరననసర షపక

95-208/309

భరస : జబభలర
ఇసటట ననస:68-2-92
వయససస:53
లస: ససస స
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1320 SQX0876938
పపరర: జబభలర షపక
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95-208/310

తసడడ:ప కరస
ఇసటట ననస:68-2-92
వయససస:58
లస: పప
1323 MLJ3465556
పపరర: అఖల షపక

95-208/315

95-212/64

95-208/1317

95-202/917

95-220/1186

95-220/1478

95-208/321

తసడడ:ప మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-97
వయససస:50
లస: పప

1333 SQX2214625
పపరర: నలలఫర షపక

1336 SQX2205029
పపరర: రరజజశనసలమర షపక

1339 SQX2552966
పపరర: సరజదన సయద

1342 SQX1771732
పపరర: జమల షపక

95-130/709

1345 AP151000693008
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-203/1023

1348 SQX0643445
పపరర: జజన బభషర షపక
తసడడ:ప గఫపర
ఇసటట ననస:68-2-97
వయససస:53
లస: పప

1328 SQX2176733
పపరర: ఇబపహహస బభష సయద

95-208/1316

1331 SQX2158111
పపరర: ఖజ సయద

95-212/880

1334 SQX2215994
పపరర: షమమ షపక

95-220/1185

భరస : ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-95 , 2 LINE
వయససస:31
లస: ససస స
95-220/1187

1337 SQX2204980
పపరర: తబసససస షపక

95-220/1188

భరస : ఖలలలలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-95 , 2 LINE
వయససస:24
లస: ససస స
95-208/319

1340 SQX0586438
పపరర: జనత షపక

95-208/320

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-2-96
వయససస:51
లస: ససస స
95-211/45

1343 SQX0897314
పపరర: రకషమ షపక

95-212/66

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-96
వయససస:26
లస: ససస స
95-208/322

భరస : ఖయబఖస
ఇసటట ననస:68-2-97
వయససస:60
లస: ససస స
95-208/324

95-208/317

తసడడ:ప ఖమశససరహహబ సయద
ఇసటట ననస:68-2-95
వయససస:38
లస: పప

భరస : రబభలన షపక
ఇసటట ననస:68-2-96
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-97
వయససస:20
లస: ససస స
1347 SQX1427997
పపరర: కరరమమలమర సయఖద

95-212/65

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-96
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప జలమన
ఇసటట ననస:68-2-96
వయససస:32
లస: పప
1344 SQX2076966
పపరర: బబ అయయషర షపక

1330 SQX0448233
పపరర: ససరకసదప వనమమల

1325 MLJ2130847
పపరర: బలమర షపక ఖమదదర

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-95
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ఇననయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-95 , 2 LINE
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-95 , 2 LINE
వయససస:51
లస: ససస స
1341 SQX0843870
పపరర: రబభలన షపక

95-208/318

భరస : మజహరరలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-95 , 2 LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇననఖతతలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-95 , 2 LINE
వయససస:28
లస: పప
1338 SQX2205227
పపరర: ననరర షపక

1327 AP151000687254
పపరర: నజర అహమద మహమద

95-208/314

తసడడ:ప బలమర అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:68-2-94
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప రరజగరరర వనమమల
ఇసటట ననస:68-2-95
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఇననయతషలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-95 , 2 LINE
వయససస:31
లస: పప
1335 SQX2215887
పపరర: ఖలలలలమర షపక

95-208/316

తసడడ:ప మహమబద
ఇసటట ననస:68-2-95
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఇబపహస షపక
ఇసటట ననస:68-2-95
వయససస:32
లస: ససస స
1332 SQX2213734
పపరర: మజహరరలమర షపక

1324 AP151000687025
పపరర: ఖలల షపక

1322 AP151000693038
పపరర: షరకకరరననసర షపక

భరస : బలమరఅహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:68-2-94
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప బలమర అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:68-2-94
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప అబమల కలమస షపక
ఇసటట ననస:68-2-94
వయససస:25
లస: పప
1329 SQX2177814
పపరర: హససన షపక

95-208/313

తసడడ:ప బలమరఅహమదర రరఫ
ఇసటట ననస:68-2-94
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప బలమర రహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:68-2-94
వయససస:38
లస: పప
1326 SQX1276311
పపరర: హమద షపక

1321 MLJ3473287
పపరర: ఫరరరనన షపక

1346 SQX0566257
పపరర: మసరసన షపక

95-208/323

తసడడ:ప ఖయబఖస
ఇసటట ననస:68-2-97
వయససస:29
లస: పప
95-208/325

1349 SQX1428151
పపరర: ఆయయశర తశర స షపక

95-208/326

తసడడ:ప అబమ కలమస షపక
ఇసటట ననస:68-2-98
వయససస:23
లస: ససస స
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1350 SQX1428136
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక
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95-208/327

భరస : అబమ కలమస షపక
ఇసటట ననస:68-2-98
వయససస:43
లస: ససస స
1353 SQX2357150
పపరర: ననరరదదదన షపక

95-208/1318

95-208/332

95-212/857

95-208/334

95-208/337

95-208/340

95-208/343

భరస : బభబమ సయద
ఇసటట ననస:68-2-103
వయససస:66
లస: ససస స

1363 SQX0836734
పపరర: నససమమ షససక

1366 AP151000693253
పపరర: ఫరతమబన షపక

1369 MLJ2135440
పపరర: అయమజ షపక

1372 SQX0924613
పపరర: రరహన షససక

95-208/344

1375 MLJ2134526
పపరర: పరరశన

95-208/335

1378 SQX1920974
పపరర: హససన షపక
భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-104
వయససస:53
లస: ససస స

1358 SQX0897371
పపరర: సలమస పఠరన

95-212/67

1361 SQX1264522
పపరర: హలమమననసర షపక

95-208/333

1364 SQX0836726
పపరర: రమజజ షససక

95-208/336

భరస : మమబమ జజన
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:45
లస: ససస స
95-208/338

1367 SQX0843896
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-208/339

తసడడ:ప మమబమ జజన
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:27
లస: పప
95-208/341

1370 AP151000687082
పపరర: మమనర షపక

95-208/342

తసడడ:ప ఇసరమయల
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:45
లస: పప
95-215/171

1373 SQX0765651
పపరర: రహసతషన షపక

95-215/172

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:49
లస: ససస స
95-208/345

భరస : మమననర
ఇసటట ననస:68-2-103
వయససస:37
లస: ససస స
95-208/1416

95-208/331

భరస : జజహహరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబభపహహస
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆయబబ
ఇసటట ననస:68-2-103
వయససస:35
లస: ససస స
1377 SQX2504348
పపరర: మమలసబ సయద

95-220/1163

తసడడ:ప కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:48
లస: పప
1374 SQX0382770
పపరర: సరజద షపక

1360 SQX2245892
పపరర: హహపససబభ బబఖలమ మమరర
ట రర

1355 MLJ2131290
పపరర: జజనల

తసడడ:ప కరరమమళర పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-100
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:30
లస: పప
1371 SQX0843888
పపరర: మమబమ జజన షపక

95-208/1224

భరస : ఖమదర భభషర
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:63
లస: ససస స
1368 SQX0843904
పపరర: జహరరదదదన షపక

1357 SQX2253011
పపరర: భభగఖ శక మమరర
ట రర

95-208/329

భరస : సరధదక
ఇసటట ననస:68-2-99
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప కకప రరవప
ఇసటట ననస:68-2-100
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-102
వయససస:34
లస: ససస స
1365 AP151000693255
పపరర: జహహరర షససక

95-208/330

భరస : కకప రరవప
ఇసటట ననస:68-2-100
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప కకప రరవప
ఇసటట ననస:68-2-100
వయససస:22
లస: ససస స
1362 MLJ2134542
పపరర: షపక ఫరతమమ

1354 SQX1264506
పపరర: రకశరమ షపక

1352 SQX1427989
పపరర: అబమ కలమస షపక

తసడడ:ప అబమ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:68-2-98
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-99
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-99
వయససస:43
లస: పప
1359 SQX2176683
పపరర: రకఖ మమరర
ట రర

95-208/328

భరస : అబబ సరలలహ షససక
ఇసటట ననస:68-2-98
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-2-98
వయససస:62
లస: పప
1356 MLJ2131951
పపరర: సరధదక షపక

1351 SQX1941046
పపరర: సబరరనస బబగస షససక

1376 SQX2183796
పపరర: బభబమ షపక

95-208/1225

తసడడ:ప ఇసరమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-103
వయససస:40
లస: పప
95-208/346

1379 SQX0721282
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-208/347

తసడడ:ప అజజ
ఇసటట ననస:68-2-104
వయససస:58
లస: పప
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1380 SQX0774018
పపరర: రహసతషన షపక
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95-220/50

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-2-104
వయససస:48
లస: ససస స
1383 SQX0836742
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-208/348

95-208/351

95-205/896

95-208/1226

95-208/1232

95-184/66

95-208/360

భరస : సజజనద
ఇసటట ననస:68-2-112
వయససస:29
లస: ససస స

1393 SQX2250454
పపరర: దసరన పపసరద మమదనసస

1396 SQX1306993
పపరర: షబభనన సయఖద

1399 SQX2433555
పపరర: ఫరతమ షపక

1402 SQX1921246
పపరర: బభబమ లమల షపక

95-184/866

1405 SQX2183366
పపరర: అషసద షపక

95-212/858

1408 SQX2506327
పపరర: సజజనద షపక
భసధసవప: షపక షమన
ఇసటట ననస:68-2-112
వయససస:34
లస: పప

1388 SQX2509586
పపరర: నజర షపక

95-181/1329

1391 SQX1920743
పపరర: హసపన షపక

95-208/354

1394 SQX2353720
పపరర: తబసససస షపక

95-208/1231

తసడడ:ప ససదనన షపక
ఇసటట ననస:68-2-110
వయససస:20
లస: ససస స
95-212/68

1397 SQX1949817
పపరర: బషసద షపక

95-184/65

తసడడ:ప బభబబలమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-111
వయససస:24
లస: పప
95-184/865

1400 SQX1921253
పపరర: కలరరరద బబగస షపక

95-208/359

భరస : బభబమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-111
వయససస:41
లస: ససస స
95-208/361

1403 SQX2424265
పపరర: జబబసర షపక

95-216/1121

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-2-111
వయససస:30
లస: పప
95-208/1233

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-112
వయససస:22
లస: ససస స
95-215/1699

95-208/350

తసడడ:ప అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-108
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:68-2-111
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-112
వయససస:21
లస: పప
1407 SQX2506277
పపరర: షమన షపక

95-208/353

భరస : జబబసర షపక
ఇసటట ననస:68-2-111
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-111
వయససస:24
లస: పప
1404 SQX2428803
పపరర: శరరజ షపక

1390 SQX1921071
పపరర: హమదసననసర షపక

1385 AP151000687339
పపరర: యమససన షపక

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-108
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజ సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-110
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-111
వయససస:51
లస: పప
1401 SQX1941038
పపరర: బభషసద షపక

95-208/352

తసడడ:ప ఏసస మమదనసస
ఇసటట ననస:68-2-108
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ససదనన షపక
ఇసటట ననస:68-2-110
వయససస:19
లస: ససస స
1398 SQX1949833
పపరర: బభబబలమల షపక

1387 SQX0876755
పపరర: అమర ఖమన పఠరన

95-220/1165

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-105
వయససస:45
లస: పప

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-108
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏసస మమదనసస
ఇసటట ననస:68-2-108
వయససస:19
లస: పప
1395 SQX2353712
పపరర: తహససన షపక

95-208/349

తసడడ:ప బభజ ఖమన
ఇసటట ననస:68-2-106
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-108
వయససస:23
లస: ససస స
1392 SQX2170942
పపరర: శసకర మమదనసస

1384 SQX1592360
పపరర: జజన బభషర షపక

1382 SQX2217735
పపరర: అమన షపక

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-2-104
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప యమససన షపక
ఇసటట ననస:68-2-105
వయససస:23
లస: పప

భరస : లమల జజన
ఇసటట ననస:68-2-106
వయససస:65
లస: ససస స
1389 SQX2530103
పపరర: సబహ షపక

95-220/1164

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-2-104
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:68-2-105
వయససస:40
లస: ససస స
1386 MLJ2130938
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

1381 SQX2217578
పపరర: రరకన షపక

1406 SQX2291631
పపరర: మహబబబ ససభభన షపక

95-212/859

తసడడ:ప కలరలన అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-112
వయససస:45
లస: పప
95-215/1700

1409 SQX1264589
పపరర: మమబమ ఛనన షపక

95-208/362

భరస : మమజమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:29
లస: ససస స
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1410 SQX0195388
పపరర: పరరశన షపక
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95-208/363

భరస : అబమదల దనవపద షపక
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:35
లస: ససస స
1413 MLJ2135028
పపరర: ససఫసయమ

95-208/366

95-208/369

95-208/372

95-208/375

95-208/1236

95-208/376

95-208/379

తసడడ:ప Nazeer Phatan
ఇసటట ననస:68-2-118
వయససస:38
లస: పప

1423 SQX2176386
పపరర: కరరమమలర షపక

1426 SQX2176188
పపరర: రఫసయమ షపక

1429 MLJ3465515
పపరర: జజనభభషర సయఖద

1432 SQX1264985
పపరర: షకకర షపక

95-208/382

1435 SQX0406686
పపరర: జజబవపలమర ఖమన పఠరన

95-208/1234

1438 MLJ2132033
పపరర: నజర ఖమన పఠరన
తసడడ:ప ఖమనహమమద పటట న
ఇసటట ననస:68-2-118
వయససస:58
లస: పప

1418 SQX1231554
పపరర: ఇజజస షపక

95-208/371

1421 SQX0352401
పపరర: అనశర షపక�

95-208/374

1424 SQX2176238
పపరర: అకలర సయద

95-208/1235

తసడడ:ప గఫరరర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:41
లస: పప
95-208/1237

1427 SQX2176345
పపరర: షబన షపక

95-208/1238

తసడడ:ప కరరమమలర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:20
లస: ససస స
95-208/377

1430 SQX0660522
పపరర: కరలలషర షపక

95-208/378

తసడడ:ప ఖమసస
ఇసటట ననస:68-2-116
వయససస:54
లస: పప
95-208/380

1433 MLJ2131514
పపరర: ఖమతజజ షపక

95-208/381

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:68-2-117
వయససస:50
లస: ససస స
95-208/383

తసడడ:ప నజర ఖమన
ఇసటట ననస:68-2-118
వయససస:32
లస: పప
95-208/385

95-208/368

తసడడ:ప ఈససబ�
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-117
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జబ ఉలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-118
వయససస:24
లస: ససస స
1437 MLJ2133171
పపరర: Mansur Phatan

95-208/373

తలర : నననబ
ఇసటట ననస:68-2-115
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-117
వయససస:29
లస: ససస స
1434 SQX1361997
పపరర: తససర మ పఠరన

1420 MLJ2135713
పపరర: మమజ మర షపక

1415 SQX0721332
పపరర: అరరఫపలమర షపక

తసడడ:ప మహబబబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆరరఫపలమర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:68-2-115
వయససస:32
లస: పప
1431 SQX1000967
పపరర: రరహనన షపక

95-208/370

తసడడ:ప జజఫర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:43
లస: పప

భరస : అకలర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:36
లస: ససస స
1428 SQX0660142
పపరర: మహమద అల షపక

1417 SQX1427963
పపరర: మజహర షపక

95-208/365

తసడడ:ప మహబబబ భభషర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ భభషర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల ఖయమఖస
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:63
లస: పప
1425 SQX2189900
పపరర: ఫరరరన సయద

95-208/367

తసడడ:ప మహబబబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ భభషర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:37
లస: పప
1422 MLJ2135705
పపరర: మహబబబ భభషర షపక

1414 SQX1167312
పపరర: షపక జజవద బభషర

1412 SQX0741991
పపరర: లతఫ షపక

భరస : మహబబబ భభషర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబబబ బభషర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:30
లస: పప
1419 MLJ2135754
పపరర: రరయమజ భభషర షపక

95-208/364

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహబబబ భభషర
ఇసటట ననస:68-2-113
వయససస:53
లస: ససస స
1416 SQX1264597
పపరర: మగమదస షపక

1411 SQX0479790
పపరర: ననరన హన షపక

1436 SQX1427930
పపరర: రబభలన షపక

95-208/384

తసడడ:ప మమబమ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-118
వయససస:35
లస: పప
95-208/386

1439 SQX0383257
పపరర: అబమదల అజమ సయఖద

95-208/387

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-2-118
వయససస:67
లస: పప
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1440 SQX1428250
పపరర: ససమయఖ షపక
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95-208/388

భరస : హఫసజ అబమదల షపక
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:26
లస: ససస స
1443 AP151000693200
పపరర: హఫసజన షపక

95-208/391

95-208/394

95-208/397

95-215/175

95-208/1240

95-208/402

తసడడ:ప కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-124
వయససస:29
లస: పప

1453 SQX2423267
పపరర: మబనన షపక

1456 SQX0877035
పపరర: సలమమ షపక

1459 SQX1549361
పపరర: ఖదదర అబమదల

95-208/405

1462 SQX0721639
పపరర: రహహస షపక

95-184/868

95-208/400

1465 SQX2469880
పపరర: ఖరఖతజ షపక

95-208/403

95-208/406

తసడడ:ప అహమద బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-125
వయససస:22
లస: ససస స

1451 SQX0487710
పపరర: నససన
ప షపక

95-215/174

1454 MLJ3473030
పపరర: నననబ సయఖద

95-208/399

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-2-122
వయససస:53
లస: ససస స
1457 MLJ2131969
పపరర: మమనన

95-208/401

1460 SQX0877027
పపరర: ఖలల షపక

95-208/404

1463 SQX2294528
పపరర: ఆయబబ షపక

95-208/1241

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:41
లస: పప
95-184/869

Deleted

1468 SQX2105104
పపరర: బదరరననసర షపక

95-208/396

తసడడ:ప మమసర
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:32
లస: పప

భరస : రహహమ షససక
ఇసటట ననస:68-2-124
వయససస:46
లస: ససస స
95-215/176

1448 SQX0586511
పపరర: చనన జజన షపక

భరస : ఫరరరక
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప లమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:63
లస: పప
95-208/1242

95-208/393

భరస : మహబబబ బభషర
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప అయబబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:20
లస: పప
1467 SQX0294660
పపరర: మహబబబ బభషర షపక

95-215/173

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజవల
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:53
లస: పప
1464 SQX2294585
పపరర: అరరద షపక

1450 SQX0924522
పపరర: సబహ బబగమ షససక

1445 SQX1427955
పపరర: హఫసజ అబమదల షపక

తసడడ:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:55
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప అమమనసలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-123
వయససస:28
లస: పప
1461 MLJ2137172
పపరర: ఫరరఖ షపక

95-208/395

తసడడ:ప జన
ఇసటట ననస:68-2-121
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:68-2-122
వయససస:24
లస: ససస స
1458 SQX1264977
పపరర: హబ బమలమర షపక

1447 SQX0143511
పపరర: మహబబబ భభషర షపక

95-208/390

తసడడ:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షహహద
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:31
లస: ససస స
1455 SQX2463131
పపరర: నలల షపక

95-208/392

తసడడ:ప కరలలషర
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:76
లస: పప
1452 SQX0925719
పపరర: నససన
ప షససక

1444 SQX1428235
పపరర: గగససయమ షపక

1442 SQX0195404
పపరర: వహహదన షపక

భరస : చనన జజన
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప కరలలషర
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:36
లస: పప
1449 SQX1427971
పపరర: ఇమమమ షపక

95-208/389

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:68-2-119
వయససస:55
లస: ససస స
1446 SQX0566216
పపరర: జజన షపక

1441 SQX0564922
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-200/1057

1466 SQX2473288
పపరర: ఖరఖతజ షపక

95-208/1243

భరస : రహహమ షససక
ఇసటట ననస:68-2-124
వయససస:46
లస: ససస స
1469 SQX2105062
పపరర: మహరరననసర షపక

95-200/1058

తసడడ:ప అహమద బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-125
వయససస:21
లస: ససస స

Page 54 of 320

1470 SQX2105088
పపరర: రహమతషననసర షపక
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95-200/1059

తసడడ:ప అహమద బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-125
వయససస:19
లస: ససస స
1473 SQX0661074
పపరర: అసరమ షపక

95-208/408

95-184/871

95-208/420

95-208/423

95-208/426

95-208/429

95-208/431

తసడడ:ప భభషర
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:58
లస: పప

1483 MLJ2134435
పపరర: మమనన

1486 MLJ2135994
పపరర: కరరమమలమర షపక

1489 SQX2225092
పపరర: మహహమద షపక

1492 MLJ2135655
పపరర: శహహదనబబగ

95-208/434

1495 MLJ2132462
పపరర: హఫసజలమర బబగ

95-208/424

1498 SQX2456267
పపరర: బభబమ షపక
తసడడ:ప బదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:42
లస: పప

1478 SQX2128338
పపరర: నజన షపక

95-184/873

1481 MLJ2136125
పపరర: ఆససయమ

95-208/422

1484 SQX1265041
పపరర: రబభలన షపక

95-208/425

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:26
లస: పప
95-208/427

1487 MLJ2135598
పపరర: బభజద షపక

95-208/428

తసడడ:ప జలమబద న
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:43
లస: పప
95-208/1247

1490 SQX1920909
పపరర: శలమ షపక

95-208/430

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:29
లస: ససస స
95-208/432

1493 MLJ2134401
పపరర: గమలమనర

95-208/433

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:43
లస: ససస స
95-208/435

తసడడ:ప ఇమమసబబగ
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:44
లస: పప
95-208/437

95-208/1245

భరస : బభజద
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అఫసజలమరబబగ
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబమదల రషసద
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:53
లస: ససస స
1497 MLJ2135747
పపరర: రవపఫ

95-208/421

తసడడ:ప జయయరబదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:37
లస: ససస స
1494 MLJ3473352
పపరర: రషసదనబబగస షపక

1480 MLJ2136109
పపరర: రహమతష

1475 SQX2270403
పపరర: అబమదల సతస ర షపక

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప జలమబద న
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప లమల దనవపద సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:68
లస: పప
1491 SQX1920867
పపరర: మరబ షపక

95-184/872

భరస : అజద
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప జరసలబమదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:28
లస: పప
1488 MLJ3465614
పపరర: జలమబద న సయఖద

1477 SQX2349397
పపరర: మమహమబద షపక

95-208/1244

తసడడ:ప ఫససరగజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-128 , 2 LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప జలమబద న
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసర
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:48
లస: ససస స
1485 SQX1265181
పపరర: జలమన షపక

95-208/409

తసడడ:ప జరసలవపదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప జరసలబద న షపక
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:34
లస: ససస స
1482 MLJ2131571
పపరర: మమహరరననసర

1474 MLJ3473808
పపరర: హనఫర బ సయఖద

1472 SQX2267631
పపరర: మజహర షపక

భరస : మకలలల షపక
ఇసటట ననస:68-2-125
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బమడదసరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-126
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-131
వయససస:35
లస: ససస స
1479 SQX1265132
పపరర: గగససయమ షపక

95-208/407

భరస : అహమదనమషర
ఇసటట ననస:68-2-125
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జమరఅహమద
ఇసటట ననస:68-2-126
వయససస:29
లస: ససస స
1476 SQX2345809
పపరర: రజయ షపక

1471 MLJ2131282
పపరర: ససఫసయమ

1496 SQX1921188
పపరర: హహసపన షపక

95-208/436

తసడడ:ప ఇమమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:49
లస: పప
95-208/1248

1499 SQX2176048
పపరర: మడడన షపక

95-208/1249

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:38
లస: ససస స
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1500 SQX2437820
పపరర: బభష షపక
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95-208/1250

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-132
వయససస:18
లస: పప
1503 SQX1276402
పపరర: సలమమ పపతదన

95-212/69

95-95/1011

95-208/442

95-208/1251

95-200/1060

95-208/445

95-208/448

భరస : జమమల సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-138
వయససస:55
లస: ససస స

1513 SQX1949882
పపరర: షకకలమ సయఖద

1516 SQX2077998
పపరర: రరఖ షపక

1519 SQX1264548
పపరర: చనన ససభభన సయఖద

1522 SQX0660217
పపరర: మహబబబ ససబభన సయఖద

95-208/1252

1525 SQX2229607
పపరర: మమసటభజ షపక

95-184/67

1528 SQX0965806
పపరర: మమసతనజ షపక
తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-138
వయససస:30
లస: ససస స

1508 SQX0877001
పపరర: నజరరబబగస షపక

95-208/441

1511 MLJ3465648
పపరర: నససస షపక

95-208/444

1514 SQX2101814
పపరర: అఖల బభష షపక

95-199/972

తసడడ:ప అబభలస వల షపక
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:23
లస: పప
95-204/721

1517 SQX2077543
పపరర: షకకలమ సయఖద

95-205/588

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:25
లస: ససస స
95-208/446

1520 SQX1428110
పపరర: ససభభన సయఖద

95-208/447

తసడడ:ప ఆదస సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:32
లస: పప
95-208/449

1523 MLJ2131712
పపరర: ఆదనస సయఖద

95-208/450

తసడడ:ప లమల సససదన
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:63
లస: పప
95-208/1253

తసడడ:ప జనత షపక
ఇసటట ననస:68-2-136
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/452

95-212/861

తసడడ:ప అజద
ఇసటట ననస:68-2-134
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:39
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:68-2-136
వయససస:51
లస: ససస స
1527 MLJ2131829
పపరర: షకకలమబ

95-208/443

తసడడ:ప ఆదస షపక
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ఆదనస
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:36
లస: పప
1524 SQX2266245
పపరర: మమమమననసర షపక

1510 SQX1417345
పపరర: మహ బ షపక

1505 SQX2238103
పపరర: బబగమమ పఠరన

భరస : అలబక
ఇసటట ననస:68-2-134
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అఖల బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:51
లస: ససస స
1521 MLJ2132009
పపరర: జజన సయఖద

95-184/874

తసడడ:ప అబమదల రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆడమ పటభన
ఇసటట ననస:68-2-135
వయససస:20
లస: పప
1518 SQX0876805
పపరర: అఖలమ షపక

1507 SQX2463529
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-208/440

భరస : బల షహహద పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-133
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఫరరశ షపక
ఇసటట ననస:68-2-134
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-2-134
వయససస:23
లస: ససస స
1515 SQX2040939
పపరర: ఖమససస సయద

95-212/860

భసధసవప: షపక రబయమ బససప
ఇసటట ననస:68-2-134
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:68-2-134
వయససస:38
లస: ససస స
1512 SQX2193589
పపరర: రబయమ బససప షపక

1504 SQX2177806
పపరర: బల షహహద పఠరన

1502 SQX1723907
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:ప అబమదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-133
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ఖససస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-133
వయససస:51
లస: పప

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-134
వయససస:27
లస: ససస స
1509 SQX1417352
పపరర: ఆశ షపక

95-208/438

భరస : అబమదల రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-133
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప బలషరహహద పటభన
ఇసటట ననస:68-2-133
వయససస:25
లస: ససస స
1506 SQX1736461
పపరర: హససనన షపక

1501 SQX1720259
పపరర: కరరమమన షపక

1526 MLJ2131837
పపరర: మహబమననసర

95-208/451

భరస : బభబన
ఇసటట ననస:68-2-138
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/177

1529 SQX1043843
పపరర: శమ షసక

95-215/178

భరస : నగబల మరర
ఇసటట ననస:68-2-138
వయససస:31
లస: ససస స
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1530 SQX0924704
పపరర: కరరమబన షససక
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95-215/179

భరస : అమర బభష
ఇసటట ననస:68-2-138
వయససస:37
లస: ససస స
1533 MLJ2132058
పపరర: రజయమ

95-208/453

95-215/180

95-215/183

95-215/185

95-215/1492

95-211/48

95-209/23

తసడడ:ప ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-143
వయససస:31
లస: పప

1543 SQX1086512
పపరర: పసద ఖమదస వల షపక

1546 SQX2245793
పపరర: ససలమసనన షపక

1549 SQX1920636
పపరర: కరలలషర పఠరన

1552 SQX2437390
పపరర: అమనన బఇవనస పఠరన

95-208/456

1555 SQX1723857
పపరర: హనఫ షపక

95-215/186

1558 SQX1265124
పపరర: ససలమర సరహహబ షపక
తసడడ:ప ననగబర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-143
వయససస:65
లస: పప

1538 SQX1910470
పపరర: షమమ షపక

95-215/182

1541 SQX0965822
పపరర: ఆయయషర షపక

95-215/184

1544 SQX1004514
పపరర: సరసబశవ రరవప కటభరర

95-215/187

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:68-2-141
వయససస:64
లస: పప
95-215/1493

1547 SQX1787654
పపరర: ఆదస బ షపక

95-211/47

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-141/2
వయససస:40
లస: ససస స
95-208/455

1550 SQX1825090
పపరర: అమననబ పఠరన

95-209/21

భరస : కరలలషర పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-142
వయససస:46
లస: ససస స
95-213/1135

1553 SQX2433563
పపరర: రహహమమన పఠరన

95-213/1136

తసడడ:ప కలలశర పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-142
వయససస:20
లస: పప
95-208/457

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-143
వయససస:22
లస: పప
95-208/459

95-211/46

తసడడ:ప మహమమదల
ఇసటట ననస:68-2-141
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కలలశర పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-142
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-143
వయససస:57
లస: ససస స
1557 SQX1236505
పపరర: మమసస ఫర షపక

95-208/1254

తసడడ:ప మహబమ పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-142
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప కరలలషర పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-142
వయససస:21
లస: పప
1554 SQX1265116
పపరర: మహబబబ బ షపక

1540 SQX2229144
పపరర: చనతష
స బ షపక

1535 SQX1771716
పపరర: నససమ షపక

భరస : అబమదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-140
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససదనన
ఇసటట ననస:68-2-141
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-2-141/2
వయససస:45
లస: పప
1551 SQX1825074
పపరర: రహ మమన పఠరన

95-215/181

తసడడ:ప పసద మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-141
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-141
వయససస:34
లస: పప
1548 SQX1787621
పపరర: రఫస షపక

1537 SQX0926428
పపరర: మమససన షపక

95-215/1491

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-140
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-141
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:68-2-141
వయససస:28
లస: పప
1545 SQX2245827
పపరర: ససదనన షపక

95-208/454

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-140
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మకలలల షపక
ఇసటట ననస:68-2-140
వయససస:27
లస: పప
1542 SQX0999482
పపరర: రవచసదప తడళళ

1534 MLJ3473709
పపరర: రహహమబన

1532 SQX2262954
పపరర: అమన షపక

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:68-2-139/2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-2-140
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-140
వయససస:26
లస: ససస స
1539 SQX0965830
పపరర: ఫరరరక షపక

95-215/1490

తసడడ:ప షససదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-139/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : వల
ఇసటట ననస:68-2-140
వయససస:48
లస: ససస స
1536 SQX0909309
పపరర: మమససన షపక

1531 SQX2262921
పపరర: ననగబల మర షపక

1556 SQX1236497
పపరర: అనశర షపక

95-208/458

తసడడ:ప ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-143
వయససస:27
లస: పప
95-208/460

1559 SQX0452730
పపరర: రజయమ� షపక�

95-215/188

భరస : నజరర�
ఇసటట ననస:68-2-144
వయససస:30
లస: ససస స

Page 57 of 320

1560 SQX0487801
పపరర: ఆశర షపక
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95-215/189

భరస : అలమరబక
ఇసటట ననస:68-2-144
వయససస:32
లస: ససస స
1563 SQX0999466
పపరర: బభజ షపక

95-215/192

95-215/195

95-184/877

95-208/462

95-208/464

95-215/198

95-208/466

భరస : ఇససబ బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/2
వయససస:46
లస: ససస స

1573 SQX1921048
పపరర: అబమదల గఫపర

1576 SQX0203422
పపరర: జజన షపక

1579 SQX0999433
పపరర: కరరమమలమర షపక

1582 SQX1949825
పపరర: రరహమత షపక

95-184/70

1585 SQX2317113
పపరర: మరర బ షససక

95-208/463

1588 SQX2317386
పపరర: కరరమమలమర షపక
తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/4
వయససస:51
లస: పప

1568 SQX2449619
పపరర: హనసన మహమమద

95-183/852

1571 SQX1921022
పపరర: మలహ మబన షపక

95-208/461

1574 SQX2371995
పపరర: తహహరర షపక

95-184/878

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:68-2-147/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-208/465

1577 SQX0855130
పపరర: ఆషర షపక

95-215/197

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:68-2-148
వయససస:43
లస: ససస స
95-215/199

1580 SQX2246445
పపరర: ఫరతమ షపక

95-184/879

భరస : ఖమధర బభష
ఇసటట ననస:68-2-149
వయససస:25
లస: ససస స
95-184/68

1583 SQX1949908
పపరర: జలమన షపక

95-184/69

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/1
వయససస:23
లస: పప
95-184/880

భరస : కరరమమలమర షససక
ఇసటట ననస:68-2-149/1
వయససస:42
లస: ససస స
95-184/882

95-215/194

భరస : అబమదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:68-2-147
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప రషసద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/1
వయససస:38
లస: పప
1587 SQX2478857
పపరర: ఫరరద బ షపక

95-212/862

తసడడ:ప ససలలమమన
ఇసటట ననస:68-2-148
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-149
వయససస:25
లస: ససస స
1584 SQX1949874
పపరర: ఖమజజ షపక

1570 SQX2248524
పపరర: ఖమజ షపక

1565 SQX0924746
పపరర: మలర కర షససక

తసడడ:ప అసర స మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-145/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల ఖమదర
ఇసటట ననస:68-2-148
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప ఖయమమ
ఇసటట ననస:68-2-148
వయససస:50
లస: పప
1581 SQX1921121
పపరర: ఫరతమ షపక

95-215/196

తసడడ:ప బభజ
ఇసటట ననస:68-2-147
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబమదల ఖమదర
ఇసటట ననస:68-2-148
వయససస:78
లస: ససస స
1578 SQX0965798
పపరర: అబమదల రహమమన షపక

1567 SQX1268656
పపరర: కకరణ కలమమర గగలర

95-215/191

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:68-2-145
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-146
వయససస:19
లస: పప

భరస : బభదసలమర
ఇసటట ననస:68-2-147
వయససస:36
లస: ససస స
1575 SQX0586446
పపరర: ఆషరబ

95-215/193

తసడడ:ప వనసకట రరజ గగలర
ఇసటట ననస:68-2-145
వయససస:29
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:68-2-146
వయససస:33
లస: ససస స
1572 MLJ2134476
పపరర: మమలన బ

1564 SQX0924720
పపరర: హససనన షససక

1562 SQX0999441
పపరర: షకకల షపక

తసడడ:ప కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-145
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససలలమమన
ఇసటట ననస:68-2-145
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-145
వయససస:47
లస: ససస స
1569 SQX2317428
పపరర: జరరనన షపక

95-215/190

తసడడ:ప ఖసరరరద�
ఇసటట ననస:68-2-144
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఆససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-2-145
వయససస:32
లస: ససస స
1566 SQX0999458
పపరర: హససన షపక

1561 SQX0465054
పపరర: ననససర షపక�

1586 SQX2478576
పపరర: ఫరరద బ షపక

95-184/881

భరస : ఇససబ బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/2
వయససస:46
లస: ససస స
95-184/883

1589 SQX2372944
పపరర: ననరజహన షపక

95-184/884

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/4
వయససస:23
లస: ససస స
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1590 SQX2297513
పపరర: మత షపక
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95-212/863

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-149/4
వయససస:24
లస: ససస స
1593 SQX2372803
పపరర: మమహరరనసర షపక

95-184/888

95-184/73

95-84/658

95-184/76

95-208/467

95-208/470

95-208/473

తసడడ:ప రషసద ఖమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:38
లస: పప

1603 SQX1949809
పపరర: రరహమమన షపక

1606 SQX0003699
పపరర: ననరర షపక

1609 SQX0021899
పపరర: జరసన బభష షపక

1612 SQX0021949
పపరర: నజర షపక

95-95/1012

1615 SQX1823673
పపరర: బభజ షపక

95-184/77

1618 SQX1832898
పపరర: మమసతనజ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:26
లస: ససస స

1598 SQX2402204
పపరర: అససఫ బభష మహమమద

95-208/1255

1601 SQX1949767
పపరర: సబరర షపక

95-184/75

1604 SQX1949759
పపరర: గఫరర షపక

95-184/78

తసడడ:ప రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-151/1
వయససస:53
లస: పప
95-208/468

1607 SQX0003616
పపరర: రమణ షపక

95-208/469

భరస : చనన భభషర
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:42
లస: ససస స
95-208/471

1610 SQX0003657
పపరర: షరకకర షపక�

95-208/472

భరస : చనన భభషర�
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:58
లస: ససస స
95-208/474

1613 SQX0021956
పపరర: చసద బభష షపక

95-208/475

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:61
లస: పప
95-108/415

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:23
లస: పప
95-164/780

95-184/72

తసడడ:ప రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-151/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖసదన
ద స
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప చసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:23
లస: పప
1617 SQX1832534
పపరర: ఖమజజ షపక

95-184/74

తసడడ:ప చసద బభష
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:32
లస: పప
1614 SQX1736073
పపరర: ససభభన షపక

1600 SQX1949742
పపరర: నరసజసబ షపక

1595 SQX1799451
పపరర: తపవనణణ పరటటల

తసడడ:ప సనలలమమమ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-151
వయససస:47
లస: పప

భరస : జరసన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:48
లస: ససస స
1611 SQX1920610
పపరర: రషసద షపక

95-183/853

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-151/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ఛనననలషర
ఇసటట ననస:68-2-153
వయససస:35
లస: ససస స
1608 SQX0003640
పపరర: మహబబబ బ షపక

1597 SQX2474237
పపరర: కరరశరమ మహమమద

95-184/887

తసడడ:ప మహదదవ పరటటల
ఇసటట ననస:68-2-150/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-151/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-151/1
వయససస:24
లస: పప
1605 SQX0021964
పపరర: బషసర షపక

95-184/889

భరస : అససఫ బభష మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-151
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-151/1
వయససస:46
లస: ససస స
1602 SQX1949775
పపరర: బమజన షపక

1594 SQX2317063
పపరర: రజయమ షపక

1592 SQX2317121
పపరర: మమలమన షపక

తసడడ:ప గఫర షపక
ఇసటట ననస:68-2-150
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగబభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-150
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరష అలమరస
ఇసటట ననస:68-2-150/1
వయససస:24
లస: పప
1599 SQX1951292
పపరర: తనహహరర షపక

95-184/71

తసడడ:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:68-2-150
వయససస:63
లస: పప

భరస : మమలమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-150
వయససస:62
లస: ససస స
1596 SQX1811769
పపరర: పపపమ చసద అలమరస

1591 SQX1931765
పపరర: అజజ షససక

1616 SQX1832518
పపరర: సరబర షపక

95-164/779

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:24
లస: ససస స
95-172/560

1619 SQX1825314
పపరర: నరసజన బబగ షపక

95-208/476

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:23
లస: ససస స
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1620 SQX1720291
పపరర: మధదన షపక
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95-208/477

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:38
లస: ససస స
1623 MLJ2132876
పపరర: బభదసలమర సయఖద

95-208/480

95-215/200

95-184/890

95-184/892

95-184/893

95-182/644

95-184/895

తసడడ:ప దనదన అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-2-157/10
వయససస:56
లస: పప

1633 SQX1912211
పపరర: వహహద షపక

1636 SQX2355816
పపరర: ననగమర షపక

1639 SQX2246510
పపరర: బమజన పఠరన

1642 SQX2546729
పపరర: సరబర పఠరన

95-212/864

1645 SQX1920784
పపరర: ఫరతమ షపక

95-214/86

1648 SQX2384964
పపరర: షరహహదన షపక
భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-157/10
వయససస:48
లస: ససస స

1628 NDX2450955
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

94-184/47

1631 SQX2262988
పపరర: జజబఊలమర పఠరన

95-184/891

1634 SQX1912195
పపరర: మమసతనజ షపక

95-214/87

భరస : మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:68-2-156
వయససస:62
లస: ససస స
95-184/894

1637 SQX2438893
పపరర: కరశఫర షపక

95-205/742

భరస : కరరమమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-156/2
వయససస:26
లస: ససస స
95-212/865

1640 SQX0778134
పపరర: సలమస షపక

95-184/79

తసడడ:ప అజస
ఇసటట ననస:68-2-156/5
వయససస:29
లస: పప
95-184/1062

1643 SQX2268738
పపరర: మమసటభజ షపక

95-209/535

భరస : మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:68-2-156/6
వయససస:63
లస: ససస స
95-208/483

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-2-157
వయససస:68
లస: ససస స
95-184/897

95-219/53

తసడడ:ప బభష పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-156
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజబఊలమర పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-156/6
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ననర అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-156 , 2 LINE
వయససస:34
లస: పప
1647 SQX2393569
పపరర: బభష షపక

95-208/482

తసడడ:ప ఇమమమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-156/4
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప బభష పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-156/6
వయససస:34
లస: పప
1644 SQX2285393
పపరర: ఖమమమ దదదన సయఖద

1630 MLJ2134773
పపరర: బభజదదల సయఖద

1625 SQX1827740
పపరర: రహమమత షపక

భరస : షకకల సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-155
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-156/2
వయససస:31
లస: పప

భరస : బమజన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-156/4
వయససస:38
లస: ససస స
1641 SQX2146900
పపరర: జబవపలమర పఠరన

95-215/201

తసడడ:ప మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:68-2-156
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసద ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-2-156/2
వయససస:53
లస: ససస స
1638 SQX2117851
పపరర: మమమమబన పఠరన

1627 SQX0762005
పపరర: బభబమ షపక

95-208/479

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భభషష
ఇసటట ననస:68-2-155
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జజబఊలమర పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-156
వయససస:31
లస: ససస స
1635 SQX2435295
పపరర: ఆశ షపక

95-208/481

తసడడ:ప మహబమ
ఇసటట ననస:68-2-154/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప అబమదలమర
ఇసటట ననస:68-2-155
వయససస:27
లస: పప
1632 SQX2151553
పపరర: శబర పఠరన

1624 SQX1825322
పపరర: గఫర షపక

1622 SQX1825470
పపరర: రహహమమన షపక

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప రహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:53
లస: పప

భరస : గవస భభషర
ఇసటట ననస:68-2-154/1
వయససస:38
లస: ససస స
1629 SQX2456002
పపరర: శకకల సయద

95-208/478

తసడడ:ప బభదసలమర సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కరరససరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-154
వయససస:38
లస: పప
1626 SQX0924571
పపరర: అమనన షససక

1621 SQX1265033
పపరర: ససభభన సయఖద

1646 SQX2359123
పపరర: లతఫ బ షపక

95-184/896

భరస : కలసస మహమమద షపక
ఇసటట ననస:68-2-157/10
వయససస:58
లస: ససస స
95-184/898

1649 SQX2390623
పపరర: జమర షపక

95-184/899

తసడడ:ప బభషష షపక
ఇసటట ననస:68-2-157/10
వయససస:24
లస: పప
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1650 SQX1920123
పపరర: రరహన షపక
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95-208/484

తసడడ:ప జన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-157/10
వయససస:24
లస: ససస స
1653 NDX2453736
పపరర: రకహమమన షపక

94-201/49

95-208/1258

95-219/826

95-184/902

95-185/863

95-208/486

95-208/489

తసడడ:ప హఫసజలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-160
వయససస:21
లస: ససస స

1663 SQX2375004
పపరర: కకటటశశరరవప తడడకమలర

1666 SQX2417715
పపరర: కకటటశశరరవప తడడకమలర

1669 SQX0876870
పపరర: ఫరతమబన సయఖద

1672 SQX0876896
పపరర: సలమస సయఖద

95-208/1259

1675 SQX2303873
పపరర: గలమనర షపక

95-184/903

1678 SQX1617044
పపరర: పరరశత చదబబప లల
భరస : వనణమ గగపరల చదబబప లల
ఇసటట ననస:68-2-160
వయససస:39
లస: ససస స

1658 SQX2073989
పపరర: సబరర షపక

95-219/825

1661 SQX2409720
పపరర: సబభనన షపక

95-184/901

1664 SQX2405983
పపరర: కకటటశశరరవప తడడకమలర

95-184/904

తసడడ:ప పపలర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:68-2-158/8
వయససస:18
లస: పప
95-185/864

1667 SQX0876847
పపరర: లతఫర సయఖద

95-208/485

భరస : రరయమజ
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:26
లస: ససస స
95-208/487

1670 SQX0876854
పపరర: రరయమజ సయఖద

95-208/488

తసడడ:ప సలమస
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:28
లస: పప
95-208/490

1673 MLJ2136604
పపరర: అమర సయఖద

95-208/491

తసడడ:ప అబమదల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:46
లస: పప
95-212/866

భరస : చనన ఖదర షపక
ఇసటట ననస:68-2-159/1
వయససస:49
లస: ససస స
95-184/80

95-208/1257

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-158/4
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప అమర
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప రశద షపక
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:23
లస: పప
1677 SQX1811082
పపరర: నససమమ షపక

95-208/550

భరస : అమర
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప అఖల
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:29
లస: పప
1674 SQX2211324
పపరర: రఫస షపక

1660 MLJ2132439
పపరర: బషసర షపక

1655 SQX2357101
పపరర: రరహమన షపక

భరస : సరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-158
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:68-2-158/8
వయససస:18
లస: పప

తలర : ఖయమఖస
ఇసటట ననస:68-2-159
వయససస:27
లస: ససస స
1671 SQX0876862
పపరర: ఖయఖమ సయఖద

95-219/824

తసడడ:ప పపలర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:68-2-158/8
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తడడకమలర
ఇసటట ననస:68-2-158/8
వయససస:51
లస: పప
1668 SQX0876888
పపరర: అఖల సయఖద

1657 SQX2046605
పపరర: నననన భ షపక

95-184/900

తసడడ:ప షపక గఫపర
ఇసటట ననస:68-2-158
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప జజన సససదన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-158/3
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప పపలమరరరవప తడడక మలర
ఇసటట ననస:68-2-158/8
వయససస:25
లస: పప
1665 SQX2374510
పపరర: పపలమర రరవప తడడకమలర

95-202/769

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-2-158
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప షబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-158
వయససస:25
లస: పప
1662 SQX2416261
పపరర: చసదప శశఖర తడడక మలర

1654 SQX2043529
పపరర: మసరసన షపక

1652 SQX2480499
పపరర: ఫరతమ షపక

భరస : షపక ఖససస
ఇసటట ననస:68-2-157/15
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నననన భ షపక
ఇసటట ననస:68-2-158
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:68-2-158
వయససస:35
లస: ససస స
1659 SQX2074201
పపరర: షపక రరయమజ

95-208/1256

తసడడ:ప గరలబ
ఇసటట ననస:68-2-157/12
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:68-2-158
వయససస:42
లస: పప
1656 SQX2248862
పపరర: జలలఖ షపక

1651 SQX2201291
పపరర: ఖమజజ హహసపసన షపక

1676 SQX2302974
పపరర: ఖదర వల షపక

95-212/867

తసడడ:ప పసదద మమసతన షపక
ఇసటట ననస:68-2-159/1
వయససస:47
లస: పప
95-184/81

1679 SQX0003681
పపరర: పరరశన షపక�

95-208/492

భరస : రషసద�
ఇసటట ననస:68-2-160
వయససస:33
లస: ససస స
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95-184/82

Deleted

తసడడ:ప బభజ సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-160/1
వయససస:23
లస: ససస స
1683 SQX2183168
పపరర: అబమదల బషసర షపక

95-220/1168

తసడడ:ప రజక షపక
ఇసటట ననస:68-2-161 2ND LINE
వయససస:41
లస: పప
1686 SQX1229377
పపరర: మమసతనజ షపక

95-184/90

94-184/49

తలర : మఉహహదద న షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:21
లస: ససస స
1692 SQX1736511
పపరర: మమనషర బబగస మహమమద

95-95/1015

95-95/1018

95-184/93

95-208/1261

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-167
వయససస:33
లస: పప

95-184/91

95-208/1262

1690 SQX1736347
పపరర: వజదన సయఖద

1691 SQX1736487
పపరర: మహమబదన షపక

1693 SQX1736412
పపరర: రజయమ షపక

1696 SQX1736271
పపరర: జజన బభషర షపక

1699 SQX1825462
పపరర: అయయషర బబగస మహమమద

1702 NDX2451060
పపరర: అసరమ షపక

1705 SQX2248938
పపరర: అయయషర షపక

1708 SQX1416446
పపరర: సలమస షపక
తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-167
వయససస:40
లస: పప

95-184/89

1688 SQX0315598
పపరర: భభనసబ� షపక�
భరస : రహమ తషలర �
ఇసటట ననస:68-2-162/1
వయససస:33
లస: ససస స

95-95/1013

95-215/204

95-95/1014

తసడడ:ప జలలఅబమదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:23
లస: ససస స
95-95/1016

1694 SQX1736354
పపరర: ననరన హన షపక

95-95/1017

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:48
లస: ససస స
95-95/1019

1697 SQX1949734
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-184/92

భరస : మహహదదదన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:39
లస: ససస స
95-208/493

1700 SQX1723980
పపరర: నరసససహరరవప ఉపరలపరటట

95-208/494

తసడడ:ప తనతరరవప ఉపరలపరటట
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:69
లస: పప
94-184/50

1703 SQX1873074
పపరర: నగబలమరర షపక

95-184/94

తసడడ:ప పసదద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-165
వయససస:30
లస: పప
95-212/868

భరస : జజన బభష
ఇసటట ననస:68-2-165
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/495

1685 SQX1811421
పపరర: అశకఫపన సయఖద

తసడడ:ప మహబబబ ససభభన ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:68-2-162
వయససస:27
లస: పప

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:68-2-165
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-165
వయససస:35
లస: పప
1707 SQX1000702
పపరర: జలమన షపక

1687 SQX1811330
పపరర: షబలర ఖమన పటభన

95-215/203

భరస : సలమస సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-162
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప Mohiddin shareef Shaik
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:21
లస: పప
1704 SQX2197408
పపరర: జన బభష షపక

94-184/48

తసడడ:ప ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప జజరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:44
లస: పప
1701 SQX2288751
పపరర: Jakir shareef Shaik

1684 NDX2450971
పపరర: ఫరతమమ సయఖద

1682 SQX0924639
పపరర: సభరర సససయధ

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-2-161/2
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:22
లస: పప
1698 SQX1949783
పపరర: మహహదదదన షరరఫ షపక

తసడడ:ప యబససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-161/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగస సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-163
వయససస:23
లస: ససస స
1695 SQX1736057
పపరర: శబలర షపక

95-215/202

తసడడ:ప అహమద షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-162
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-162
వయససస:47
లస: ససస స
1689 NDX2450963
పపరర: శబనన షపక

1681 SQX0999425
పపరర: రఫస సయఖద

1706 SQX2436640
పపరర: సతఖవత గబడవలర

95-184/905

భరస : ఉదయ భభసకర గబడవలర
ఇసటట ననస:68-2-167
వయససస:42
లస: ససస స
95-208/496

1709 SQX1723683
పపరర: ససభభన షపక

95-208/497

తసడడ:ప రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-167
వయససస:48
లస: పప
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1710 SQX2425148
పపరర: రరహన షపక
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95-208/1263

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-167
వయససస:44
లస: ససస స
1713 SQX2111441
పపరర: మనషర బబగస మహమమద

95-208/1113

95-208/498

95-95/1020

Deleted
95-208/501

తసడడ:ప ఉదయభభసకర గబడవలర
ఇసటట ననస:68-2-168/3
వయససస:20
లస: ససస స
1725 SQX2452423
పపరర: షకకర సయద

95-208/1265

95-208/503

95-184/909

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:53
లస: ససస స

95-184/906

భరస : మర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-168/2
వయససస:64
లస: ససస స
1723 SQX0778118
పపరర: సససదన షపక

1726 SQX2266799
పపరర: రరస మసగల

1729 SQX2191203
పపరర: జనన షపక

1732 SQX2285377
పపరర: బభసస షపక

95-184/910

1735 SQX2419844
పపరర: అజమల షపక

95-184/95

1738 SQX1265173
పపరర: ససదనన షపక
తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:24
లస: పప

1718 SQX1921196
పపరర: లమల అహమమద షససక

95-208/500

1721 SQX2248516
పపరర: హహసపన షపక

95-208/1267

1724 SQX1719764
పపరర: రరహనన షపక

95-208/502

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-168/4
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/1266

1727 SQX2151850
పపరర: మమనన షపక

95-184/907

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-169
వయససస:38
లస: ససస స
95-208/1268

1730 SQX2189918
పపరర: బభసస షపక

95-208/1269

తసడడ:ప ఘన
ఇసటట ననస:68-2-169
వయససస:23
లస: పప
95-184/908

1733 SQX2232890
పపరర: తహహరర షపక

95-208/1270

భరస : ఘన షపక
ఇసటట ననస:68-2-169 , 2 LINE
వయససస:59
లస: ససస స
95-184/911

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:21
లస: పప
95-208/510

95-208/1264

తసడడ:ప ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-168-2
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప ఘన షపక
ఇసటట ననస:68-2-169 , 2 LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:22
లస: పప
1737 MLJ2134427
పపరర: గగససయమ

1720 SQX2243681
పపరర: జజహహర బ షపక

1715 SQX2266401
పపరర: హససన షపక

తసడడ:ప గమలమస సహబ షససక
ఇసటట ననస:68-2-168/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : చనన బభజ
ఇసటట ననస:68-2-169
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-2-169/4
వయససస:28
లస: ససస స
1734 SQX2415883
పపరర: ఖలల షపక

95-208/499

తసడడ:ప దరన రరస మసగల
ఇసటట ననస:68-2-168/4
వయససస:26
లస: పప

భరస : అజమ
ఇసటట ననస:68-2-169
వయససస:68
లస: ససస స
1731 SQX2457018
పపరర: తహహరర షపక

1717 SQX1721729
పపరర: అబమదల రరహమమన షపక

95-199/973

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:68-2-167/6
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప అజజ
ఇసటట ననస:68-2-168/4
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-168/4
వయససస:53
లస: ససస స
1728 SQX0195412
పపరర: సరయబల

95-208/1114

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-168
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప సరమమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-168/2
వయససస:22
లస: పప
1722 SQX1719921
పపరర: రరపరదదవ గబడవలర

1714 SQX2111474
పపరర: అయయషర బబగస మహమమద

1712 SQX2102507
పపరర: షరరఫ మహమమద

తసడడ:ప అకలర మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-167/3
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-167/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-168
వయససస:35
లస: పప
1719 SQX1736230
పపరర: హబబమలర షపక

95-95/1207

భరస : షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-167/3
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-167/3
వయససస:22
లస: ససస స
1716 SQX1721109
పపరర: లమల అహ మమద షపక

1711 SQX2095057
పపరర: మమసస క బబగస మహమమద

1736 SQX1265140
పపరర: రరజజశన షపక

95-208/509

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:26
లస: ససస స
95-208/511

1739 SQX1265165
పపరర: రబభలన షపక

95-208/512

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:25
లస: పప
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1740 SQX0630335
పపరర: జలమన షపక
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95-208/513

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:30
లస: పప
1743 SQX1811470
పపరర: మహబల షపక

95-184/97

95-184/913

95-208/1272

95-208/1275

95-208/516

95-208/518

95-208/521

తసడడ:ప అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-182
వయససస:22
లస: పప

1753 SQX2231298
పపరర: జరరన షపక

1756 SQX0661009
పపరర: మరరబ షపక

1759 SQX0003608
పపరర: జజన బ షపక

1762 SQX1265082
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-208/523

1765 SQX1920008
పపరర: ఫసరద గసస అల షపక

95-220/1169

1768 SQX2476091
పపరర: పపర ఖమన అల షపక
తసడడ:ప అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-182
వయససస:26
లస: పప

1748 SQX2267664
పపరర: రరజజశస షపక

95-208/1271

1751 SQX2294577
పపరర: రరకరసన షపక

95-208/1274

1754 SQX0021816
పపరర: రషసద షపక

95-208/515

తసడడ:ప వజర
ఇసటట ననస:68-2-177
వయససస:37
లస: ససస స
95-208/517

1757 SQX0311043
పపరర: ఖమజజ షపక

95-220/51

తసడడ:ప కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-179
వయససస:34
లస: పప
95-208/519

1760 SQX0876979
పపరర: మహబబబ బభష షససక

95-208/520

తసడడ:ప కరరమబలర
ఇసటట ననస:68-2-180
వయససస:30
లస: పప
95-208/522

1763 SQX2482164
పపరర: పపర ఖమన అల షపక

95-184/916

Deleted

తసడడ:ప అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-182
వయససస:26
లస: పప
95-208/524

తసడడ:ప అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-182
వయససస:21
లస: పప
95-208/1116

95-184/912

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-176
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:68-2-181
వయససస:24
లస: పప

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:68-2-182
వయససస:38
లస: ససస స
1767 SQX1999259
పపరర: ఆషసక అల షపక

95-208/1273

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-2-180
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలమర
ఇసటట ననస:68-2-180
వయససస:32
లస: పప
1764 MLJ2131530
పపరర: సరరసరజ

1750 SQX2267805
పపరర: అససఫ షపక

1745 SQX2416824
పపరర: ఆశయమ పఠరన

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-172
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరలలఫర
ఇసటట ననస:68-2-179
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-180
వయససస:30
లస: ససస స
1761 SQX0876961
పపరర: జజన షపక

95-184/914

భసధసవప: అససఫ
ఇసటట ననస:68-2-176
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-2-179
వయససస:37
లస: ససస స
1758 SQX1000876
పపరర: సబహ బబగస షపక

1747 SQX2153344
పపరర: రరజజశస షపక

95-184/96

భరస : బషసర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-172
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప హఖజజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-176
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-176
వయససస:19
లస: పప
1755 SQX0661140
పపరర: అపసరరననసర షపక

95-184/98

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-172
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-173
వయససస:21
లస: పప
1752 SQX2294601
పపరర: గగస బభషర షపక

1744 SQX1811371
పపరర: బషసర ఖమన పఠరన

1742 SQX1811132
పపరర: షరహహదన షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-171/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప జబభలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-172
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-172
వయససస:22
లస: ససస స
1749 SQX2193852
పపరర: షబలర షపక

95-208/514

తసడడ:ప అజజ
ఇసటట ననస:68-2-171
వయససస:58
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-172
వయససస:43
లస: ససస స
1746 SQX2427938
పపరర: రరహనన ఎసససకర

1741 MLJ2132082
పపరర: బభబమ శశక

1766 MLJ2131118
పపరర: అహమద షపక

95-208/525

తసడడ:ప పససటట
ఇసటట ననస:68-2-182
వయససస:43
లస: పప
95-208/1276

1769 MLJ2135499
పపరర: జరసననబ

95-208/526

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-183
వయససస:53
లస: ససస స
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1770 MLJ2132710
పపరర: రసనల షపక
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95-208/527

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-183
వయససస:37
లస: పప
1773 SQX0661041
పపరర: మహరరన షపక

95-208/529

95-208/531

95-208/534

95-208/537

95-208/538

95-208/541

95-188/1373

భరస : నజర అహమద
ఇసటట ననస:68-2-188/3
వయససస:34
లస: ససస స

1783 SQX0924498
పపరర: సరరదర హసన షససక

1786 SQX0661033
పపరర: కరరమబన షపక

1789 SQX2452332
పపరర: ఫససజలమర షపక

1792 SQX2447225
పపరర: ఫససజలమర షపక

95-208/543

1795 SQX1615535
పపరర: ననగబర వరల షపక

95-215/206

1798 MLJ2132637
పపరర: మమసతనజ
భరస : సలమస
ఇసటట ననస:68-2-188/3
వయససస:44
లస: ససస స

1778 SQX0661082
పపరర: ఫరరననన షపక

95-208/533

1781 SQX0660464
పపరర: లమలమహమద షపక

95-208/536

1784 SQX2397834
పపరర: షబన షపక

95-184/917

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:68-2-186
వయససస:24
లస: పప
95-208/539

1787 SQX1919901
పపరర: ఆశక అల షపక

95-208/540

తసడడ:ప అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-186
వయససస:23
లస: పప
95-184/918

1790 SQX2458784
పపరర: కలమ షపక

95-184/919

భరస : ఫససజలమర
ఇసటట ననస:68-2-187
వయససస:38
లస: ససస స
95-220/1170

1793 SQX1615543
పపరర: రకశరమ షపక

95-208/542

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-2-188/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-208/544

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-2-188/2
వయససస:22
లస: పప
95-208/546

95-183/854

తసడడ:ప హసపసన
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప అలమభభక షపక
ఇసటట ననస:68-2-187
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజననససదన
ఇసటట ననస:68-2-188/2
వయససస:61
లస: ససస స
1797 SQX0742007
పపరర: జజహహదన షపక

95-208/535

తసడడ:ప అలబక
ఇసటట ననస:68-2-187
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఫససజలమర
ఇసటట ననస:68-2-187
వయససస:38
లస: ససస స
1794 MLJ2132629
పపరర: ఖషమ రరననసర

1780 SQX0143412
పపరర: హఫసజ సయఖద

1775 SQX2440477
పపరర: హఫసజ షపక

భరస : నవరబ
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-186
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-186
వయససస:69
లస: పప
1791 SQX2508901
పపరర: కలమ షపక

95-208/532

తసడడ:ప లమల అహమద
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననససర
ఇసటట ననస:68-2-186
వయససస:47
లస: ససస స
1788 SQX0660381
పపరర: మహమద షపక

1777 SQX1428227
పపరర: రకషమ షపక

95-215/205

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:65
లస: పప
1785 SQX0661025
పపరర: మదదన బ షపక

95-208/530

భరస : హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:66
లస: ససస స
1782 SQX1427898
పపరర: ససబభన షపక

1774 AP151000693203
పపరర: హహసపసన బ షపక

1772 SQX0924548
పపరర: నలల షససక

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:68-2-183
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:68-2-184
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-2-185
వయససస:25
లస: ససస స
1779 SQX0827873
పపరర: నజరరన

95-208/528

తసడడ:ప సయఖద లమల
ఇసటట ననస:68-2-183
వయససస:58
లస: పప

భరస : లమల అహమద
ఇసటట ననస:68-2-184
వయససస:29
లస: ససస స
1776 SQX1428219
పపరర: రరజజశన షపక

1771 MLJ2132447
పపరర: ససభభన షపక

1796 SQX0721290
పపరర: సలమస షపక

95-208/545

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-2-188/2
వయససస:45
లస: పప
95-208/547

1799 MLJ2131860
పపరర: సలస షపక

95-208/548

తసడడ:ప జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-188/3
వయససస:37
లస: పప
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95-208/549

తసడడ:ప జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-2-188/3
వయససస:37
లస: పప
1803 SQX0876912
పపరర: ఆరరపపన షపక

95-208/553

95-208/1277

95-215/208

95-208/557

95-208/1281

95-208/560

95-208/562

తసడడ:ప బమజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-198
వయససస:22
లస: పప

1813 MLJ2137925
పపరర: అరరద వల
షపక

1816 SQX2169001
పపరర: బతష
స ల బబ షపక

1819 SQX0195438
పపరర: సఫపరర షపక

1822 SQX1427922
పపరర: రజయమ బబగస సయఖద

95-208/565

1825 SQX0401760
పపరర: షరలత సయఖద

95-208/558

1828 SQX0897298
పపరర: ఖమదదర షపక
తసడడ:ప ఖయమఖమ షససక
ఇసటట ననస:68-2-198
వయససస:30
లస: పప

1808 SQX2263176
పపరర: హహసపన బఇవనస షపక

95-208/1280

1811 SQX0660993
పపరర: ననరన హన షపక

95-208/556

1814 AP151000687314
పపరర: యమకత అల షపక

95-208/559

తసడడ:ప బరరననర
ఇసటట ననస:68-2-193
వయససస:65
లస: పప
95-208/1282

1817 SQX2101996
పపరర: జససస షపక

95-199/975

తసడడ:ప ఇరరలన షపక
ఇసటట ననస:68-2-195
వయససస:20
లస: పప
95-208/561

1820 SQX2169027
పపరర: ఇరరలన షపక

95-208/1283

తసడడ:ప ఖమజ వల
ఇసటట ననస:68-2-195
వయససస:41
లస: పప
95-208/563

1823 SQX0843938
పపరర: షరల దదదన సయఖద

95-208/564

తసడడ:ప అబమదల అజమ
ఇసటట ననస:68-2-197
వయససస:31
లస: పప
95-208/566

తసడడ:ప అబమదల అజమ
ఇసటట ననస:68-2-197
వయససస:35
లస: పప
95-212/71

95-208/555

తసడడ:ప ఉసరమన భభషర
ఇసటట ననస:68-2-193
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబమదల అజమ సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-197
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫరహత
ఇసటట ననస:68-2-197
వయససస:32
లస: పప
1827 SQX1615402
పపరర: ఇమమమ న ఖమన పఠరన

95-215/1498

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-195
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : షరరఫపల హసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-197
వయససస:26
లస: ససస స
1824 SQX0352369
పపరర: హససనన సయఖద�

1810 SQX2225506
పపరర: జన షపక

1805 SQX0660266
పపరర: ననగబర షపక

భరస : జజనబభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-190/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమమద అల
ఇసటట ననస:68-2-193
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇరరలన
ఇసటట ననస:68-2-195
వయససస:40
లస: ససస స
1821 SQX1428292
పపరర: జరసన బ సయఖద

95-215/207

తసడడ:ప యమకలబ అల
ఇసటట ననస:68-2-193
వయససస:39
లస: పప

భరస : అసపఫ అల
ఇసటట ననస:68-2-193
వయససస:37
లస: ససస స
1818 SQX0660852
పపరర: కమరనహ షపక

1807 SQX1086603
పపరర: నససమ షపక

95-208/552

తసడడ:ప ఇమమసస
ఇసటట ననస:68-2-189
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప హహమస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-190/519
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:68-2-193
వయససస:29
లస: పప
1815 SQX2175941
పపరర: పరరశన షపక

95-208/554

భరస : దరరయమ వల
ఇసటట ననస:68-2-189
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:68-2-190/3
వయససస:33
లస: పప
1812 SQX0660472
పపరర: ఉసరమన భభషర షపక

1804 SQX0876904
పపరర: షరరఫ షపక

1802 SQX1265108
పపరర: నజర షపక

తసడడ:ప అమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-188/5
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప మబలల
ఇసటట ననస:68-2-189
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: ఫరరక
ఇసటట ననస:68-2-189
వయససస:20
లస: పప
1809 SQX0924480
పపరర: ఫరరద షససక

95-208/551

తసడడ:ప హనఫ
ఇసటట ననస:68-2-188/3
వయససస:67
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:68-2-189
వయససస:48
లస: ససస స
1806 SQX2197077
పపరర: అససఫ షపక

1801 MLJ2130458
పపరర: జజన సససదన సరహహబ షపక

1826 SQX2101855
పపరర: ఇనసల మరరనయ షపక

95-199/976

తలర : ఫహహమమననస షపక
ఇసటట ననస:68-2-198
వయససస:20
లస: ససస స
95-212/72

1829 SQX0897306
పపరర: అబమదల జలమ షపక

95-212/73

తసడడ:ప అబమదల కయబఖమ షససక
ఇసటట ననస:68-2-198
వయససస:35
లస: పప
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95-208/567

తసడడ:ప యమకత ఆల
ఇసటట ననస:68-2-200
వయససస:43
లస: పప
1833 SQX1309476
పపరర: మమలక బబగస షపక

95-208/568

95-208/571

95-208/574

95-208/1117

95-208/1293

95-212/870

95-220/1171

భరస : బభజ బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:33
లస: ససస స

1843 SQX2021640
పపరర: కలలషర షపక

1846 SQX1060730
పపరర: మమలత వనమమల

1849 SQX2270221
పపరర: మదసలత వనమమల

1852 SQX1735968
పపరర: గగస ఖమన పఠరన

95-208/577

1855 SQX1720366
పపరర: నజజమ షపక

95-208/1118

1858 AP151000693104
పపరర: తనహహరరబ షపక
భరస : వహహద
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:43
లస: ససస స

1838 SQX1361872
పపరర: బదదఉల జమమల షపక

95-208/573

1841 MLJ2130722
పపరర: ఆలషర షపక

95-208/576

1844 SQX2076958
పపరర: హఫసజ సయఖద

95-208/1119

తసడడ:ప కరరమమలర సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:21
లస: పప
95-212/74

1847 SQX2197606
పపరర: హహమ కలమమరర వనమమల

95-212/869

భరస : వరద రరజ
ఇసటట ననస:68-2-202
వయససస:49
లస: ససస స
95-212/871

1850 SQX2199883
పపరర: మదసలత వనమమల

95-212/872

Deleted

తసడడ:ప వరద రరజ
ఇసటట ననస:68-2-202
వయససస:31
లస: ససస స
95-95/1021

1853 SQX1736024
పపరర: జలమన షపక

95-95/1022

తసడడ:ప మహశర రరవప రకహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:63
లస: పప
95-208/578

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:22
లస: ససస స
95-208/580

95-208/570

తసడడ:ప జజనససరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప బభజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:21
లస: ససస స
1857 SQX1827948
పపరర: రజయమ షపక

95-208/575

తసడడ:ప వరద రరజ
ఇసటట ననస:68-2-202
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప జబభలర
ఇసటట ననస:68-2-202
వయససస:33
లస: పప
1854 SQX1720408
పపరర: ఆరరఫర షపక

1840 SQX0721324
పపరర: రఫస షపక

1835 MLJ2131258
పపరర: అఫసజన

తసడడ:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:26
లస: పప

భరస : సతష వనమమల
ఇసటట ననస:68-2-202
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వరద రరజ
ఇసటట ననస:68-2-202
వయససస:34
లస: పప
1851 SQX2225894
పపరర: రరహమన షపక

95-208/572

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:25
లస: పప

భరస : జబభలర
ఇసటట ననస:68-2-202
వయససస:46
లస: ససస స
1848 SQX2197432
పపరర: సతష వనమమల

1837 SQX1236513
పపరర: అఫనల జజన షపక

95-200/1061

భరస : ఆలషర
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప జజనస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:60
లస: ససస స
1845 SQX2225944
పపరర: హబబబన షపక

95-208/569

తసడడ:ప అలఏశర షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:36
లస: పప
1842 SQX2021632
పపరర: జరసనభ షపక

1834 MLJ2131324
పపరర: రజయమ

1832 SQX2040855
పపరర: వజదన షపక

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:24
లస: పప
1839 SQX1032549
పపరర: ఇలయమస షపక

95-208/1292

భరస : షసకత
ఇసటట ననస:68-2-200
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇలయమస షపక
ఇసటట ననస:68-2-201
వయససస:34
లస: ససస స
1836 SQX1236521
పపరర: ససహహల దదనశ షపక

1831 SQX2198216
పపరర: పరరశన షపక

1856 SQX1720721
పపరర: సబహ షపక

95-208/579

తసడడ:ప వహహదస షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:24
లస: ససస స
95-208/581

1859 MLJ3473089
పపరర: ఆదసబ షపక

95-208/582

భరస : కరరస
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:60
లస: ససస స
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1860 SQX1721604
పపరర: బభషర షపక
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95-208/583

తసడడ:ప వరహహడడ షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:23
లస: పప
1863 SQX2294510
పపరర: జలమన షపక

95-208/1294

95-208/587

95-208/1298

95-208/590

95-208/1300

95-220/1172

95-208/592

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:36
లస: ససస స

1873 MLJ2137446
పపరర: భభషర షపక

1876 SQX1065151
పపరర: సరధదఖ షపక

1879 SQX2225886
పపరర: మగల సలమమ

1882 MLJ2137834
పపరర: అల మహమద

95-184/1053

1885 SQX2487593
పపరర: షబన షపక

95-208/591

1888 SQX1265215
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:ప కరరమ బమడద షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:23
లస: పప

1868 SQX2294593
పపరర: ఆషర పఠరన

95-208/1297

1871 SQX0721662
పపరర: మహబబబ భభషర షపక

95-208/589

1874 SQX2244242
పపరర: హహహమవత అదదసకక

95-208/1299

భరస : శక రరమమలల
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:45
లస: ససస స
95-212/75

1877 SQX2046746
పపరర: బభష మగల

95-219/827

తసడడ:ప ఆడమ బబగ మగల
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:29
లస: పప
95-220/1173

1880 SQX2266534
పపరర: రబభలన షపక

95-220/1477

తసడడ:ప యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:44
లస: పప
95-208/593

1883 SQX2487361
పపరర: రబయమ బససన
ప షపక

95-184/1052

తసడడ:ప మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:23
లస: ససస స
95-184/1054

తసడడ:ప మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:21
లస: ససస స
95-208/595

95-208/586

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-205
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప తసగరళళ
ఇసటట ననస:68-2-207
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:24
లస: ససస స
1887 SQX1428193
పపరర: జమలమ షపక

95-208/588

తసడడ:ప మగల ఆదమ బబగ
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహమదనల
ఇసటట ననస:68-2-207
వయససస:44
లస: ససస స
1884 SQX2487585
పపరర: షహహన షపక

1870 SQX0742023
పపరర: రమజజ షపక

1865 SQX0742247
పపరర: మమజదన షపక

భరస : ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-204
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలమర షససక
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమద
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:45
లస: ససస స
1881 MLJ2136141
పపరర: షకకలమ

95-208/1296

తసడడ:ప మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:53
లస: పప

భరస : రబభలన
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:44
లస: ససస స
1878 SQX2267318
పపరర: సరదదక పరరశన షపక

1867 SQX2294635
పపరర: జరరనన పఠరన

95-208/585

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-2-204
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహబబబ భభషర
ఇసటట ననస:68-2-205
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మమనకకసడ
ఇసటట ననస:68-2-206
వయససస:21
లస: ససస స
1875 SQX2185619
పపరర: తహహర షపక

95-208/1295

భరస : మహబబబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-204
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-204
వయససస:18
లస: పప
1872 SQX1920156
పపరర: తదజశశ మమనకకసడ

1864 SQX2294569
పపరర: బభజ షపక

1862 MLJ2130946
పపరర: వహహద షపక

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వహహదస షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-204
వయససస:44
లస: పప
1869 SQX2294619
పపరర: అమన షపక

95-208/584

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మహషర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-2-203
వయససస:63
లస: పప
1866 SQX0721308
పపరర: రఫస షపక

1861 SQX1723709
పపరర: సబర షపక

1886 SQX1265207
పపరర: జజన బ షపక

95-208/594

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:36
లస: ససస స
95-208/596

1889 SQX1428060
పపరర: ఆదమషరఫస షపక

95-208/597

తసడడ:ప ఘన నస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:44
లస: పప
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1890 SQX1428078
పపరర: బభబమ షపక
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95-208/598

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-208
వయససస:46
లస: పప
1893 SQX0143354
పపరర: సతష కఠరరర

95-208/601

95-208/604

95-208/606

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:40
లస: ససస స
1902 MLJ2131845
పపరర: రరబయమబ

95-208/609

95-208/612

95-208/1303

95-129/939

తసడడ:ప మసరసన రరవప కక
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:48
లస: పప
1917 SQX2212280
పపరర: Aktar jahan Mohammad
భరస : ఖజ
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:39
లస: ససస స

1901 AP151000693084
పపరర: రజయమబబగస షపక

1903 SQX1072511
పపరర: అబమదల సలస షపక

1906 SQX1260330
పపరర: సరదదఖ సయఖద

1909 SQX2254324
పపరర: శరకవణణ బబ కకసస

1912 SQX2076909
పపరర: జమర ఖమన మహమమద

1915 MLJ2130672
పపరర: మసరసన రరవప కరరనటట

95-208/607

95-208/608

భరస : చపరతషర రహమన
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:53
లస: ససస స
95-208/610

1904 SQX0876813
పపరర: సలస షపక

95-208/611

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:31
లస: పప
95-212/76

1907 SQX2171122
పపరర: వనసకట సరశమ బబ కకసస

95-208/1302

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-2-213
వయససస:79
లస: పప
95-215/1499

1910 SQX2075844
పపరర: అకటర జహన మహమమద

95-128/1037

భరస : ఖమజజ మహమమమద
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:39
లస: ససస స
95-130/708

1913 SQX2058360
పపరర: అయమఖబ ఖమన మహమమద

95-181/1011

తసడడ:ప ఖమజజ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:25
లస: పప
95-208/614

1916 SQX2205722
పపరర: ఖమజజ మహమమద

95-208/1304

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:47
లస: పప

95-212/873 1919 SQX2231579
1918 SQX2267896
పపరర: మహమమద అయబబ ఖమన షపక
పపరర: అసమద షపక

తసడడ:ప ఖజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:25
లస: పప

95-208/603

95-208/605

1900 MLJ2131803
పపరర: ఆరరఫర

తసడడ:ప సససదయఖ
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:70
లస: పప
95-208/1305

1898 SQX0876839
పపరర: హససనన షపక
భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:22
లస: పప
95-208/613

1895 AP151000693083
పపరర: ఆలయమబబగస షపక

తసడడ:ప మహబబబ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:68-2-211
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:68-2-213
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:68-2-214
వయససస:47
లస: పప
1914 SQX1236547
పపరర: సతఖ ననరరయణ కక

95-208/1301

భరస : జజన బభష సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:68-2-213
వయససస:72
లస: ససస స
1911 SQX2076677
పపరర: ఖజ మహమమద

1897 SQX2222982
పపరర: ఇకరరమ మహమమద

95-208/600

భరస : మహబబబ షరరఫ
ఇసటట ననస:68-2-211
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప షఫరతతర రహమమన
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప హజ అబమదల ఖమదర
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:53
లస: పప
1908 SQX2171114
పపరర: సరసబపజఖస బబ కకసస

95-208/602

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జజనమయమ
ఇసటట ననస:68-2-212
వయససస:78
లస: ససస స
1905 MLJ2133106
పపరర: శఫతతర రహమన

1894 SQX1072479
పపరర: రరకరసన బబగస షపక

1892 SQX0195479
పపరర: ననగకసదపస కఠరరర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-2-210
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరయమజ అహమద
ఇసటట ననస:68-2-211
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షరరఫ
ఇసటట ననస:68-2-211
వయససస:70
లస: పప
1899 MLJ2131811
పపరర: ఖమజజబ

95-208/599

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-2-210
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-2-210
వయససస:37
లస: పప
1896 SQX0143479
పపరర: మహబబబ షరరపప షపక

1891 SQX0643668
పపరర: సశపన కఠరరర

95-184/924

భరస : బభబమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-2-215
వయససస:54
లస: ససస స
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1920 SQX2106003
పపరర: జహహర షపక
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95-208/1120

తసడడ:ప సయద రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-2-215
వయససస:22
లస: పప
1923 SQX2085413
పపరర: మసరసన వల పఠరన

95-144/580

95-208/617

95-208/619

95-208/622

95-183/70

95-208/624

95-184/886

తసడడ:ప అనశర మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-39
వయససస:23
లస: పప

1933 SQX1809078
పపరర: జజన షపక

1936 SQX1780972
పపరర: ననయక రసనల షపక

1939 SQX0660183
పపరర: ఖమజమహహదద సన షపక

1942 SQX2102473
పపరర: లమల అహమమద షపక

95-212/77

1945 SQX2078129
పపరర: అఫసప షపక

95-224/75

1948 SQX1825231
పపరర: మరరబ షపక
భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:68-3-48
వయససస:36
లస: ససస స

95-208/1121

1931 MLJ2136984
పపరర: కలరరరద షపక

95-208/621

1934 SQX0897207
పపరర: మమజ మల షపక

95-212/78

1937 SQX1265066
పపరర: ఉసరమన షపక

95-208/623

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-684/7
వయససస:23
లస: పప
95-208/625

1940 SQX2428787
పపరర: బభబమ షపక

95-184/885

తసడడ:ప ఈసనబ బభష షపక
ఇసటట ననస:68-2-1491
వయససస:36
లస: పప
95-199/974

95-203/916

1943 SQX2105385
పపరర: సససదన బ షపక

95-208/1115

భరస : లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-2-1681
వయససస:26
లస: ససస స
1946 SQX1736149
పపరర: బభబమ షపక

95-95/1023

Deleted

భరస : అషపఫ అల షపక
ఇసటట ననస:68-2-16112
వయససస:22
లస: ససస స
95-95/1024

1928 SQX2050920
పపరర: ఫరతమమననసర పఠరన

తసడడ:ప మహధదన షససక
ఇసటట ననస:68-2-375/1
వయససస:31
లస: ససస స

Deleted

95-184/922

95-208/616

భరస : వజర
ఇసటట ననస:68-2-217
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప గమలమస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-1681
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప తరరపరలల ధసపపరర
ఇసటట ననస:68-2-1972
వయససస:28
లస: ససస స
1947 SQX1736214
పపరర: ఇనస మహమమద

95-208/620

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-684/14
వయససస:41
లస: పప

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-2-1491
వయససస:27
లస: ససస స
1944 SQX2317477
పపరర: శరరష ధసపపరర

1930 SQX0877118
పపరర: అరరఫర పఠరన

1925 MLJ2130771
పపరర: మకలలల ఖమన పఠరన

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-216
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-2-638
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-2-684/7
వయససస:27
లస: పప
1941 SQX2427276
పపరర: హససన షపక

95-208/618

తసడడ:ప ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:68-2-260/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప చనన మమన చలకరబతన
ఇసటట ననస:68-2-570
వయససస:36
లస: ససస స
1938 SQX1265074
పపరర: సలస షపక

1927 MLJ2131027
పపరర: మసరసన వల పఠరన

95-212/874

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-2-216
వయససస:37
లస: పప

భరస : జజన బభష
ఇసటట ననస:68-2-217
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప అలమరభక
ఇసటట ననస:68-2-217
వయససస:50
లస: పప
1935 SQX1031525
పపరర: అరరణన చలకరబతన

95-208/615

తసడడ:ప హనఫ ఖమన
ఇసటట ననస:68-2-216
వయససస:59
లస: పప

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-2-217
వయససస:40
లస: ససస స
1932 MLJ2132934
పపరర: జజనబభషర పఠరన

1924 MLJ2131035
పపరర: ఫరతమమననసర

1922 SQX2268167
పపరర: అసమద షపక

భరస : బభబమలమల
ఇసటట ననస:68-2-215
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-2-216
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-2-216
వయససస:37
లస: పప
1929 MLJ2136976
పపరర: మమనన షపక

95-208/1306

తసడడ:ప Haji Shaik
ఇసటట ననస:68-2-215
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప హనఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-2-216
వయససస:58
లస: పప
1926 MLJ2135630
పపరర: దనవపద ఖమన పఠరన

1921 SQX2205755
పపరర: Haseena Shaik

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-3-25
వయససస:36
లస: పప
95-208/626

1949 SQX1019042
పపరర: జజన సయఖద

95-212/79

Deleted

తసడడ:ప సససదన సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-54
వయససస:60
లస: పప
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1950 SQX1825215
పపరర: జహహద షపక
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95-208/627

భరస : అకలర షపక
ఇసటట ననస:68-3-75
వయససస:23
లస: ససస స
1953 SQX1712488
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడదటట

95-212/80

95-215/210

95-208/631

భరస : ఆధమ భభషర
ఇసటట ననస:68-3-200
వయససస:47
లస: ససస స
1962 MLJ3465317
పపరర: అబమదల రహమమన షపక

95-208/634

95-215/212

95-184/99

95-186/6

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:40
లస: ససస స

95-215/209

భరస : కరరమబలమర
ఇసటట ననస:68-3-150
వయససస:41
లస: ససస స

95-215/211 1958 SQX0383497
1957 SQX0925321
పపరర: ననగ వనసకట వనత పప నననరర
పపరర: మమనన షపక

తసడడ:ప వర భభసకర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:68-3-187
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన బభషర
ఇసటట ననస:68-3-200
వయససస:31
లస: ససస స

1960 SQX1520346
పపరర: అససఫ షపక

1961 SQX1438861
పపరర: మసరసన షపక

95-208/632

1963 SQX2213056
పపరర: నహహద జహ పఠరన

1966 SQX1736321
పపరర: హహసపసన షపక

1969 SQX0969022
పపరర: అబమదలమర షపక

1972 SQX2206993
పపరర: మబనన షపక

95-212/81

1975 SQX1910439
పపరర: మసరసన షపక

95-208/1319

1978 SQX2241313
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:ప అబమదలమర
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:32
లస: ససస స

95-208/633

1964 MLJ3473162
పపరర: రరహనన షపక

95-208/635

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-3-201
వయససస:47
లస: ససస స
95-95/1025

1967 SQX1592394
పపరర: షపక జజకకర హహసపసన

95-208/636

తసడడ:ప షపక జజన బభషర
ఇసటట ననస:68-3-216
వయససస:23
లస: పప
95-184/100

1970 SQX2225753
పపరర: మమమనసదదదన షపక

95-185/874

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:20
లస: పప
95-208/1320

1973 SQX2189629
పపరర: తనజదదదన షపక

95-208/1321

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:20
లస: పప
95-215/213

భరస : అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:32
లస: ససస స
95-215/1507

95-208/630

తసడడ:ప అబమదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:68-3-200
వయససస:34
లస: పప

భరస : హబబ
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షససక
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:61
లస: పప
1977 SQX2253904
పపరర: కరరమమన షపక

1955 SQX0924597
పపరర: శకకలమ షససక

తసడడ:ప మహమద
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప అబమదలర షపక
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:29
లస: పప
1974 SQX0984716
పపరర: సలమమ షపక

95-208/629

భరస : అబబల షపక
ఇసటట ననస:68-3-216
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అబమదలమర
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:53
లస: ససస స
1971 SQX0995209
పపరర: గగస షపక

1954 SQX0708057
పపరర: ఖమజజవల షపక

తసడడ:ప ఇలయమస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-200
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-210
వయససస:36
లస: పప
1968 SQX0969030
పపరర: హహససససన బ షపక

95-184/998

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-3-200
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద వరల షపక
ఇసటట ననస:68-3-200
వయససస:40
లస: పప
1965 SQX1910454
పపరర: ననగమర వల షపక

1952 SQX2383180
పపరర: వనసకట శవ రమ రరడడ అసదద
వనసకట
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ అసదద వనసకట
ఇసటట ననస:68-3-87
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఫరరద
ఇసటట ననస:68-3-147
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససధదర కలమమర
ఇసటట ననస:68-3-187
వయససస:34
లస: ససస స
1959 SQX0003566
పపరర: షరకకరర పఠరన

95-208/628

తసడడ:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-3-75
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రమణ డదసడదటట
ఇసటట ననస:68-3-109
వయససస:42
లస: పప
1956 SQX1086678
పపరర: భవరన చసదపపరటట

1951 SQX1825496
పపరర: ఆససయ షపక

1976 SQX2253219
పపరర: బభబమ షపక

95-215/1506

తసడడ:ప మర హహసపన
ఇసటట ననస:68-3-217
వయససస:45
లస: పప
95-215/1508

1979 SQX1539990
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-208/637

భరస : అలమరబకలర షపక
ఇసటట ననస:68-3-218
వయససస:54
లస: ససస స
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95-209/24

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-3-218
వయససస:27
లస: ససస స
1983 SQX2129625
పపరర: శసషరద బబగమమ షపక

95-209/537

95-181/1331

95-208/639

95-209/28

95-208/641

95-208/644

95-208/647

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:24
లస: ససస స

1993 SQX1060128
పపరర: రహహమమన షపక

1996 SQX1428300
పపరర: షబభనన షపక

1999 MLJ3473824
పపరర: నజఫరబబగస

2002 SQX0660951
పపరర: మసరసన బ షపక

95-208/650

2005 SQX1805514
పపరర: ఇలయమస ఖమన పఠరన

95-212/83

2008 AP151000690048
పపరర: రఫసజజన షపక
భరస : మమబమససబభన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:50
లస: ససస స

1988 SQX1720481
పపరర: రహహమమ షపక

95-208/638

1991 SQX1295220
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-209/27

1994 SQX1478453
పపరర: జజన బభషర సయఖద

95-212/84

తసడడ:ప ఖమసస సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:51
లస: పప
95-208/642

1997 MLJ2134211
పపరర: జజనల షపక

95-208/643

భరస : యబసఫ జజన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:38
లస: ససస స
95-208/645

2000 MLJ2134948
పపరర: షబనన షపక

95-208/646

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:43
లస: ససస స
95-208/648

2003 SQX0843847
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-208/649

తసడడ:ప చన మసరసన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:29
లస: పప
95-208/651

తసడడ:ప అబమదల రజజక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:47
లస: పప
95-209/29

95-95/1026

తసడడ:ప జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససబభన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:30
లస: పప
2007 SQX1719467
పపరర: గనమమననసర షపక

95-208/640

భరస : మహమమద అనశర
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యమకలబ జజన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:55
లస: ససస స
2004 SQX0721555
పపరర: షరబమదదదన షపక

1990 SQX1720598
పపరర: మసరసన బ షపక

1985 SQX1736032
పపరర: కరజజ షపక

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప యమకలబ జజన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:38
లస: ససస స
2001 AP151000693317
పపరర: ననన బ షపక

95-183/71

తసడడ:ప మహమమద ఆల వజర షససక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరజజశన
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:31
లస: ససస స
1998 MLJ2137255
పపరర: జజనల షపక

1987 SQX1825843
పపరర: సససఫ షపక

95-209/26

తసడడ:ప సరలరరస షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమలమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:26
లస: పప
1995 SQX0630491
పపరర: సరదదక షపక

95-212/82

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:44
లస: ససస స
1992 SQX1295246
పపరర: ఇరరలన షపక

1984 SQX0448191
పపరర: అబమదల ఘన షపక

1982 SQX0689760
పపరర: మహమద రఫస షపక

తసడడ:ప అబమదల గన
ఇసటట ననస:68-3-218
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:68-3-218
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-219
వయససస:26
లస: ససస స
1989 SQX1720523
పపరర: ననరర షపక

95-209/25

భరస : అబమదల గన షపక
ఇసటట ననస:68-3-218
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అబమదల గణణ షపక
ఇసటట ననస:68-3-218
వయససస:32
లస: ససస స
1986 SQX2509701
పపరర: నగరనన షపక

1981 SQX0658732
పపరర: అశకతషననసర బ షపక షపక

2006 SQX2518397
పపరర: రరజజశన షపక

95-208/1420

తసడడ:ప ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:37
లస: పప
95-209/30

2009 SQX1599846
పపరర: ససలమసనన బబసగ

95-212/85

భరస : హయత బబసగ
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:28
లస: ససస స
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2010 SQX1060565
పపరర: షహననజ బబగస షపక

95-212/86

తసడడ:ప మహమమద ఆల వజర షససక
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:33
లస: ససస స
2013 SQX2301653
పపరర: ర చ

95-212/881

95-209/31

95-212/90

95-208/1322

95-209/33

95-212/92

95-209/36

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:33
లస: పప

2023 SQX0855114
పపరర: ఫరతమమ షపక

2026 MLJ2136489
పపరర: జబబర అహమద

2029 SQX0969014
పపరర: గగససయమ షపక

2032 SQX1509852
పపరర: పరరశన షపక

95-209/39

2035 AP151000690340
పపరర: మమహహరరననసర షపక

95-212/91

2038 SQX1920297
పపరర: రబయమ బససప షపక
భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:27
లస: ససస స

2018 SQX1615394
పపరర: రబభలన షపక

95-212/89

2021 SQX2430817
పపరర: పఠరన సలమ

95-184/933

2024 MLJ2134856
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-208/652

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-3-223
వయససస:53
లస: పప
95-209/34

2027 MLJ2134732
పపరర: మహమద అబమదల సలమస

95-209/35

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-3-223
వయససస:68
లస: పప
95-184/101

2030 SQX0968974
పపరర: ఖమససస వల షపక

95-184/102

తసడడ:ప లమల అహమద
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:57
లస: పప
95-209/37

2033 SQX1509860
పపరర: సస నయమ షపక

95-209/38

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:25
లస: ససస స
95-209/40

భరస : షసకత
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:53
లస: ససస స
95-95/1027

95-184/932

తసడడ:ప పఠరన మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-222
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:43
లస: ససస స
2037 SQX1736248
పపరర: ఖమజజ షపక

95-212/882

భరస : ఖమససస వల
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:21
లస: ససస స
2034 MLJ3469079
పపరర: మహబమననసర షపక

2020 SQX2297166
పపరర: అహమద షపక

2015 SQX2298370
పపరర: నగరనన షపక

తసడడ:ప సలమఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-3-221
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల సలమస
ఇసటట ననస:68--3-223
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప నబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-223
వయససస:60
లస: పప
2031 SQX1719392
పపరర: తససర మమ షపక

95-209/32

భరస : మమసరసఫ షససక
ఇసటట ననస:68-3-222
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : అబమదలసలమస
ఇసటట ననస:68-3-223
వయససస:61
లస: ససస స
2028 SQX1228312
పపరర: మసరసన ఖమన పఠరన

2017 SQX0123943
పపరర: అహమద షపక

95-212/88

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-3-221
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-3-221
వయససస:32
లస: పప

భరస : పఠరన మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-222
వయససస:56
లస: ససస స
2025 MLJ3469640
పపరర: ససరరజననసరబబగస మహమద

95-184/1066

తసడడ:ప సలమస
ఇసటట ననస:68-3-221
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబభసహహబ షససక
ఇసటట ననస:68-3-221
వయససస:48
లస: పప
2022 SQX2435642
పపరర: పఠరన షరహనస

2014 SQX2561504
పపరర: హబబమననసర పఠరన

2012 SQX1599804
పపరర: హయత బబసగ

తసడడ:ప హససన బబసగ
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:37
లస: పప

భరస : హబబభర న పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-220 3rd line
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-3-221
వయససస:53
లస: ససస స
2019 SQX0292458
పపరర: రరజజశన షపక

95-212/87

తసడడ:ప మహమమద ఆల వజర షససక
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ప క
ఇసటట ననస:68-3-220
వయససస:31
లస: ససస స
2016 MLJ2133460
పపరర: గమలనరబబగస షపక

2011 SQX1060144
పపరర: రహసతషలమర షపక

2036 MLJ3460185
పపరర: షరకత షపక

95-209/41

తసడడ:ప అమర జజన
ఇసటట ననస:68-3-224
వయససస:65
లస: పప
95-208/653

2039 SQX1720556
పపరర: రహమత షపక

95-208/654

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:34
లస: ససస స
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2040 MLJ2135820
పపరర: దదలర మద మహమమద
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95-208/655

భరస : అకకల
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:37
లస: ససస స
2043 SQX1919851
పపరర: బభబమ షపక

95-208/658

95-208/662

95-208/1124

95-215/1509

95-209/42

95-209/45

95-95/1030

తసడడ:ప అబభలస అల సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-228
వయససస:26
లస: ససస స

2053 SQX2416691
పపరర: సమవపలమర షపక

2056 AP151000684212
పపరర: సననపపలమర షపక

2059 SQX1736388
పపరర: లకడమ రరయపరటట

2062 SQX2230837
పపరర: గణణశ రరయపరటట

95-212/94

95-208/664

2065 SQX1276220
పపరర: యశశధ రరయపరటట

95-208/661

2048 SQX2106185
పపరర: మమబమ జన మలర

95-208/1123

2051 SQX2270510
పపరర: మబన షపక

95-208/1323

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:37
లస: ససస స
95-208/1324

2054 SQX2406312
పపరర: కరరమ ఫజల మహమమద

95-209/43

2057 SQX0429167
పపరర: షఫసఉలమర షపక

95-209/44

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:68-3-226
వయససస:44
లస: పప
95-95/1028

2060 SQX1736313
పపరర: యశశధ రరయపరటట

95-95/1029

భరస : లకడమ ననరరయణ రరయపరటట
ఇసటట ననస:68-3-227
వయససస:39
లస: ససస స
95-184/935

2063 SQX1576505
పపరర: జజఖతఖక ఫసరగనననడజ

95-212/93

తసడడ:ప చలపత రరవప ఫసరగనననడజ
ఇసటట ననస:68-3-227
వయససస:29
లస: ససస స
95-212/95

2066 SQX1576489
పపరర: శశశలజ ఫసరరనసడడజ

95-212/96

భరస : లకడమ సతఖననరరయణ రరయపరటట
ఇసటట ననస:68-3-227
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప చలపత రరవప ఫసరరనసడడజ
ఇసటట ననస:68-3-227/1
వయససస:33
లస: ససస స

2068 SQX0877977
పపరర: సరదదఖ షపక

2069 SQX0661223
పపరర: షకకల షపక

తసడడ:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:68-3-228
వయససస:27
లస: ససస స

95-208/1325

భరస : సమవపలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-226
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప లకడమ ననరరయణ రరయపరటట
ఇసటట ననస:68-3-227
వయససస:22
లస: పప

భరస : రవ కలమమర ఫసరరనసడదజ
ఇసటట ననస:68-3-227
వయససస:35
లస: ససస స
2067 SQX0877969
పపరర: రరజజశన షపక షససఖ

95-208/1125

భరస : లకడమ ననరరయణ రరయపరటట
ఇసటట ననస:68-3-227
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప గరటయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:68-3-227
వయససస:46
లస: పప
2064 SQX1013242
పపరర: రమణణ ఫసరరనసడడజ

2050 SQX2105963
పపరర: షబన మలర

2045 MLJ2135432
పపరర: మగమలల జజన పఠరన

తసడడ:ప మసరసన వల మలర
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:68-3-226
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:68-3--226
వయససస:76
లస: పప
2061 SQX1735984
పపరర: లకకమననరరయణ రరయపరటట

95-208/663

తసడడ:ప సలమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-226
వయససస:41
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-3-226
వయససస:71
లస: ససస స
2058 SQX0429183
పపరర: సలస షపక

2047 SQX1825298
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-208/657

తసడడ:ప ఖమజజఖమన
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల మలర
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరమయల
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:33
లస: పప
2055 AP151000690203
పపరర: మమఖమటకరరననసర బబగస షపక

95-208/660

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల మలర
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:20
లస: ససస స
2052 SQX2252914
పపరర: ఖమజ షపక

2044 MLJ2135341
పపరర: యమససన ఖమన పఠరన � �

2042 SQX0877951
పపరర: బషసర షపక

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ఖమజజఖమన � �
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:60
లస: పప
2049 SQX2106219
పపరర: జన బబగస మలర

95-208/656

భరస : ఖమజజఖసన
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-3-225
వయససస:36
లస: పప
2046 SQX1920362
పపరర: ఇసరమయల షపక

2041 MLJ2135838
పపరర: ఫరతమమననసర పఠరన

95-208/665

95-208/666

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:68-3-228
వయససస:40
లస: ససస స
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2070 SQX1072651
పపరర: కరరమమననసర షపక
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95-208/667

భరస : అబభలస అల సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-228
వయససస:51
లస: ససస స
2073 SQX0762021
పపరర: షబలర అల షపక

95-212/97

95-208/672

95-209/47

95-184/936

95-209/49

95-212/99

95-209/53

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-3-235
వయససస:29
లస: ససస స

2083 SQX2213585
పపరర: రరకరసనన బబగస షపక

2086 SQX0746149
పపరర: అచసఖత హరరకలమమర బమటటట

2089 MLJ2136893
పపరర: థనమమ� బబ లర బబ యన�

2092 MLJ2136786
పపరర: సరమమఖలమనన బబ లర బబ యన

95-208/674

2095 AP151000687011
పపరర: సససదడస షపక

95-200/1137

2098 SQX1916659
పపరర: రహహస షపక
తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-3-235
వయససస:28
లస: పప

2078 AP151000690342
పపరర: కకటమమ ఫసరరనసడడస

95-209/46

2081 SQX2324275
పపరర: ససమత ఫసరరనసడజ

95-209/532

2084 SQX2213932
పపరర: ననగమర షపక

95-214/1362

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-229 , 3 LINE
వయససస:26
లస: పప
95-209/50

2087 SQX1345462
పపరర: గగసఖ పఠరన

95-212/98

భరస : బశర పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-230
వయససస:27
లస: ససస స
95-209/51

2090 MLJ2136885
పపరర: లలతకలమమరర బబ లర బబ యన

95-209/52

భరస : శరమబఖల జజన� బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:68-3-231
వయససస:60
లస: ససస స
95-209/54

2093 SQX1840735
పపరర: చనసదదన సయఖద

95-212/100

భరస : ససరజ సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-231
వయససస:28
లస: ససస స
95-208/675

తసడడ:ప ఖమజజవల
ఇసటట ననస:68-3-234
వయససస:75
లస: పప
95-212/101

95-208/671

భరస : చలపత రరవప ఫసరరనసడజ
ఇసటట ననస:68-03-229
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరసరశమ బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:68-3-231
వయససస:61
లస: పప

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:68-3-234
వయససస:67
లస: ససస స
2097 SQX1374206
పపరర: ఫరరరన షపక

95-209/48

భరస : రమష� బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:68-3-231
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:68-3-231
వయససస:47
లస: పప
2094 AP151000693376
పపరర: ఇమమసబ షపక

2080 MLJ3460979
పపరర: ననవజ బభబమ ఫసరరనసడడస

2075 SQX1828011
పపరర: మమలన షపక

భరస : నలర యఖ� ఫసరరనసడడస
ఇసటట ననస:68-3-229
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ఆదమ
ఇసటట ననస:68-3-230
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర షపక
ఇసటట ననస:68-3-230
వయససస:34
లస: పప
2091 MLJ2136612
పపరర: గగళర బబ యన రమమశ�

95-208/673

తసడడ:ప ససరరజదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-3-229 , 3 LINE
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మదన మహన రరవప బదడద
ఇసటట ననస:68-3-230
వయససస:47
లస: ససస స
2088 SQX1345413
పపరర: బషసర పఠరన

2077 SQX1827930
పపరర: బభజ షపక

95-208/669

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-229
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప నలర యఖ ఫసరరనసడడస
ఇసటట ననస:68-3-229
వయససస:66
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-229 , 3 LINE
వయససస:44
లస: ససస స
2085 SQX1228627
పపరర: అరరణ కలమమరర బదడద

95-208/670

తసడడ:ప బభషష షపక
ఇసటట ననస:68-3-229
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప ననవజజలబమ� ఫసరరనసడడస
ఇసటట ననస:68-3-229
వయససస:41
లస: పప
2082 SQX2271161
పపరర: జరరనన షపక

2074 SQX1720044
పపరర: హససనన షపక

2072 SQX1072677
పపరర: అబభలస అల సరహహబ షపక

తసడడ:ప నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-228
వయససస:55
లస: పప

తలర : గగససయమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-229
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-3-229
వయససస:33
లస: ససస స
2079 MLJ2131761
పపరర: రవకలమమర� ఫసరరనసడదజ�

95-208/668

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:68-3-228
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప భభషరఖ షససక
ఇసటట ననస:68-3-228
వయససస:31
లస: పప
2076 SQX1827997
పపరర: రషసద షపక

2071 SQX1264373
పపరర: అససఫ షపక

2096 SQX2211142
పపరర: మలర క షపక

95-208/1326

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:68-3-235
వయససస:22
లస: ససస స
95-212/102

2099 SQX2284982
పపరర: జన బబగమమ షపక

95-212/883

భరస : మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:68-3-235
వయససస:38
లస: ససస స
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95-184/103

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-3-236
వయససస:32
లస: ససస స
2103 SQX1974351
పపరర: మఖసదస షపక

95-184/106

95-208/676

95-208/679

95-208/682

95-208/685

95-208/1327

95-184/107

తసడడ:ప ఖమససస అల
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:31
లస: ససస స

2113 SQX0708156
పపరర: షరరఫ షపక

2116 MLJ3465457
పపరర: సససదన షపక

2119 SQX1005917
పపరర: సరదదక షపక

2122 SQX1229344
పపరర: మమనబ షపక

95-184/110

2125 SQX0095778
పపరర: రఫస మహమమద�

95-208/683

2128 SQX0022061
పపరర: సలస అబమదల
తసడడ:ప రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:32
లస: ససస స

2108 MLJ2133668
పపరర: జరరనన షపక

95-208/678

2111 AP151000693215
పపరర: ససలమర బ షపక

95-208/681

2114 SQX0353037
పపరర: మసరసన వల షపక

95-208/684

తసడడ:ప మససద
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:31
లస: పప
95-208/686

2117 AP151000687164
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

95-208/687

తసడడ:ప ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:55
లస: పప
95-212/103

2120 SQX0386920
పపరర: సససదనబ షపక

95-220/52

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:72
లస: ససస స
95-184/108

2123 SQX0095695
పపరర: అబమదల రహహస షపక

95-184/109

తసడడ:ప రఫస
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:38
లస: పప
95-184/111

తసడడ:ప కరరమ�
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:66
లస: పప
95-184/938

95-202/770

భరస : ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప రఫస�
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:42
లస: పప
2127 SQX2126241
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-208/680

భరస : మసరసన వల షససక
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:54
లస: ససస స
2124 SQX0095703
పపరర: కరరమ అబమదల�

2110 AP151000693216
పపరర: శరయబ షపక

2105 SQX2012367
పపరర: ఫరరననన షపక

భరస : మగమదససరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:37
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:28
లస: ససస స
2121 SQX0092288
పపరర: హరరతషననసర షపక�

95-208/677

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:36
లస: పప
2118 SQX2264596
పపరర: అసమమ షపక

2107 SQX0661256
పపరర: మమనన షపక

95-184/105

తసడడ:ప మగమరస
ఇసటట ననస:68-3-236
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జజనసరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:65
లస: ససస స
2115 MLJ3465432
పపరర: జలమన షపక

95-185/796

భరస : సససద
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-3-237
వయససస:49
లస: ససస స
2112 AP151000693182
పపరర: సససదనబ షపక

2104 SQX2012581
పపరర: జబవపలమర షపక

2102 SQX0096008
పపరర: జజన షపక�

తసడడ:ప పకకర సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-3-236
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప మగమరస షపక
ఇసటట ననస:68-3-236
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-236
వయససస:65
లస: పప
2109 SQX0661215
పపరర: బబగస షపక

95-184/104

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-3-236
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-236
వయససస:46
లస: పప
2106 AP151000687129
పపరర: జజన సరహహబ షపక

2101 SQX0092486
పపరర: సరయభ షపక

2126 SQX2126308
పపరర: రజయమ ససలమసనన షపక

95-184/937

భరస : ఖదదర అహమద
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:32
లస: ససస స
95-208/688

2129 MLJ3473121
పపరర: రజయమససలమసనన షపక

95-208/689

తసడడ:ప రఫస
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:36
లస: ససస స
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2130 AP151000693190
పపరర: హరస తషననసర షపక

95-208/690

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:58
లస: ససస స
2133 AP151000687141
పపరర: గసగరధర రరవప ఎనకకపలర

95-208/692

95-208/694

95-208/695

95-208/697

95-208/700

95-184/939

95-208/704

తసడడ:ప ననరరదదదన షససక
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:24
లస: పప

2143 MLJ2134955
పపరర: కరరమబన షపక

2146 MLJ2131993
పపరర: చనన బభషర సయఖద

2149 SQX2544328
పపరర: గగససయమ సయద

2152 MLJ3465036
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-209/55

2155 SQX0897157
పపరర: పరరశన షపక

95-208/698

2158 SQX0897124
పపరర: అఫస ప జ
తసడడ:ప ననరరదదరన షససక
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:26
లస: పప

2138 SQX2082147
పపరర: ఖలక బభబమ షపక

95-177/1210

2141 SQX0999565
పపరర: ఖమలక బభబమ షపక

95-215/1218

2144 SQX0143370
పపరర: రహసతషలమర సయఖద

95-208/699

తసడడ:ప చనన బభషర
ఇసటట ననస:68-3-249
వయససస:38
లస: పప
95-208/701

2147 SQX2191716
పపరర: అకటర సయద

95-208/1328

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:68-3-249
వయససస:34
లస: ససస స
95-208/1422

2150 SQX1720192
పపరర: షకకల షపక

95-208/703

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-252
వయససస:30
లస: ససస స
95-208/705

2153 MLJ2133619
పపరర: షపక షబలర

95-208/706

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:44
లస: పప
95-212/105

భరస : అలమర భభకకఖ షససక
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:34
లస: ససస స
95-212/107

95-208/693

తసడడ:ప హహససససన షపక
ఇసటట ననస:68-03-248
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరమయల
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:38
లస: పప

భరస : షపకలనరరదరన� �
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:50
లస: ససస స
2157 SQX1144203
పపరర: అఫస ప జ అహమమద షపక

95-208/696

భరస : గగస బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-251
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : షబలర
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:38
లస: ససస స
2154 MLJ3469137
పపరర: నససమమ� షపక�

2140 AP151000687230
పపరర: హహసపసన షపక

2135 SQX0195198
పపరర: అమమమలల ఎనకకపలర

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:68-3-248
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-3-249
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-3-251
వయససస:20
లస: పప
2151 MLJ2132108
పపరర: ఫరతమమ

95-177/1160

భరస : రఫసవపలమరఖమన
ఇసటట ననస:68-3-249
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమద ఖమససస
ఇసటట ననస:68-3-249
వయససస:43
లస: పప
2148 SQX2162170
పపరర: సమర షపక

2137 SQX1928456
పపరర: మరబ షపక

95-208/691

భరస : దదవతనససబపహమణఖస
ఇసటట ననస:68-3-241
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప జబమలలల
ఇసటట ననస:68-3-248
వయససస:70
లస: పప

భరస : దనదన
ఇసటట ననస:68-3-249
వయససస:60
లస: ససస స
2145 MLJ2131985
పపరర: బభబమ శశక

95-212/104

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:68-3-248
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:68-3-248
వయససస:38
లస: పప
2142 SQX1000835
పపరర: షరజజదద షపక

2134 SQX1290741
పపరర: ఆరరఫర షపక

2132 SQX0643650
పపరర: యశశద ఎనకకపలర

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:68-3-239
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-239
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:68-3-241
వయససస:55
లస: పప
2139 SQX0843821
పపరర: ఖలల షపక

95-220/53

తసడడ:ప మహమమద రఫస
ఇసటట ననస:68-3-238
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:68-3-239
వయససస:50
లస: పప
2136 AP151000687316
పపరర: దదవతనససబపహమణఖస ఎనకకపలర

2131 SQX0074864
పపరర: అబమదల సలస

2156 SQX0984682
పపరర: సయఖద కరరరమయమమ

95-212/106

భరస : చనసద బభష సససడ
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:59
లస: ససస స
95-212/108

2159 SQX0984690
పపరర: సయఖద గగస బభష

95-212/109

తసడడ:ప చనసద బభష SYED
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:34
లస: పప
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95-212/110

తసడడ:ప రగఫ షపక
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:40
లస: పప
2163 MLJ2134443
పపరర: సయఖద ససలమరరల

95-208/707

95-208/1126

95-208/711

95-208/1330

95-220/1479

95-208/1332

భరస : జజన బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-260
వయససస:33
లస: ససస స

2173 SQX2340412
పపరర: బభజబ షపక

2176 SQX1415919
పపరర: పరఖరర షపక

2179 SQX2190965
పపరర: కరశరరన షపక

95-208/724

2182 MLJ2135069
పపరర: సససయదకరరమమన

95-208/1331

2185 SQX1858810
పపరర: జకకర ఖమన పఠరన

95-208/721

2188 MLJ2136117
పపరర: ననర జహన సయఖద
భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:68-3-260
వయససస:53
లస: ససస స

2168 SQX1428359
పపరర: ననరన హన సయఖద

95-208/710

భరస : అబమదలమర సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-255
వయససస:31
లస: ససస స
2171 MLJ2132132
పపరర: మహబల

95-208/712

2174 SQX0074922
పపరర: అబమదల సయఖద

95-220/54

2177 SQX1415901
పపరర: మహబబబ జజన షపక

95-208/722

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-257
వయససస:47
లస: పప
95-212/884

2180 SQX1720689
పపరర: కరశరరన షపక

95-208/723

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-3-258
వయససస:29
లస: ససస స
95-208/725

2183 MLJ2131431
పపరర: షకకల సయఖద

95-208/726

తసడడ:ప బమడద
ఇసటట ననస:68-3-258
వయససస:36
లస: పప
95-208/727

తసడడ:ప అజమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-259/5
వయససస:29
లస: పప
95-208/729

95-208/709

తసడడ:ప జరసకబ
ఇసటట ననస:68-3-255/2
వయససస:39
లస: పప

భరస : బమడద
ఇసటట ననస:68-3-258
వయససస:58
లస: ససస స
95-200/1062

2165 SQX1825199
పపరర: గఫరర సయఖద

భరస : ననగబలమరర
ఇసటట ననస:68-3-255/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-3-257
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-3-259/5
వయససస:24
లస: పప
2187 SQX1428268
పపరర: అసరమ బబగస సయఖద

95-184/940

భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-257
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : షకకల అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-258
వయససస:37
లస: ససస స
2184 SQX2041184
పపరర: ఖలల షపక

2170 SQX2406585
పపరర: ససదనన షపక

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:68-3-255/2
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-3-257
వయససస:46
లస: ససస స
2181 SQX1428334
పపరర: హససనన సయఖద

95-212/112

తసడడ:ప ననగమలమరర షపక
ఇసటట ననస:68-3-255/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజఫర సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-255/2
వయససస:54
లస: ససస స
2178 SQX2461069
పపరర: జజహన బఇవనస షపక

2167 SQX0892992
పపరర: జరసతషననసర సయఖద

95-208/1329

తసడడ:ప జజన సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-254
వయససస:30
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప చనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-3-255/2
వయససస:46
లస: పప
2175 SQX2250728
పపరర: మమభమన సయఖద

95-208/708

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-254
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప జజఫర
ఇసటట ననస:68-3-255
వయససస:41
లస: పప
2172 SQX2340289
పపరర: మరరవల షపక

2164 SQX1825355
పపరర: అససఫ షపక

2162 SQX2194827
పపరర: అమన ఇఫరసహ షపక

భరస : మమజబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-253/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-3-254
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-254
వయససస:19
లస: పప
2169 SQX0843797
పపరర: మసరసన వల సయఖద

95-212/111

తసడడ:ప జజన SYED
ఇసటట ననస:68-3-253
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:68-3-254
వయససస:73
లస: ససస స
2166 SQX2109999
పపరర: అయమజ షపక

2161 SQX0984708
పపరర: సయఖద చనసద బభష

2186 SQX1072453
పపరర: మసరసన బ సయఖద

95-208/728

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:68-3-260
వయససస:24
లస: ససస స
95-208/730

2189 SQX0708172
పపరర: రహసతషలమర సయఖద

95-208/731

తసడడ:ప గఫపర సయద
ఇసటట ననస:68-3-260
వయససస:29
లస: పప
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2190 MLJ2136018
పపరర: Mahaboob basha Syed

95-208/732

తసడడ:ప గఫపర
ఇసటట ననస:68-3-260
వయససస:36
లస: పప
2193 SQX2357077
పపరర: అకలర ఖమన పఠరన

95-208/1333

95-208/1335

95-208/736

95-208/739

95-208/742

95-208/745

95-184/798

తసడడ:ప నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:68-3-266
వయససస:38
లస: పప

2203 SQX1264266
పపరర: ఖరఖరరన షపక

2206 SQX1721042
పపరర: ఖమదర బభషర షపక

2209 MLJ2131688
పపరర: జజన బభష షపక

2212 SQX2248540
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-208/1172

2215 SQX1182203
పపరర: ఆషసయమ ఖమననఎస పఠరన

95-208/740

2218 SQX2503076
పపరర: ననర అహమద షపక
తసడడ:ప ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-266/7
వయససస:65
లస: పప

2198 SQX1264282
పపరర: షమ షషన షపక

95-208/735

2201 SQX1921220
పపరర: జన బభష షపక

95-208/738

2204 MLJ2135564
పపరర: అమనన

95-208/741

భరస : జజనభభషర
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:39
లస: ససస స
95-208/743

2207 MLJ2132223
పపరర: నజర షపక

95-208/744

తసడడ:ప హహససససన
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:36
లస: పప
95-208/746

2210 SQX2306496
పపరర: ఫరరననన షపక

95-212/885

తసడడ:ప జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-3-263 , 3 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
95-184/799

2213 SQX1721349
పపరర: గఫరరర షపక

95-208/747

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-3-264
వయససస:42
లస: పప
95-212/113

భరస : అయబబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-265
వయససస:31
లస: ససస స
95-208/748

95-209/623

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-262/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప గఫరరర
ఇసటట ననస:68-03-264
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-03-264
వయససస:42
లస: పప
2217 SQX1920057
పపరర: షరరఫ షపక

95-208/737

తసడడ:ప హహసససన
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:41
లస: పప

భరస : గఫరరర
ఇసటట ననస:68-03-264
వయససస:35
లస: ససస స
2214 SQX2248532
పపరర: గఫరరర షపక

2200 SQX1723931
పపరర: ననర షపక

2195 SQX2503316
పపరర: బబ జజన షపక

భరస : ననర షపక
ఇసటట ననస:68-3-262
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:37
లస: పప
2211 SQX2248557
పపరర: రరకరసనన షపక

95-208/1336

భరస : షబలర ఖమన షపక
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:58
లస: ససస స
2208 SQX1921105
పపరర: షబలర షపక

2197 SQX2172781
పపరర: రరజజశనన పఠరన

95-208/734

భరస : ననర అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-3-260/7
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప అలస షపక
ఇసటట ననస:68-3-262
వయససస:44
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:68-3-263
వయససస:22
లస: ససస స
2205 MLJ2135531
పపరర: రహహసబ

95-208/1334

భరస : ననరరలర ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-261
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప అయబబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-262
వయససస:35
లస: ససస స
2202 SQX1921154
పపరర: ససలమసనన షపక

2194 SQX2357069
పపరర: గగసఖ ఖమన పఠరన

2192 MLJ2136208
పపరర: గఫపర సయద

తసడడ:ప మహబబబ సయద
ఇసటట ననస:68-3-260
వయససస:58
లస: పప

భరస : అకలర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-260/5
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప సతస ర ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-261
వయససస:36
లస: పప
2199 SQX1825413
పపరర: గమలమనర షపక

95-208/733

తసడడ:ప Gaffoor Shaik
ఇసటట ననస:68-3-260
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-260/5
వయససస:35
లస: పప
2196 SQX2177822
పపరర: ననరరలర ఖమన పఠరన

2191 MLJ2135796
పపరర: Jani basha Syed

2216 SQX1182187
పపరర: అయబబ ఝన పఠరన

95-212/114

తసడడ:ప సతనసర కలమమరరహహన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-265
వయససస:38
లస: పప
95-209/622

2219 SQX2456119
పపరర: రహమతషననసర పటట న

95-207/665

భరస : సతస ర ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:68-3-266 OPP RAHAMATH
వయససస:67
లస: ససస స
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95-208/749

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-268
వయససస:22
లస: ససస స
2223 SQX2434801
పపరర: మమమమబనసర షపక

95-208/1338

95-95/1034

95-208/752

95-184/116

95-208/756

95-208/1342

95-208/758

తసడడ:ప మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-326/1
వయససస:45
లస: పప

2233 SQX1949866
పపరర: ఖమజజబ షపక

2236 SQX2142412
పపరర: ససభభన షపక

2239 SQX1928522
పపరర: ససబభన షపక

2242 SQX1920834
పపరర: అబద షపక

95-208/761

2245 SQX1999135
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-184/117

2248 SQX1920768
పపరర: తససర స సయద
భరస : షహహద సయద
ఇసటట ననస:68-3-326/1
వయససస:22
లస: ససస స

2228 SQX2505097
పపరర: ననర షపక

95-209/627

2231 SQX0143503
పపరర: నజర అహమద షపక

95-208/754

2234 SQX1920669
పపరర: హసమ షపక

95-208/755

భరస : కరరస మమల షపక
ఇసటట ననస:68-3-324
వయససస:25
లస: ససస స
95-184/945

2237 SQX2195360
పపరర: అజజస షపక

95-208/1341

తసడడ:ప పరహ రరదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-3-324 3RD LINE
వయససస:41
లస: పప
95-177/1161

2240 SQX1920883
పపరర: ససలమసనన షపక

95-208/757

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-325
వయససస:34
లస: ససస స
95-208/759

2243 SQX1920818
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-208/760

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-3-326
వయససస:20
లస: పప
95-208/1127

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-3-326
వయససస:19
లస: ససస స
95-199/977

95-208/750

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-3-322
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-3-326
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇమమస సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:68-3-326
వయససస:44
లస: పప
2247 SQX2105807
పపరర: గగసప బభష సయఖద

95-208/753

తసడడ:ప అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:68-3-325
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప హహహదర షపక
ఇసటట ననస:68-3-325
వయససస:32
లస: పప
2244 SQX1920685
పపరర: ఇసరమయల షససక

2230 MLJ2132090
పపరర: ఖమశస షపక

2225 MLJ2131076
పపరర: బమజన

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-317
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప అజజస షపక
ఇసటట ననస:68-3-324 3RD LINE
వయససస:18
లస: పప

భరస : అజజస షపక
ఇసటట ననస:68-3-324 3RD LINE
వయససస:36
లస: ససస స
2241 SQX1920792
పపరర: కరరసమమల షపక

95-208/751

భరస : హహహదర షపక
ఇసటట ననస:68-3-324
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హహహదర షపక
ఇసటట ననస:68-3-324
వయససస:60
లస: ససస స
2238 SQX2195311
పపరర: గగససయ షపక

2227 SQX1825389
పపరర: షకకల షపక

95-184/942

భరస : భభష
ఇసటట ననస:68-3-301
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప దనవపద
ఇసటట ననస:68-3-320
వయససస:58
లస: పప

భరస : మమల షపక
ఇసటట ననస:68-3-324
వయససస:26
లస: ససస స
2235 SQX1920719
పపరర: ఖజ బ షపక

95-208/1340

తసడడ:ప ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:68-3-304
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబజజన
ఇసటట ననస:68-3-320
వయససస:55
లస: ససస స
2232 SQX1949890
పపరర: అసరమ షపక

2224 SQX2217776
పపరర: జహహనహ షపక

2222 SQX2152866
పపరర: అబమదల రవపఫ షపక

తసడడ:ప సససద
ఇసటట ననస:68-3-269
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప యమకలబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-273
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:68-3-304
వయససస:23
లస: ససస స
2229 AP151000693031
పపరర: ఖమబతనబ హననజ

95-184/941

తసడడ:ప కససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-269
వయససస:58
లస: పప

భరస : నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:68-3-269
వయససస:53
లస: ససస స
2226 SQX1736297
పపరర: ససలమసనన షపక

2221 SQX2434678
పపరర: నవరబ జన షపక

2246 SQX1928647
పపరర: హబబమలమర సయఖద

95-177/1162

తసడడ:ప గగస బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-326/1
వయససస:21
లస: పప
95-208/762

2249 SQX1920941
పపరర: బమజన సయద

95-208/763

భరస : గగసప బభష సయద
ఇసటట ననస:68-3-326/1
వయససస:37
లస: ససస స
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2250 SQX1992445
పపరర: జలమల షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-177/1212

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-326/2
వయససస:61
లస: పప
2253 SQX2268472
పపరర: సరదర జన మహమమద

95-184/946

95-208/766

95-208/1344

95-212/115

95-208/768

95-184/949

95-208/770

తసడడ:ప ఇబపహహమ సపడ
ఇసటట ననస:68-3-338
వయససస:42
లస: పప

2263 SQX0897231
పపరర: ఖమజజ బ షపక

2266 SQX2298909
పపరర: జన షపక

2269 SQX2232973
పపరర: ఖమశసబ షపక

2272 MLJ2135986
పపరర: యమసఫ జజన
షపక

95-184/118

2275 SQX0537928
పపరర: రరహన ఫరతమమ

95-212/116

2278 SQX2313690
పపరర: సలమ షపక
తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:19
లస: ససస స

2258 SQX1719814
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-208/892

2261 SQX2259711
పపరర: భమారలకడమ బబ లల

95-208/1345

2264 SQX2321115
పపరర: పపపమకలమమరర గరరపరటట

95-213/1137

భరస : కకరణ గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-3-329
వయససస:27
లస: ససస స
95-184/948

2267 SQX0003509
పపరర: నససరర షపక

95-208/769

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-3-331
వయససస:41
లస: ససస స
95-184/950

2270 SQX2205763
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

95-208/1346

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-331 , 3 LINE
వయససస:18
లస: పప
95-208/771

2273 SQX2034536
పపరర: మమహమబద ఏమ డక

95-184/711

తసడడ:ప అనశర మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-337
వయససస:18
లస: పప
95-208/772

భరస : యమససన ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-338
వయససస:30
లస: ససస స
95-212/117

95-208/764

భరస : వనసకటటశశరరర బబ లల
ఇసటట ననస:68-3-328/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప యమకలబ జజన
ఇసటట ననస:68-3-336
వయససస:43
లస: పప

భరస : జబఉలమర
ఇసటట ననస:68-3-338
వయససస:27
లస: ససస స
2277 SQX0893008
పపరర: ఇసరమయల సససద

95-212/886

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-331 , 3 LINE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:68-3-332
వయససస:33
లస: ససస స
2274 SQX0869479
పపరర: వహహద షపక

2260 SQX2181790
పపరర: వశ బభబమ బబ లల

2255 SQX1719889
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-3-327,
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:68-3-331
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరయమజ షపక
ఇసటట ననస:68-3-331 , 3 LINE
వయససస:35
లస: ససస స
2271 SQX1592337
పపరర: ననగబరరల షపక

95-208/767

భరస : హససనన షససక
ఇసటట ననస:68-3-329
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-3-330
వయససస:29
లస: పప
2268 SQX2271112
పపరర: అఖల షపక

2257 SQX1723642
పపరర: దసస గరరర షపక

95-208/1343

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-3-327
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబ లల
ఇసటట ననస:68-3-328
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప కకరణ గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-3-329
వయససస:27
లస: ససస స
2265 SQX0708107
పపరర: అబమదల షపక

95-184/947

తసడడ:ప ననసర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:68-3-327
వయససస:61
లస: పప

భరస : వరసస బభబమ బబ లల
ఇసటట ననస:68-3-328
వయససస:26
లస: ససస స
2262 SQX1955624
పపరర: పపపమ కలమమరర గరరపరటట

2254 SQX2267425
పపరర: నషర మహమమద

2252 SQX2294551
పపరర: అఫస ప జ మహమమద

తసడడ:ప సరరరర జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-326/2
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరదర జన మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-327
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-3-327
వయససస:35
లస: పప
2259 SQX2197879
పపరర: వదఖ బబ లల

95-208/1128

భరస : జలమల షపక
ఇసటట ననస:68-3-326/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప గగసప మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-327
వయససస:49
లస: పప
2256 SQX1723535
పపరర: అననసర షపక

2251 SQX1992395
పపరర: మత షపక

2276 SQX2548030
పపరర: అసమతషననసర సయఖద

95-208/1424

భరస : ఇసరమయల సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-338
వయససస:39
లస: ససస స
95-184/951

2279 SQX1264274
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-208/773

భరస : మకలసద షపక
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:24
లస: ససస స
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2280 SQX1723774
పపరర: ఇకకస షపక
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95-208/774

తసడడ:ప అనశర షపక
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:22
లస: పప
2283 SQX1417212
పపరర: మహమద అనశర

95-208/777

95-199/1064

95-208/780

తసడడ:ప ఫరససహహజనమ
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:27
లస: ససస స
2292 SQX0878017
పపరర: సజజనద అహమద మహమమద

95-208/783

తసడడ:ప ఫరససహహజనమ
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:26
లస: పప
95-208/786

2298 SQX1752476
పపరర: జలమన షపక

95-190/940

95-208/789

2290 SQX1264381
పపరర: అతహ రరననసరస బబగమ
మహమమద
భరస : ఫససవపజజనమ మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:54
లస: ససస స

95-208/781

2293 SQX0878025
పపరర: మహమమద జహహర అహమద

95-208/784

2299 SQX2040905
పపరర: యససమన పటభన

2302 SQX2252898
పపరర: జలమన షపక

95-215/1512

2305 MLJ2133429
పపరర: ��ాసల రహహమన షపక

2308 SQX2420537
పపరర: మగమలల షపక
తసడడ:ప ఉమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:39
లస: పప

95-211/50

2288 SQX1720333
పపరర: సరశత అఫసపన మహమమద

95-208/779

2291 SQX0878033
పపరర: సల మమననసర బబగస షపక

95-208/782

భరస : నవరబ
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:77
లస: ససస స
2294 SQX1264415
పపరర: జరసద అహమద మహమమద

95-208/785

తసడడ:ప ఫససఉజనమ మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:32
లస: పప
95-208/787

2297 SQX2077006
పపరర: మదదన ససరరర షపక

95-208/1129

తసడడ:ప ఫససహహజనమమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:20
లస: ససస స
95-200/1063

2300 SQX1721554
పపరర: రరయమజ షపక

95-208/788

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-343
వయససస:22
లస: పప
95-208/1347

2303 SQX1381920
పపరర: నససమమ షపక

95-212/118

భరస : ఫజర రహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-3-343
వయససస:34
లస: ససస స
95-208/790

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-344
వయససస:38
లస: పప
95-95/1035

2285 SQX1778919
పపరర: బభషర షపక

భరస : జరసద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-3-343
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప రగఫ
ఇసటట ననస:68-3-343
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:31
లస: ససస స

95-208/778

భరస : లమల ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:68-3-343
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మమనర షపక
ఇసటట ననస:68-3-343
వయససస:39
లస: పప

2307 SQX1736438
పపరర: హహసపసన బ షపక

2287 SQX1264399
పపరర: సరదదయమ షబననర
మహమమద
తలర : ఫససహహజజనమ మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:24
లస: ససస స

2296 SQX1264407
పపరర: ఫససఉజమ మహమమద

95-208/776

తసడడ:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప అజజజమమ మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-343
వయససస:40
లస: పప

2304 SQX2254290
పపరర: ససభభన షపక

95-211/49

తసడడ:ప ఫరససఉజనమ
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:30
లస: పప

2295 SQX0877993
పపరర: మహమమద అజర ర హహససససన
షపక
తసడడ:ప నవరబ సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:33
లస: పప

2301 SQX1724020
పపరర: కరరమమలమర షపక

2284 SQX1771658
పపరర: హరరక ఫరతమమ షపక

2282 SQX1264258
పపరర: మకలసద షపక

తసడడ:ప వకకల షపక
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప అజహర షపక
ఇసటట ననస:68-3-340
వయససస:32
లస: ససస స
2289 SQX0878009
పపరర: మజదనఫర హహన మహమమద

95-208/775

తసడడ:ప షకకర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల మజద
ఇసటట ననస:68-3-339
వయససస:46
లస: పప
2286 SQX2213965
పపరర: తబససస షపక

2281 SQX1233758
పపరర: మకలసడలస మహమమద

2306 SQX0614396
పపరర: సమవపలమర షపక

95-220/55

తసడడ:ప అబమదల అబస
ఇసటట ననస:68-3-344
వయససస:45
లస: పప
95-184/952

2309 SQX2438836
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-184/953

భరస : మకలలల షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:32
లస: ససస స
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2310 SQX1825447
పపరర: రరమజజన షపక
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95-208/791

భరస : మకలలల షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:32
లస: ససస స
95-208/794

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:23
లస: పప
2316 SQX0292839
పపరర: వహహదన షపక

95-212/120

95-208/798

95-208/1348

95-184/955

95-208/802

95-208/1352

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:24
లస: ససస స

2323 SQX2191179
పపరర: గగససయ షపక

2326 SQX2040913
పపరర: ఆరనన షపక

2329 SQX2196657
పపరర: ఇమమసబ షపక

2332 SQX1803402
పపరర: తహహరరననసర పఠరన

95-184/121

2335 SQX0095398
పపరర: మసరసన వల పఠరన

95-208/1349

2338 SQX1477174
పపరర: హససనన షపక
భరస : మమనబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:27
లస: ససస స

2315 SQX1916790
పపరర: మహబమననసర షపక

95-212/119

2318 AP151000693171
పపరర: ఝరరనన బబగస

95-208/797

2321 AP151000687235
పపరర: బమడద షపక

95-208/800

2324 SQX2438943
పపరర: కగసర షపక

95-184/954

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:27
లస: ససస స
95-200/1064

2327 MLJ2135051
పపరర: ఖమతజజ

95-208/801

భరస : మహబబబపరర
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:43
లస: ససస స
95-208/1350

2330 SQX2268175
పపరర: బభజ షపక

95-208/1351

తసడడ:ప రవపఫ
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:48
లస: పప
95-184/119

2333 SQX1811041
పపరర: బషసర ఖమన పఠరన

95-184/120

తసడడ:ప ఇలయమస ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:22
లస: పప
95-184/122

తసడడ:ప ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:34
లస: పప
95-208/803

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-346
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఇలయమస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస బభష సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:23
లస: పప
2337 SQX1428243
పపరర: ఆశర షపక

95-208/799

తసడడ:ప బససస షపక
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబబబ పసర షపక
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:24
లస: ససస స
2334 SQX1811876
పపరర: హబబమలమర సయఖద

2320 MLJ2135192
పపరర: జజనబభషర షపక

95-208/793

భరస : బమడద
ఇసటట ననస:68-3-346
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:44
లస: ససస స
2331 SQX2249688
పపరర: అపసర షపక

95-208/796

భరస : కలస
ఇసటట ననస:68-3-346
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-347
వయససస:21
లస: ససస స
2328 MLJ2132116
పపరర: మమహరరజ షపక

2317 SQX1719848
పపరర: ససలమసన షపక

2312 SQX0383406
పపరర: రజయమ షపక

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బమడద
ఇసటట ననస:68-3-346
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బమడడ
ఇసటట ననస:68-3-346
వయససస:33
లస: పప
2325 SQX2169159
పపరర: ఫరరనన షపక

95-208/795

తసడడ:ప బమడద షపక
ఇసటట ననస:68-3-346
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మమననఫ షపక
ఇసటట ననస:68-3-346
వయససస:22
లస: పప
2322 SQX2191161
పపరర: కలస షపక

2314 SQX1721232
పపరర: రరహమమన షపక
తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:35
లస: పప

భరస : షబలర షససక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:36
లస: ససస స
2319 SQX1827922
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-208/792

Deleted

తసడడ:ప కరరస షపక
ఇసటట ననస:68-3-345
వయససస:24
లస: ససస స
2313 SQX1584714
పపరర: జబఉలర షపక

2311 SQX1825421
పపరర: పరఖరరజన షపక

2336 SQX2230670
పపరర: బజన బఇవనస పటభన

95-184/956

తసడడ:ప మసరసన వల పటభన
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:22
లస: ససస స
95-208/804

2339 SQX1720978
పపరర: ఇసతయమజ సయఖద

95-208/805

భరస : రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:28
లస: ససస స
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2340 SQX1428284
పపరర: సరభయ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-208/806

భరస : మమజబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:30
లస: ససస స
95-208/809

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:44
లస: ససస స

2344 SQX2266377
పపరర: సభయమ షపక

95-208/1355

తసడడ:ప మహహదదరన షపక
ఇసటట ననస:68-3-351
వయససస:26
లస: ససస స

2347 AP151000690038
పపరర: ఖమసససబ షపక�

2342 SQX1428003
పపరర: జజన బ పటభన

95-208/808

భరస : ససబభన పటభన
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:43
లస: ససస స
95-208/1353

తసడడ:ప ససభభన పటభన
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:29
లస: ససస స

2346 SQX2294536
పపరర: ససఫసయ షపక

2345 SQX2294544
పపరర: ఖమశసబ షపక

95-208/1354

భరస : మహహదదరన షపక
ఇసటట ననస:68-3-351
వయససస:64
లస: ససస స
95-209/57

భరస : మహహదదదన�
ఇసటట ననస:68-3-351
వయససస:60
లస: ససస స
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95-184/123

తసడడ:ప బభలల షససదన షపక
ఇసటట ననస:68-3-353
వయససస:23
లస: ససస స
2351 SQX2194199
పపరర: షరబమదదదన షపక

2354 AP151000693311
పపరర: రఫసయమససలమసనన షపక

95-208/1358

95-208/813

95-212/121

95-208/817

2355 SQX0878041
పపరర: అబమదలలససత షపక

2358 SQX2485381
పపరర: హనన షపక

2361 SQX0721654
పపరర: జజనభభషర షపక

95-212/122

2364 SQX0897132
పపరర: ననజరరన షపక

95-208/814

2367 AP151000693192
పపరర: గగససయమ షపక
భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-3-357/1
వయససస:43
లస: ససస స

2353 SQX0878058
పపరర: ననఫసస షపక

95-208/812

2356 AP151000687341
పపరర: ససభభన షపక

95-208/815

తసడడ:ప మమనవరరసహహబ
ఇసటట ననస:68-3-354
వయససస:60
లస: పప
95-134/954

2359 SQX1827906
పపరర: ససబభన షపక

95-208/816

తసడడ:ప దరరయమవల షపక
ఇసటట ననస:68-3-355
వయససస:24
లస: ససస స
95-208/818

2362 AP151000687233
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-208/819

తసడడ:ప ఉననరరర
ఇసటట ననస:68-3-355
వయససస:55
లస: పప
95-212/123

భరస : హఫసజ షససక
ఇసటట ననస:68-3-356
వయససస:33
లస: ససస స
95-208/821

95-208/811

భరస : అబమదల బభససత
ఇసటట ననస:68-3-354
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-3-355
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల ఖయమఖమ షససక
ఇసటట ననస:68-3-356
వయససస:31
లస: ససస స
2366 AP151000687224
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-212/887

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-3-355
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-3-355
వయససస:49
లస: ససస స
2363 SQX0897272
పపరర: అఫస ప జ బబగమ షపక

2352 SQX2283851
పపరర: చనసదదన ససలమసనన సయద

2350 MLJ2134237
పపరర: కరరమబన సయఖద

భరస : జజననమషర
ఇసటట ననస:68-3-353
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-3-354
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహబబబ భభషర సససడ
ఇసటట ననస:68-3-354
వయససస:32
లస: ససస స
2360 AP151000693191
పపరర: అకస రరననసర షపక

95-208/810

భరస : షరబమదదదన
ఇసటట ననస:68-3-353
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-3-354
వయససస:52
లస: ససస స
2357 SQX1060342
పపరర: షరహహన ససలమసనన సయఖద

2349 SQX0022046
పపరర: షమమ
ర దదదన షపక

తసడడ:ప అమమనసలమర
ఇసటట ననస:68-3-353
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమమద అమమనసలమర
ఇసటట ననస:68-3-353
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కరరస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-357
వయససస:50
లస: పప

95-208/807

భరస : బభషసద
ఇసటట ననస:68-3-348
వయససస:43
లస: ససస స

2343 SQX1721000
పపరర: గగహర షపక

2348 SQX1617036
పపరర: ఆయయషర షపక

2341 MLJ2135085
పపరర: అకస ర సయఖద

2365 AP151000693194
పపరర: పరరశన షపక

95-208/820

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:68-3-357
వయససస:44
లస: ససస స
95-208/822

2368 SQX0721274
పపరర: మసరసన వల షపక

95-208/823

తసడడ:ప కరరమ
ఇసటట ననస:68-3-357/1
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: కరరమమననసర బబగ
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95-208/824

భరస : ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:68-3-358
వయససస:57
లస: ససస స
2372 SQX0700765
పపరర: షఫస భబగ

95-220/58

95-208/825

95-220/60

95-208/827

95-208/830

95-208/1359

95-208/833

తసడడ:ప అమమన షపక
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:27
లస: పప

2382 SQX1001098
పపరర: Zareena Syed

2385 SQX0863514
పపరర: మహమమద హహదయతషలమర

2388 SQX0315440
పపరర: షరకకర బబగ షపక

2391 SQX1072412
పపరర: నజమ షపక

95-208/836

2394 SQX1216697
పపరర: మసరసనశల షపక

95-208/828

2397 SQX1276253
పపరర: మమజబలర షపక
తసడడ:ప ఆరరఫర షపక
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:29
లస: పప

2377 SQX1290782
పపరర: జజన బభషర షపక

95-212/124

2380 SQX2186666
పపరర: అసమమ ఖమననస షపక

95-220/1189

2383 SQX0741975
పపరర: అషపఫపన మహమమద

95-208/829

భరస : హహదయతషలమర
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:41
లస: ససస స
95-208/831

2386 SQX1580530
పపరర: షపక షకకల

95-208/832

తసడడ:ప షపక అహమద
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:63
లస: పప
95-212/125

2389 SQX0292482
పపరర: రఫస బబగ

95-212/126

తసడడ:ప ఖలల బబగ బబసగ
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:41
లస: పప
95-208/834

2392 SQX1720002
పపరర: పదమ కటటట

95-208/835

భరస : వనసకటభపవప కటటట
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:40
లస: ససస స
95-212/127

తసడడ:ప అమమన షపక
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:25
లస: పప
95-212/129

95-184/124

తసడడ:ప అనసర షపక
ఇసటట ననస:68-3-359
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప కమమమ దదదన సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కమమమ దదదన
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:53
లస: ససస స
2396 SQX1216622
పపరర: అననసర షపక

95-220/61

భరస : రఫస బబగ బబసగ
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప కమమమ దదదన
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:32
లస: ససస స
2393 SQX1072487
పపరర: దదలర మద సయఖద

2379 SQX0614248
పపరర: ఖదదర షపక

2374 SQX1799584
పపరర: జజన షపక

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-3-359
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప MD ఇనయతషలమర
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప కరరస
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:21
లస: పప
2390 SQX1072438
పపరర: నషసల సయఖద

95-208/826

భరస : Mansoor ahmed Syed
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:39
లస: పప
2387 SQX2207876
పపరర: బసస షపక

2376 AP151000687315
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-220/57

తసడడ:ప ఖమదదర షపక
ఇసటట ననస:68-3-359
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప ఖమదర వల
ఇసటట ననస:68-3-359
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:68-3-360
వయససస:26
లస: ససస స
2384 SQX1001122
పపరర: Mansoor ahmed Syed

95-220/59

తసడడ:ప వదనద
ఇసటట ననస:68-3-359
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఖమదదర
ఇసటట ననస:68-3-359
వయససస:40
లస: ససస స
2381 SQX1428276
పపరర: తనజననసర షపక

2373 SQX0311894
పపరర: రఫస బబగ

2371 SQX0074799
పపరర: జజబ బబగ

తసడడ:ప ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:68-3-358
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల బబగ
ఇసటట ననస:68-3-358
వయససస:40
లస: పప

భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:68-3-359
వయససస:44
లస: ససస స
2378 SQX0619585
పపరర: యమససమన షపక

95-220/56

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:68-3-358
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖలల
ఇసటట ననస:68-3-358
వయససస:39
లస: పప
2375 SQX0195230
పపరర: జరరనన షపక

2370 SQX0696971
పపరర: సలమమ భబగ

2395 SQX1276295
పపరర: మమతన షపక

95-212/128

తసడడ:ప ఆరరఫర షపక
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:25
లస: పప
95-212/130

2398 SQX0319871
పపరర: ఖదదర షపక

95-212/131

తసడడ:ప ఖమదర నల షససక
ఇసటట ననస:68-3-361
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: మమధవ కతస �
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95-208/837

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:68-3-362
వయససస:40
లస: ససస స
2402 SQX1736164
పపరర: ఆసజననయమలల రరయపరటట

95-95/1036

95-208/840

95-212/134

తసడడ:ప శశఖర బభబమ బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:68-3-365
వయససస:29
లస: పప
2411 AP151000693074
పపరర: రరతషకలమమరర అసబడడపపడడ

95-208/842

95-208/845

95-208/1360

95-212/136

2423 SQX0968933
పపరర: ససజజత బబ లర బబ యన

95-184/126

2407 SQX0597831
పపరర: మమరర నరమల బబ లర బబ యన

95-212/133

2409 SQX2540698
పపరర: రజన పమడడపలర

95-208/841
2410 AP151000693073
పపరర: యయసస దయమమ బబ లర బబ యన

95-185/996

2412 AP151000693072
పపరర: నలర మమ అసబడడపపడడ

భరస : శశఖర బభబమ
ఇసటట ననస:68-3-366
వయససస:60
లస: ససస స
95-208/843

2415 SQX1721174
పపరర: ససభభన ఖమన పఠరన

2418 SQX2270031
పపరర: సతనసర షపక

2421 SQX2285237
పపరర: షరహహద షపక

2424 SQX0968966
పపరర: రవ బబ లర బబ యన

2427 SQX1005883
పపరర: లతఫ షపక
తసడడ:ప బభబమ షససక
ఇసటట ననస:68-3-368/1
వయససస:53
లస: పప

2413 SQX1721190
పపరర: భభదర ఖమన పఠరన

95-208/844

తసడడ:ప ససభభన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:22
లస: పప
95-208/846

2416 AP151000687049
పపరర: శసకర రరవప అసబడడపపడడ

95-208/847

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:55
లస: పప
95-208/1361

2419 SQX0897181
పపరర: ఝమనస వరణణ అసబడడపపడడ

95-212/135

తసడడ:ప శసకరరరవప అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:27
లస: ససస స
95-212/888

2422 MLJ3465564
పపరర: బభజబభబమ బబ లర బబ యన

95-208/848

తసడడ:ప పసలల
ఇసటట ననస:68-3-368
వయససస:41
లస: పప
95-184/127

తసడడ:ప పసలల
ఇసటట ననస:68-3-368/1
వయససస:30
లస: పప
95-212/138

95-184/125

తసడడ:ప శశఖర బభబమ బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:68-3-365
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనసద బభష
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బభజబభబమ
ఇసటట ననస:68-3-368/1
వయససస:33
లస: ససస స

2404 SQX0869420
పపరర: పదనమవత కతస

తసడడ:ప శశఖర బభబమ లలట బబ లమరబబ యన
ఇసటట ననస:68-3-365
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప చనసద బభష
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:19
లస: పప

2420 SQX0448415
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప
అసబడడపపడడ
తసడడ:ప శసకర రరవప అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప లతఫ షససక
ఇసటట ననస:68-3-368/1
వయససస:31
లస: పప

95-212/132

తసడడ:ప అబమదలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప చనసద బభష
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:20
లస: ససస స

2426 SQX1005875
పపరర: ఫసరగజ షపక

2406 SQX1260371
పపరర: కలపన బబ లమరబబ యన

95-208/839

తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-3-364
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరవప అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:24
లస: పప
2417 SQX2270148
పపరర: మఘహనయమ ససలమసనన షపక

95-182/645

భరస : డదవడ రరజ పమడడపలర
ఇసటట ననస:68-3-366
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:68-3-367
వయససస:48
లస: ససస స
2414 SQX1236489
పపరర: జయ పపకరశ అసబడడపపడడ

2403 SQX2457182
పపరర: జహసగరర షపక

2401 SQX0148122
పపరర: శకనవరస రరవప కతస

తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-3-362
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప రశద షపక
ఇసటట ననస:68-3-364
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మమననఫ
ఇసటట ననస:68-3-364
వయససస:27
లస: ససస స
2408 SQX0597641
పపరర: బబ లర బబ యన కరరరసక

95-208/838

భరస : వనసకటభపవప
ఇసటట ననస:68-3-362
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:68-3-364
వయససస:30
లస: పప
2405 SQX0741884
పపరర: కగసర షపక

2400 AP151000693153
పపరర: రమణ కతస

2425 SQX1345629
పపరర: రషసద షపక

95-212/137

తసడడ:ప లతఫ షపక
ఇసటట ననస:68-3-368/1
వయససస:31
లస: పప
95-212/139

2428 SQX1001015
పపరర: ఫజలలన పఠరన

95-208/849

భరస : అబమదలమర ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-368/2
వయససస:32
లస: ససస స
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95-208/850

భరస : సలమస
ఇసటట ననస:68-3-368/2
వయససస:43
లస: ససస స
2432 SQX1426239
పపరర: ననజల షపక

95-208/852

95-208/855

95-208/858

95-212/140

95-220/62

95-208/861

95-208/864

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-3-371
వయససస:55
లస: ససస స

2442 SQX1290816
పపరర: ననర బబగ మహమమద

2445 MLJ2137974
పపరర: రజయమ

2448 MLJ2130870
పపరర: ఇనయతషలమర షపక

2451 MLJ2136422
పపరర: మమసతనజ

95-208/867

2454 AP151000687211
పపరర: మహహదదదన షపక

95-212/141

2457 SQX1276501
పపరర: మహమబద జజన షపక

2437 AP151000687327
పపరర: షకకల షపక

95-208/857

2440 SQX2357143
పపరర: ఏలయమస షపక

95-208/1363

2443 SQX2173052
పపరర: సరదదఖ షకక

95-212/889

భరస : హహదనయతషలమర షససక
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:28
లస: ససస స
95-208/859

2446 SQX0852327
పపరర: యమససన షపక

95-208/860

తసడడ:ప మబసర
ఇసటట ననస:68-3-370
వయససస:38
లస: పప
95-208/862

2449 AP151000687173
పపరర: మసర షపక

95-208/863

తసడడ:ప హమద
ఇసటట ననస:68-3-370
వయససస:65
లస: పప
95-208/865

2452 AP151000693180
పపరర: జనత షపక

95-208/866

భరస : మమహహదద న
ఇసటట ననస:68-3-371
వయససస:43
లస: ససస స
95-208/868

తసడడ:ప అబమదల
ఇసటట ననస:68-3-371
వయససస:50
లస: పప
95-208/1365

95-208/854

తసడడ:ప మబసర షపక
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననరరదదదన
ఇసటట ననస:68-3-371
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-3-371
వయససస:47
లస: పప
2456 SQX2177517
పపరర: మజహరరననసర బబగస షపక

95-208/1362

తసడడ:ప మసర
ఇసటట ననస:68-3-370
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:68-3-371
వయససస:36
లస: ససస స
2453 AP151000687263
పపరర: ననరరదదదన షపక

2439 SQX2446029
పపరర: మమహరరననసర బబగమమ షపక

2434 SQX1426221
పపరర: యమససన షపక

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:64
లస: పప

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:68-3-370
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప మసర
ఇసటట ననస:68-3-370
వయససస:38
లస: పప
2450 MLJ2136414
పపరర: మమనన

95-208/856

తసడడ:ప అమర బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప మబసర
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:33
లస: పప
2447 MLJ2130102
పపరర: హహదనయతషలమర షపక

2436 SQX0878082
పపరర: ఇరరలన షపక

95-203/917

తసడడ:ప కరశరరననస షపక
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:39
లస: పప

భరస : మబసర షపక
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననర బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:46
లస: ససస స
2444 SQX0499707
పపరర: నససర షపక

95-208/853

తసడడ:ప షకకల
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మహమద ఈసనబ
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:75
లస: పప
2441 SQX1290840
పపరర: వరహహద బబగస మహమమద

2433 AP151000693393
పపరర: షసరర షపక

2431 SQX2078376
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:ప నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:37
లస: పప

భరస : షకకరర
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప షకకల
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:40
లస: పప
2438 AP151000687308
పపరర: అహమద షపక

95-208/851

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-3-368/2
వయససస:29
లస: పప

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:68-3-369
వయససస:35
లస: ససస స
2435 SQX0878074
పపరర: ఖమదదర షపక

2430 SQX1000975
పపరర: Jani basha Shaik

2455 SQX2177491
పపరర: మమలమల షపక

95-208/1364

తసడడ:ప ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-371
వయససస:61
లస: పప
95-212/142

తసడడ:ప అబమదల మహమబద అల షపక
ఇసటట ననస:68-3-372
వయససస:35
లస: పప

2458 SQX1276543
పపరర: అబమదల మహబబబ అల షపక

95-212/143

తసడడ:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:68-3-372
వయససస:71
లస: పప
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2459 SQX1276584
పపరర: అబమదల మహబబబ అల షపక

95-212/144

2460 AP151000687328
పపరర: సరరసజఅహమద షపక

తసడడ:ప అబమదల మహబబబ అల షపక
ఇసటట ననస:68-3-372/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-3-374
వయససస:52
లస: పప

2462 SQX2192573
పపరర: అసరరస షపక

2463 SQX2223535
పపరర: అకమల షపక

95-208/1367

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:68-3-374
వయససస:19
లస: పప
2465 SQX1825256
పపరర: మహబబబ అల షపక

95-208/871

2466 MLJ2130862
పపరర: ఖమజజమహహదద నసయఖద

2469 SQX0897215
పపరర: శమమ షపక

తసడడ:ప ఖమజజ మహహదద న సయఖద సససడ
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సలస షససక
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:32
లస: ససస స

2471 SQX0671172
పపరర: తబబజ
ప సయఖద

2472 SQX0878090
పపరర: తనహహరర సయఖద

95-212/148

తసడడ:ప ఖమజజ మహహదద న సససడ
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:29
లస: పప
2474 SQX0195255
పపరర: ఇసతయమజ షపక

95-208/875

95-208/878

95-208/881

భరస : అనవరర పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:56
లస: ససస స

95-212/146

2481 AP151000693245
పపరర: అపసర బబగస షపక

95-208/884

2484 SQX2189751
పపరర: ఖమజజ షపక

95-208/873

2487 SQX2506095
పపరర: రరషమ షపక
భరస : ఫసజలమర షపక
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:26
లస: ససస స

2467 SQX2253326
పపరర: మనజ సయద

95-208/1368

2470 SQX0893016
పపరర: అజజనన షపక

95-212/147

2473 SQX0578435
పపరర: సబహ

95-208/874

భరస : ఖయమఖస
ఇసటట ననస:68-3-376
వయససస:36
లస: ససస స
95-208/876

2476 SQX0479691
పపరర: మహబబబ భభషర షపక

95-208/877

తసడడ:ప ఖయమఖస
ఇసటట ననస:68-3-376
వయససస:32
లస: పప
95-208/879

2479 MLJ2131589
పపరర: అబమదల సలస షపక

95-208/880

తసడడ:ప మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-3-376/1
వయససస:51
లస: పప
95-208/882

2482 AP151000687157
పపరర: రఫస మహమద షపక

95-208/883

తసడడ:ప జజనభభషర
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:36
లస: పప
95-208/1369

తసడడ:ప సలమస
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:40
లస: పప
95-208/1417

95-208/870

తలర : రఫస షససక
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజనభభషర
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:63
లస: పప
2486 SQX2504819
పపరర: తనహహరరన పఠరన

2478 AP151000687208
పపరర: అబమదల ఖయబఖస షపక

2464 SQX0274605
పపరర: కగసరరననసర సయఖద

తసడడ:ప ఖజ మహహదద న
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:68-3-376
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:68-3-376/1
వయససస:50
లస: పప
2483 SQX0878108
పపరర: బభషర షపక

95-208/872

భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:68-3-376
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప యబసఫ
ఇసటట ననస:68-3-376
వయససస:56
లస: పప
2480 AP151000687123
పపరర: అబమదల రహమమన షపక

2475 MLJ2131365
పపరర: రహమతషననసర

95-208/1366

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజ మహదదదన
ఇసటట ననస:68-3-376
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబమదల ఖయబఖమ
ఇసటట ననస:68-3-376
వయససస:50
లస: ససస స
2477 MLJ2131241
పపరర: అమమనసలమర షపక

95-209/539

తసడడ:ప పరషర
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:55
లస: పప
95-212/145

2461 SQX2192599
పపరర: వససమ అకకమ షపక

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:68-3-374
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:68-3-374
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప అకలర అల షపక
ఇసటట ననస:68-3-375
వయససస:36
లస: పప
2468 SQX0932533
పపరర: తనహహర సయఖద

95-208/869

2485 SQX2171213
పపరర: మహమమద రఫస షపక

95-208/1370

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:33
లస: పప
95-208/1419

2488 SQX2503449
పపరర: ఫససజలమర షపక

95-209/624

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:30
లస: పప
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2489 SQX2504413
పపరర: తహహరర షపక
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95-209/626

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:26
లస: ససస స
2492 SQX0074906
పపరర: రఫస సయఖద

95-220/63

95-208/885

2493 SQX1736099
పపరర: రఫస సయఖద

2496 AP151000693177
పపరర: రజయమ బ పఠరన

తసడడ:ప సలస ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:39
లస: పప

2499 SQX0143529
పపరర: అబమదలఅజమ పఠరన

భరస : మసరసన నల ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర పపటటట
ఇసటట ననస:68-3-380
వయససస:38
లస: ససస స
2507 SQX1060201
పపరర: శరఖమ గమసడదజ

2505 SQX1940881
పపరర: ఆరరఫ షససక

95-212/154

2508 SQX0450676
పపరర: దదవ వసగర

తసడడ:ప రరమమహనరరవప వసగ
ఇసటట ననస:68-3-381
వయససస:37
లస: పప

2511 SQX0245076
పపరర: ససబల రరవప వసగ వసగ

భరస : మదన ననలలకలరరస
ఇసటట ననస:68-3-394
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కసదసకలరర ననర అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-3-398
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప శశఖర మమకల
ఇసటట ననస:68-3-394
వయససస:25
లస: పప
95-184/128

2497 MLJ2137800
పపరర: మసరసన ఖమన పఠరన

95-208/887

2500 AP151000687109
పపరర: సలస ఖమన పఠరన

95-208/1372

2503 SQX2285286
పపరర: అలస షపక

95-208/890

95-212/890

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-3-379 , 3 LINE
వయససస:26
లస: పప
95-212/152

2506 SQX0448290
పపరర: సరగర గమసడదజ గమసడదజ

95-212/153

తసడడ:ప ససధనకర గమసడదజ
ఇసటట ననస:68-3-380
వయససస:29
లస: పప
95-212/155

2509 SQX0450700
పపరర: వనసకట లకడమ వసగర

95-212/156

భరస : రరస మహన రరవప వసగర
ఇసటట ననస:68-3-381
వయససస:56
లస: ససస స
95-212/158

2512 SQX1615386
పపరర: వరరణ తదజ నలలకలరరస

95-212/159

తసడడ:ప రరమమ నలలకలరరస
ఇసటట ననస:68-3-393
వయససస:23
లస: పప
95-212/161

2515 SQX1005867
పపరర: అశశక మమకల మమకల

95-212/162

తసడడ:ప శశఖర మమకల మమకల
ఇసటట ననస:68-3-394
వయససస:27
లస: పప

95-208/891 2518 SQX1805407
2517 SQX1592378
పపరర: గరరపరటట అఖల రరజ గరరపరటట
పపరర: జజన బభష షపక

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-3-400
వయససస:23
లస: పప

95-212/150

తసడడ:ప మసరసననర న
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప రరమమమహనన రరవప వసగ
ఇసటట ననస:68-3-381
వయససస:37
లస: పప

95-212/160 2514 SQX1060045
2513 SQX1060557
పపరర: మసగమమ నలలకలరరస ననలలకలరరస
పపరర: అకకల బభబమ మమకల మమకల

2516 SQX1802958
పపరర: కసదసకలరరఅపసర షపక

95-208/889

భరస : ససబభలరరవప వసగర
ఇసటట ననస:68-3-381
వయససస:35
లస: ససస స
95-212/157

2494 SQX1144187
పపరర: జబబదన బబగస షపక

తసడడ:ప సలస ఖమన
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప బభషర షససక
ఇసటట ననస:68-3-380
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప పపసరద రరవప గమసడదజ
ఇసటట ననస:68-3-380
వయససస:44
లస: పప
2510 SQX0448332
పపరర: శకనవరస రరవప వసగ వసగ

95-208/886

భరస : నజజమమదదదన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:34
లస: ససస స
95-212/151

95-212/149

భరస : షపక రహహస షససక
ఇసటట ననస:68-3-378
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:46
లస: పప

95-208/1371 2502 SQX2398790
2501 SQX2398782
పపరర: మహహరర ఫరతమ మహమమద
పపరర: ఫరతమ షపక

2504 SQX1276196
పపరర: శరసత కలమమరర పపటట

95-95/1037

భరస : ఖమశస
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:55
లస: ససస స
95-208/888

2491 SQX1276378
పపరర: అయమజ మహమమద

తసడడ:ప రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ ససబభన సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-378
వయససస:33
లస: పప

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:68-3-379
వయససస:26
లస: ససస స
2498 MLJ2131779
పపరర: నజజమమదదదన పసఠరన

95-211/52

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప మమభబససబభన
ఇసటట ననస:68-3-377
వయససస:33
లస: పప
2495 SQX1477133
పపరర: మమసతనజ షపక

2490 SQX1858240
పపరర: రరకరసనన బబగమ షపక

95-212/163

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-3-409
వయససస:35
లస: పప
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పపరర: సబరరననసర షపక
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95-212/164

భరస : మమగబబభల షపక
ఇసటట ననస:68-3-427
వయససస:62
లస: ససస స
2522 SQX1216523
పపరర: చసదదక
ప పరవపలలరర

2520 SQX1260280
పపరర: ననగబర వల షపక

95-212/165

తసడడ:ప దనదన వల షపక
ఇసటట ననస:68-3-480
వయససస:28
లస: పప
95-212/167

2523 SQX1839679
పపరర: ససజజత కటభట

2521 SQX0847988
పపరర: మలమర మసరసన వలర

తసడడ:ప మలమర మహబబబ సరహహబ మలర
ఇసటట ననస:68-3-481
వయససస:48
లస: పప
95-183/72

2524 SQX2429355
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప పసదద

భరస : బభల భభసకర రరమ బపహమస పరవపలలరర
ఇసటట ననస:68-3-486
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కటభట
ఇసటట ననస:68-3-593
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలరరవప పసదద
ఇసటట ననస:68-3-946
వయససస:26
లస: పప

2525 SQX0701052
పపరర: నల బతష
స ల

95-183/73
2526 SQX1235127
పపరర: యస యమ అబమదల వహహద
రరజజ
తసడడ:ప యస యమ ఆరరఫ హహసపసన ఖమదదప
ఇసటట ననస:68-3-1802
వయససస:24
లస: పప

2527 SQX1235135
పపరర: అయయషర

95-213/27

భరస : శకనవరసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-3-993
వయససస:39
లస: ససస స
2528 SQX1021203
పపరర: రఫసయమ హహసపసన

95-183/75

2529 SQX1021237
పపరర: తబబజ
ప షపక

భరస : ఆరరఫ హహసపసన ఖమదదప షపక మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-1807
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప దరరయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-1807
వయససస:27
లస: పప

2531 SQX2253185
పపరర: హబబ షపక

2532 SQX2015923
పపరర: ఝనస సతడస నపలర

95-215/1505

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-3-2017
వయససస:38
లస: పప
2534 SQX1756659
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దనసరర

2535 SQX1756642
పపరర: చడసతనఖ సరయ దనసరర

తసడడ:ప రరగవ ఏసద రరవప రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:68-4-32
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:68-4-32
వయససస:21
లస: పప

2537 SQX2263606
పపరర: ఖసరరరద సయద

2538 SQX0123794
పపరర: ఆరరఫ మహమమద

95-209/564

భరస : చస బభష సయద
ఇసటట ననస:68-4-41/1
వయససస:61
లస: ససస స
2540 SQX1809433
పపరర: సజద మహమమద
భరస : హనసన మహమమద
ఇసటట ననస:68-4-219
వయససస:33
లస: ససస స
2543 MLJ3473147
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-208/894

తసడడ:ప దదవరనసద గమసడదజ
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:18
లస: పప

2533 SQX1756717
పపరర: ససవర ననరరయణమమ దనసరర

95-183/80

2536 SQX0732933
పపరర: నరసససహరరవప మమడడద

తసడడ:ప దనసస
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:38
లస: ససస స

95-209/58

తసడడ:ప ససవరష రరవప
ఇసటట ననస:68-4-39O
వయససస:29
లస: పప
95-209/59

2539 SQX1803428
పపరర: సరరసజ షపక

95-183/81

భరస : ఖమదర బభష
ఇసటట ననస:68-4-126
వయససస:34
లస: ససస స
95-188/1056

2542 SQX1615519
పపరర: సమమ
ద న శఇక

95-208/893

తసడడ:ప ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:68-4-300
వయససస:37
లస: పప

95-188/1349 2545 SQX1457143
2544 SQX2211043
పపరర: మహహమ మమఘన చసతనబఠరన
పపరర: శక లత వసగ

2547 MLJ2131506
పపరర: సససలల గమసడదజ

95-183/78

భరస : సస మననధ దనసరర
ఇసటట ననస:68-4-32
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శరఖస చసతనబఠరన
ఇసటట ననస:68-4-338/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-200/1065

భరస : యస యమ అబమదల వహహద రరజజ
ఇసటట ననస:68-3-1804
వయససస:32
లస: ససస స

95-3/1161

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-4-280
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:68-4-308
వయససస:58
లస: ససస స
2546 SQX2105443
పపరర: పపసరద బభబమ గమసడదజ

2541 SQX0222380
పపరర: కరరమమలమర� షపక�

95-183/74

95-183/77
2530 SQX1022128
పపరర: ఆరరఫ హహసపసన ఖమదదప షపక
మహమమద
తసడడ:ప జజన షహహదన షపక మహమమద
ఇసటట ననస:68-3-1807
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప రఫస
ఇసటట ననస:68-4-42
వయససస:29
లస: పప
95-183/82

95-143/994

95-183/76

తసడడ:ప నరసససహ రరవప సతడస నపలర
ఇసటట ననస:68-4
వయససస:20
లస: ససస స
95-183/79

95-212/166

95-184/129

భరస : ససబల రరవప వసగ
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:27
లస: ససస స
95-209/60

2548 MLJ2131480
పపరర: కళయఖణణ గమసడదజ

95-209/61

భరస : దదవరనసద
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:41
లస: ససస స
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95-209/62

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:53
లస: ససస స
2552 MLJ2130359
పపరర: కకరణ ఏనసగమల

95-209/65

95-209/68

95-208/1373

95-209/71

95-209/73

95-209/76

95-184/130

భరస : వరరసరశమ దనర
ఇసటట ననస:68-4-385
వయససస:23
లస: ససస స

2562 MLJ2132397
పపరర: పపటభట రవకలమమర

2565 SQX0837211
పపరర: ససరకఖ చసతల

2568 SQX0848853
పపరర: అబపహస చసతల

2571 SQX2058766
పపరర: ససశరసత చసతల

95-209/79

2574 MLJ3460755
పపరర: చసతల జయరరవప

95-209/72

2577 SQX1716877
పపరర: వరరసరశమ దనర
తసడడ:ప శవయఖ దనర
ఇసటట ననస:68/4/385
వయససస:35
లస: పప

2557 SQX2354223
పపరర: నరరకణమమ యయనసగమల

95-209/545

2560 AP151000690318
పపరర: నవనతస పపటట

95-209/70

2563 SQX2269553
పపరర: సనన పపటట

95-209/546

తసడడ:ప జజరరన పపటట
ఇసటట ననస:68-4-381
వయససస:20
లస: పప
95-209/74

2566 SQX0837203
పపరర: ససతతషస చసతల

95-209/75

భరస : అబపహస
ఇసటట ననస:68-4-383
వయససస:48
లస: ససస స
95-209/77

2569 NDX2453777
పపరర: సససరసత చఇసతల

94-201/50

తసడడ:ప జయరరవ చఇసతల
ఇసటట ననస:68-4-384
వయససస:26
లస: పప
95-184/715

2572 SQX0121863
పపరర: జయ చసతల

95-209/78

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:68-4-384
వయససస:31
లస: ససస స
95-209/80

తసడడ:ప యహనస
ఇసటట ననస:68-4-384
వయససస:62
లస: పప
95-209/81

95-209/67

భరస : బభబబరరవప పపటట
ఇసటట ననస:68-4-381
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప జయరరవప చసతల
ఇసటట ననస:68-4-384
వయససస:25
లస: పప

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:68-4-384
వయససస:55
లస: ససస స
2576 SQX1716976
పపరర: పరరశత దనర

95-209/69

తసడడ:ప యహనస
ఇసటట ననస:68-4-383
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప జయరరవప�
ఇసటట ననస:68-4-384
వయససస:29
లస: పప
2573 AP151000690084
పపరర: కకకసస సరరజఖస చసతల

2559 AP151000690211
పపరర: నళన

2554 MLJ2134682
పపరర: గమసడదజ ససధనకర

భరస : డదవడ యయనసగమల
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప అబపహస
ఇసటట ననస:68-4-383
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప అబపహస
ఇసటట ననస:68-4-383
వయససస:29
లస: పప
2570 SQX0095455
పపరర: ససరకసదప చసతల�

95-209/544

తసడడ:ప బభబమరరవప
ఇసటట ననస:68-4-381
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వనణమ పససడనఖల
ఇసటట ననస:68-4-382
వయససస:21
లస: పప
2567 SQX0848846
పపరర: ససకరసత చసతల

2556 SQX2184364
పపరర: రరమ మహన రరవప వసగ

95-209/64

తసడడ:ప పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజరరన
ఇసటట ననస:68-4-381
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ రరవప పపటట
ఇసటట ననస:68-4-381
వయససస:21
లస: పప
2564 SQX1919364
పపరర: దదవ సనన పససడనఖల

95-209/66

తసడడ:ప వనసకటరతనస వసగ
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-4-381
వయససస:44
లస: పప
2561 SQX1919026
పపరర: ససజత కలమమర పపటట

2553 SQX0633818
పపరర: గమసడదజ దదవరనసదస

2551 MLJ2137495
పపరర: కకషస ర గమసజజజ

తసడడ:ప దనసస
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప అసజయఖ
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:60
లస: పప
2558 SQX2205730
పపరర: ఆలమ షపక

95-209/63

భరస : పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-4-380
వయససస:37
లస: పప
2555 MLJ2137487
పపరర: ఏనసగమల వనసకటటశశరరరవప

2550 MLJ3469020
పపరర: లలతమమ గమసడదజ

2575 SQX2353423
పపరర: వరరసరశమ దనరర

95-188/1350

తసడడ:ప శవయఖ దనరర
ఇసటట ననస:68-4-385
వయససస:35
లస: పప
95-209/82

2578 SQX2454882
పపరర: ససమరరనన షపక

95-208/1374

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:68-4-386
వయససస:18
లస: ససస స
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2579 AP151000690322
పపరర: ససజజత దనసరర

95-209/83

భరస : అబపహస
ఇసటట ననస:68-4-386
వయససస:49
లస: ససస స
2582 SQX2269397
పపరర: బబబ వనత ఆలలగమలమ

95-209/549

95-209/84

95-209/87

95-209/90

95-208/895

95-209/94

95-209/97

తసడడ:ప పరసడడ లలటట
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:30
లస: ససస స

2592 MLJ2130342
పపరర: రవకలమమర� చసతనబతస న�

2595 SQX1919661
పపరర: కవఖ మమడడగ

2598 AP151000690324
పపరర: కలమమరర మమడడగ

2601 AP151000684393
పపరర: మమడడగ వనసకటభపవప

95-209/552

2604 SQX1073618
పపరర: శవ పరరశత నసననల

95-209/91

2607 MLJ2133643
పపరర: ఉషరరరణణ దనసరర
భరస : రరజరరవప
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:39
లస: ససస స

2587 SQX0196931
పపరర: మరరయమమ చసతనబతస న

95-209/86

2590 MLJ2134278
పపరర: దదనకర బభబమ� చసతనబతస న�

95-209/89

2593 SQX2124584
పపరర: పపషరప చసతనబతస న

95-209/551

భరస : ఇసరపయయలల చసతనబతస న
ఇసటట ననస:68-4-389
వయససస:53
లస: ససస స
95-209/92

2596 MLJ2134146
పపరర: ససవరష మమడడగ

95-209/93

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:38
లస: ససస స
95-209/95

2599 SQX0848861
పపరర: మధస మమడడగ

95-209/96

తసడడ:ప ససవరష రరవప
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:27
లస: పప
95-209/98

2602 MLJ2136075
పపరర: మమడడగ ససవరరషరరవప

95-209/99

తసడడ:ప పపబభకర రరవప
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:55
లస: పప
95-184/131

భరస : జయ రరవప
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:28
లస: ససస స
95-209/101

95-220/64

తసడడ:ప చనఇసరపయల� �
ఇసటట ననస:68-4-388
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప పపబభకర రరవప
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:50
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మమడడగ
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:25
లస: ససస స
2606 SQX1096628
పపరర: కరసచన నశనస

95-209/88

భరస : పపభభకరరరవప
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:41
లస: పప
2603 SQX2174472
పపరర: ససపసపయ మమడడగ

2589 MLJ3757994
పపరర: కకరణ కలమమర చసతనబతస న

2584 SQX0074286
పపరర: వజయ గమసడదజ

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:68-4-388
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప డదవడ మమడడగ
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సససదర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:50
లస: ససస స
2600 SQX0123919
పపరర: డదవడ మమడడగ

95-209/85

తసడడ:ప పసదఇసరపయల� �
ఇసటట ననస:68-4-389
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప చటటట బభబమ
ఇసటట ననస:68-4-390
వయససస:34
లస: పప
2597 AP151000690083
పపరర: బబబ మమడడగ

2586 SQX1054980
పపరర: రరజకశశరర చసతనబతస న

95-209/548

తసడడ:ప దదవదనసస
ఇసటట ననస:68-4-387
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-4-388
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-4-388
వయససస:47
లస: పప
2594 SQX0877910
పపరర: రరధన కకషష జజడ

95-209/550

భరస : దదనకర బభబమ
ఇసటట ననస:68-4-388
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:68-4-388
వయససస:43
లస: ససస స
2591 SQX1415893
పపరర: శరఖమ చసతనబతస న

2583 SQX2238368
పపరర: అయయషర షపక

2581 SQX2238343
పపరర: గమలమనర షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-4-386
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:68-4-386
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:68-4-388
వయససస:25
లస: ససస స
2588 MLJ2133874
పపరర: దదవకలమమరర చసతనబతస న

95-209/547

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-4-386
వయససస:37
లస: పప

భరస : పపతనప ఆలలగమలమ
ఇసటట ననస:68-4-386
వయససస:31
లస: ససస స
2585 SQX1054923
పపరర: ససధఖ రరణణ చసతనబతస న

2580 SQX2385250
పపరర: సలస షపక

2605 SQX1839703
పపరర: మరరయమమ మమడడగ

95-209/100

తసడడ:ప పపభమదనసస మమడడగ
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:26
లస: ససస స
95-209/102

2608 SQX0965335
పపరర: రరతమమమ మమడడగర

95-209/103

భరస : పపభమదనస
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:47
లస: ససస స

Page 92 of 320

2609 SQX1592329
పపరర: కనకవలర చసతనబతస న
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95-209/104

భరస : ఇసపయయలల చసతనబతస న
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:49
లస: ససస స
2612 SQX0732990
పపరర: జయరరవప నశనస

95-209/107

95-209/110

95-209/113

95-208/1375

95-212/891

95-209/116

95-209/119

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:32
లస: ససస స

2622 SQX2211878
పపరర: రమజ హహనన బభనస షపక

2625 SQX2268068
పపరర: షమమస షపక

2628 SQX0654855
పపరర: శక లత నలలకలరరస

2631 SQX0123901
పపరర: మదన కలమమర నలకలరరస

95-209/122

2634 SQX1617051
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-208/1376

2637 MLJ2133999
పపరర: సశపన పరరశపస గమ
భరస : మజరస పరరశపస గమ
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:36
లస: ససస స

2617 MLJ3460029
పపరర: దనసరర రరజజరరవప

95-209/112

2620 SQX1290709
పపరర: భవరన కసచడరర

95-212/168

2623 SQX1713668
పపరర: మహమమద గగస షపక

95-211/53

తసడడ:ప మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-4-392
వయససస:44
లస: పప
95-208/1377

2626 AP151000690186
పపరర: ఏససలల తతటకలర

95-209/115

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:68-4-393
వయససస:60
లస: ససస స
95-209/117

2629 MLJ3469384
పపరర: ససమత వలలకలరరస

95-209/118

తసడడ:ప మననహర
ఇసటట ననస:68-4-394
వయససస:36
లస: ససస స
95-209/120

2632 MLJ2136315
పపరర: రరజకష నలలకలరరస

95-209/121

తసడడ:ప మననహర
ఇసటట ననస:68-4-394
వయససస:38
లస: పప
95-184/132

తసడడ:ప బమజన బమడద షపక
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:34
లస: పప
95-209/124

95-209/109

తసడడ:ప రరజ కసచడరర
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మననహర
ఇసటట ననస:68-4-394
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మననహర
ఇసటట ననస:68-4-394
వయససస:43
లస: పప
2636 SQX1719111
పపరర: షమస షపక

95-209/114

భరస : జగదదష బభబమ
ఇసటట ననస:68-4-394
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:68-4-394
వయససస:75
లస: ససస స
2633 MLJ3460417
పపరర: నలలకలరరస జగదదష బభబమ

2619 SQX0402008
పపరర: మమడడగ పపబమదనసస

2614 SQX0123851
పపరర: దసరన పపసరద కసచడరర

తసడడ:ప పపసరద
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:45
లస: పప

భరస : మర షపక
ఇసటట ననస:68-4-393
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప మమరరమమ
ఇసటట ననస:68-4-393
వయససస:65
లస: పప
2630 AP151000690126
పపరర: ఎసస దయమమ

95-209/111

తసడడ:ప మహమమద గగసప షపక
ఇసటట ననస:68-4-392
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-4-392
వయససస:44
లస: పప
2627 AP151000684150
పపరర: ననగరరజ తతటకలర

2616 SQX0633800
పపరర: ససదరరనస మశన

95-209/106

తసడడ:ప రరజ
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:60
లస: పప

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:68-4-392
వయససస:36
లస: ససస స
2624 SQX2194868
పపరర: రరయమజ షపక

95-209/108

తలర : మరరయమమ
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మసరసనస
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:60
లస: పప
2621 SQX2211894
పపరర: ననరన హ షపక

2613 SQX0123927
పపరర: రరజమహన రరవప మమడడగ

2611 MLJ3469236
పపరర: మరరయమమ కసచరర

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప పపభమదనస మమడడగ
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:34
లస: పప
2618 AP151000684338
పపరర: కసచరర రరజ

95-209/105

భరస : పరసడడ లలట
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప పరసడడ
ఇసటట ననస:68-4-391
వయససస:29
లస: పప
2615 SQX1009794
పపరర: శవ శసకర అలమలకల

2610 SQX1096610
పపరర: మరరయమమ నశనస

2635 SQX1718964
పపరర: శరరష పపల

95-209/123

భరస : పపవణ సరగర పపల
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:24
లస: ససస స
95-209/125

2638 AP151000690082
పపరర: పపపమకలమమరర మమకల

95-209/126

భరస : శశఖర మమకల
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:43
లస: ససస స
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2639 AP151000690185
పపరర: చటటట మమ పససమరరస

95-209/127

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:65
లస: ససస స
2642 MLJ3460011
పపరర: నలలకలరరస మసరసన

95-209/130

95-209/133

95-209/136

95-209/139

95-208/896

95-208/899

95-209/143

తసడడ:ప మమలమల
ఇసటట ననస:68-4-404
వయససస:55
లస: పప

2652 MLJ2137958
పపరర: హమద� షపక�

2655 MLJ3473170
పపరర: రరజజశనన షపక

2658 SQX1264316
పపరర: బభరసడడ నలలకలరరస

2661 SQX0877928
పపరర: షషసవపలమర షపక

95-184/133

2664 SQX0877936
పపరర: రబభలన షపక

95-209/140

2667 SQX2264794
పపరర: దననమ పపజజపత
భరస : గరరరధర పపజజపత
ఇసటట ననస:68-4-404
వయససస:40
లస: ససస స

2647 SQX0702431
పపరర: లలనన పరరసపస గమ

95-209/135

2650 MLJ2137628
పపరర: షరరదజ షపక� �

95-209/138

2653 AP151000684372
పపరర: షపక మగమలల�

95-209/141

తసడడ:ప సలమస�
ఇసటట ననస:68-4-397
వయససస:44
లస: పప
95-208/897

2656 SQX1615550
పపరర: ససరకష చసతనబతస న

95-208/898

తసడడ:ప నరసససహ రరవప చసతనబతస న
ఇసటట ననస:68-4-400
వయససస:42
లస: పప
95-208/900

2659 MLJ3469129
పపరర: నలలకలరరస వరన

95-209/142

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:68-4-401
వయససస:45
లస: ససస స
95-208/901

2662 SQX1096578
పపరర: గగరరర నలలకలరరస

95-212/169

తసడడ:ప రరమమ ననలలకలరరస
ఇసటట ననస:68-4-402
వయససస:26
లస: ససస స
95-208/902

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-4-404
వయససస:28
లస: పప
95-209/145

95-209/132

భరస : సలమస� �
ఇసటట ననస:68-4-397
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:68-4-402
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-4-404
వయససస:30
లస: పప
2666 MLJ2136679
పపరర: షపక బషసర

95-209/137

తసడడ:ప రరమమ నలలకలరరస
ఇసటట ననస:68-4-401
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప నలలకలరరస
ఇసటట ననస:68-4-401
వయససస:50
లస: పప
2663 SQX1191170
పపరర: షబలర హహసపసన షపక

2649 SQX0848887
పపరర: యయశయఖ పపల

2644 AP151000690189
పపరర: రరతమమ పపల

తసడడ:ప పపకరశ రరవప
ఇసటట ననస:68-4-396
వయససస:33
లస: పప

భరస : దరరయమ
ఇసటట ననస:68-4-400
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-4-400
వయససస:63
లస: పప
2660 MLJ3460276
పపరర: రరమమ నలలకలరరస

95-209/134

తసడడ:ప సలమస� �
ఇసటట ననస:68-4-397
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససరకష చసతనబతస న
ఇసటట ననస:68-4-400
వయససస:36
లస: ససస స
2657 MLJ3465028
పపరర: ఇసనబ షపక

2646 SQX0848895
పపరర: పపవణ సరగర పపల

95-209/129

భరస : యయషయఖ
ఇసటట ననస:68-4-396
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:68-4-396
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప సరలమన
ఇసటట ననస:68-4-397
వయససస:32
లస: పప
2654 SQX1615568
పపరర: మహ లకడమ చసతనబతస న

95-209/131

తసడడ:ప యయశయఖ
ఇసటట ననస:68-4-396
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:68-4-396
వయససస:44
లస: పప
2651 SQX0848903
పపరర: భభషస షపక

2643 SQX0702423
పపరర: వజయ దసరన పరరసపస గమ

2641 SQX0848879
పపరర: నవన సరగర పపల

తసడడ:ప యయశయఖ
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:32
లస: పప

భరస : లలనన
ఇసటట ననస:68-4-396
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:68-4-396
వయససస:67
లస: ససస స
2648 MLJ3460128
పపరర: పరరశపస గమ మజరస

95-209/128

తసడడ:ప శశఖర
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-4-395
వయససస:65
లస: పప
2645 AP151000690077
పపరర: వససతకలమమరర పరరశపస గమ

2640 SQX0327494
పపరర: వననద మమకల

2665 MLJ2137610
పపరర: అజజపరరశన షపక

95-209/144

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:68-4-404
వయససస:50
లస: ససస స
95-209/553

2668 SQX2230522
పపరర: రరపప

95-209/554

తసడడ:ప తదజ రరస
ఇసటట ననస:68-4-404
వయససస:24
లస: ససస స
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95-209/555

తసడడ:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-4-404
వయససస:22
లస: ససస స
2672 AP151000690326
పపరర: కలమమరర కసచరర �

95-209/147

95-209/558

95-209/151

95-209/560

95-188/1351

95-209/154

95-209/157

భరస : సతనఖనసథస
ఇసటట ననస:68-4-410
వయససస:38
లస: ససస స

2682 SQX2353050
పపరర: ఆఫసపద షపక

2685 SQX1043561
పపరర: ఫసరగజహ షపక

2688 MLJ3469202
పపరర: షమమ� షపక�

2691 SQX0310888
పపరర: బభజ షపక

95-209/562

2694 SQX2325355
పపరర: రరహన షపక

95-209/561

2697 MLJ2133452
పపరర: సరమమమ జఖస బబ డపరటట
భరస : ఏసస బమ
ఇసటట ననస:68-4-410
వయససస:39
లస: ససస స

2677 MLJ3460177
పపరర: కసచరర కలమమర�

95-209/150

2680 SQX2339554
పపరర: జజకకరర షపక

95-208/1378

2683 SQX1374180
పపరర: సరబ షపక

95-212/170

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:68-4-407
వయససస:68
లస: ససస స
95-209/152

2686 MLJ2134005
పపరర: మమధవ కసతదటట

95-209/153

భరస : ఇసరపయలల
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:38
లస: ససస స
95-209/155

2689 SQX1779040
పపరర: హహసపసన shaik

95-209/156

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:21
లస: పప
95-209/158

2692 SQX2324671
పపరర: బభబమ షససక

95-209/533

Deleted

తసడడ:ప వల షససక
ఇసటట ననస:68-04-408
వయససస:53
లస: పప
95-209/563

భరస : ఖజ ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:25
లస: ససస స
95-209/160

95-209/557

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:68-4-407
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదన
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:29
లస: పప
2696 MLJ2131407
పపరర: కకపమమ నలలకలరరస

95-209/559

భరస : అలమరభక� �
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:23
లస: పప
2693 SQX2325470
పపరర: ఖజ ననయబ రసనల షపక

2679 SQX2340503
పపరర: ఏససదనయమమ నలలకలరరస

2674 SQX2154813
పపరర: షమమ షపక

తసడడ:ప యమకకబమ�
ఇసటట ననస:68-4-406
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:38
లస: ససస స
2690 SQX1779073
పపరర: హసపసన షపక

95-209/149

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-4-407
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:68-4-408
వయససస:53
లస: పప
2687 SQX0654897
పపరర: మమబమల షపక

2676 MLJ2131043
పపరర: కరరణమమకలమమరర� కసచరర �

95-209/146

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-4-405
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మననహర నలలకలరరస
ఇసటట ననస:68-4-406
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప బకరరర షపక
ఇసటట ననస:68-4-407
వయససస:43
లస: పప
2684 SQX2328409
పపరర: బభబమ షపక

95-209/148

భరస : భభసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:68-4-406
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప యమకకబమ
ఇసటట ననస:68-4-406
వయససస:47
లస: పప
2681 SQX2398709
పపరర: బభష షపక

2673 AP151000690105
పపరర: వజపస కసచరర �

2671 SQX1061019
పపరర: జజఖతఖక కసచరర

భరస : కకషస ర బభబమ
ఇసటట ననస:68-4-405
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : యమకకబమ�
ఇసటట ననస:68-4-405
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనసదస కసచరర
ఇసటట ననస:68-4-405
వయససస:23
లస: పప
2678 AP151000684067
పపరర: భభసకరరరవప కసచరర

95-209/556

తసడడ:ప గరరరధర పపజజపత
ఇసటట ననస:68-4-404వయససస:22
లస: పప

భరస : సతనఖనసదస�
ఇసటట ననస:68-4-405
వయససస:45
లస: ససస స
2675 SQX2231611
పపరర: వననద బభబమ కసచరర

2670 SQX2264752
పపరర: భబసరవ పపజజపత

2695 SQX1302264
పపరర: లమవణఖ నలకలరరస

95-209/159

తలర : మరరయమమ నలకలరరస
ఇసటట ననస:68-4-410
వయససస:28
లస: ససస స
95-209/161

2698 MLJ2131423
పపరర: కలమమరర నలలకలరరస

95-209/162

భరస : ఏలయమ
ఇసటట ననస:68-4-410
వయససస:41
లస: ససస స
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2699 MLJ3469210
పపరర: మరరయమమ నలలకలరరస

95-209/163

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-4-410
వయససస:55
లస: ససస స
2702 SQX2144863
పపరర: శశఖర మమకల

95-209/565

95-209/166

95-209/169

95-209/568

95-208/904

95-208/905

తసడడ:ప జజజపప
ఇసటట ననస:68-4-416
వయససస:75
లస: పప

2712 SQX2518488
పపరర: కలబభప బబగమమ షపక

2715 SQX2263945
పపరర: జయవపదదదన మహమమద

2718 SQX1234780
పపరర: అయయషర పఠరన

95-209/173

2721 SQX2265015
పపరర: ఫసరగజ బబగస షపక

95-209/631

95-209/569

2724 MLJ2131381
పపరర: జజజ నమమ

95-209/171

2727 SQX2182640
పపరర: కకరణ వననగళర
తసడడ:ప కలమమర వననగళర
ఇసటట ననస:68-4-416
వయససస:19
లస: పప

95-209/168

2710 SQX2429645
పపరర: షరహహనన షపక

95-209/567

2713 SQX0353102
పపరర: జజన బభషర షపక

95-208/903

తసడడ:ప మమబమ సరహహబ
ఇసటట ననస:68-4-411/4
వయససస:33
లస: పప
2716 SQX0947184
పపరర: యయసస బమ బబ డపరటట

95-212/171

2719 AP151000690329
పపరర: కలరరషషదదలగస పఠరన

95-209/172

భరస : రహహమమననర న
ఇసటట ననస:68-4-415
వయససస:58
లస: ససస స
95-209/570

2722 SQX0831172
పపరర: ససజజతన జజడన

95-209/174

భరస : రరధన కకషష
ఇసటట ననస:68-4-416
వయససస:34
లస: ససస స
95-209/176

భరస : బభలసరశమ
ఇసటట ననస:68-4-416
వయససస:68
లస: ససస స
95-209/178

2707 SQX1919729
పపరర: దసస గరరర బభషర షపక

తసడడ:ప యయసస బబ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:68-4-413
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప కలలశర షపక
ఇసటట ననస:68-4-415
వయససస:34
లస: ససస స
95-209/175

95-183/939

భరస : మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లయఖమత అల ఖమన
ఇసటట ననస:68-4-415
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏసస బమ
ఇసటట ననస:68-4-416
వయససస:64
లస: ససస స
2726 MLJ2130748
పపరర: బభలసరశమ వననగళళ

95-209/170

తసడడ:ప యబసఫ మహమమద
ఇసటట ననస:68-4-411-12
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప రహమమననర న
ఇసటట ననస:68-4-415
వయససస:41
లస: పప
2723 AP151000690363
పపరర: కలమమరర బబ డపరటట

2709 AP151000684152
పపరర: మహమమదర రరఫ షపక షపక

2704 SQX2497113
పపరర: జన బభష షపక

తసడడ:ప మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:20
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-4-414
వయససస:24
లస: పప
2720 MLJ2130714
పపరర: అలఖమన పఠరన

95-209/167

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:68-4-411/4
వయససస:53
లస: పప
2717 SQX1264340
పపరర: మరర వల షపక

2706 SQX1940972
పపరర: కలబభప బబగస షపక

95-209/165

తసడడ:ప నన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప ననననసరహహబ
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప భసకరరరవప దదననపరరర
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:21
లస: ససస స
2714 MLJ2137107
పపరర: చనమసరసన షపక

95-209/566

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ sk
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:42
లస: పప
2711 SQX2323806
పపరర: దదననపరరర తషమమల

2703 SQX2280121
పపరర: దసస గరరర బభష షపక

2701 MLJ3460326
పపరర: నలలకలరరస సతనఖనసదస

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-4-410
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-4-411/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహమదపఫస
ఇసటట ననస:68-4-411/3
వయససస:38
లస: ససస స
2708 MLJ2134831
పపరర: రఫస మహమద

95-209/164

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-4-410
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరసక మమకల
ఇసటట ననస:68-4-411
వయససస:54
లస: పప
2705 MLJ2134302
పపరర: రమజజబబగస షపక

2700 SQX1044106
పపరర: ఎలయమ నలలకలరరస

2725 AP151000684211
పపరర: ఏసస బమ బబ డపరటట

95-209/177

తసడడ:ప ఎసస బమ
ఇసటట ననస:68-4-416
వయససస:43
లస: పప
95-209/571

2728 SQX1919596
పపరర: ససలమసనన షపక

95-209/179

భరస : జరలమన షపక
ఇసటట ననస:68-4-417
వయససస:26
లస: ససస స
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95-209/180

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-4-417
వయససస:25
లస: పప
2732 MLJ2132165
పపరర: జరరననబబగస

95-209/181

95-209/184

95-209/187

95-209/190

95-209/191

95-209/194

95-208/1380

తసడడ:ప మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:22
లస: పప

2742 SQX2181089
పపరర: అననన మమరర దనసస

2745 MLJ2136802
పపరర: బషసరరన షపక

2748 SQX0689802
పపరర: మహమద షరరఫ షపక

2751 SQX1295261
పపరర: రమఖ పసపయమ దనరర

95-212/172

2754 SQX1144179
పపరర: రవకలమమర దనరర

95-209/574

2757 SQX2272078
పపరర: యమససన షపక
తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:37
లస: పప

2737 MLJ2130235
పపరర: ససభభననర న పఠరన

95-209/186

2740 MLJ2131894
పపరర: రరకకశ బభబమ పససడనఖల

95-209/189

2743 SQX1377671
పపరర: రషసదన షపక

95-184/134

భరస : మహమమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-4-421
వయససస:33
లస: ససస స
95-209/192

2746 AP151000690331
పపరర: మరరయమమ దనరర

95-209/193

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-4-421
వయససస:75
లస: ససస స
95-209/195

2749 SQX2123594
పపరర: షబన పరవన సయద

95-208/1379

తసడడ:ప ఖససస సయద
ఇసటట ననస:68-4-421/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-209/196

2752 MLJ2135390
పపరర: దనరర మజరస�

95-209/197

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-4-422
వయససస:60
లస: పప
95-212/173

తసడడ:ప బభబమ రరవప దనర
ఇసటట ననస:68-4-422
వయససస:34
లస: పప
95-184/135

95-209/183

తసడడ:ప వటభల రరవ పససడనఖల
ఇసటట ననస:68-4-420
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మజకస దనరర
ఇసటట ననస:68-4-422
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శరఖమ బభబమ దనర
ఇసటట ననస:68-4-422
వయససస:31
లస: ససస స
2756 SQX1799576
పపరర: గగస బభషర షపక

95-209/188

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-4-421
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప మహమమద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-4-421/1
వయససస:19
లస: ససస స
2753 SQX1060276
పపరర: రరణణ దనరర

2739 SQX0121871
పపరర: జబబదన బబగస షపక

2734 MLJ2134575
పపరర: షసషథదలగస పఠరన

తసడడ:ప మసరసననర న
ఇసటట ననస:68-4-419
వయససస:61
లస: పప

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-4-421
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప బ బమ
ఇసటట ననస:68-4-421
వయససస:39
లస: పప
2750 SQX2123578
పపరర: మహమమద ససమయఖ షపక

95-209/185

భరస : ససరకశ దనసస
ఇసటట ననస:68-4-420
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-4-421
వయససస:31
లస: ససస స
2747 MLJ2137750
పపరర: బభజ షపక

2736 MLJ3461027
పపరర: యమససమర మన పఠరన

95-209/573

భరస : ససభభననర న
ఇసటట ననస:68-4-419
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:68-4-420
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-4-420
వయససస:49
లస: పప
2744 SQX0837237
పపరర: మమబనన షపక

95-209/182

తసడడ:ప ససభభననర న
ఇసటట ననస:68-4-419
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరకకశ బభబమ పససడనఖల
ఇసటట ననస:68-4-420
వయససస:29
లస: ససస స
2741 SQX1592303
పపరర: బభజ షపక

2733 MLJ3469673
పపరర: షసషరద పఠరన

2731 SQX2176832
పపరర: ససభభన షపక

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-4-418
వయససస:26
లస: పప

భరస : యమససమర మన
ఇసటట ననస:68-4-419
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభననర న
ఇసటట ననస:68-4-419
వయససస:37
లస: పప
2738 SQX1549304
పపరర: సస నయమ లత పససడనఖల

95-209/572

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-4-417
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభననర న
ఇసటట ననస:68-4-419
వయససస:40
లస: ససస స
2735 MLJ2130201
పపరర: ససలలమమననర న

2730 SQX2311884
పపరర: షరహహన షపక

2755 SQX1713098
పపరర: అనల కలమమర దనరర

95-211/54

తసడడ:ప ససగరత రరవప దనరర
ఇసటట ననస:68-4-422/3
వయససస:36
లస: పప
95-184/999

2758 SQX2271971
పపరర: సలమ షపక

95-184/1000

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:33
లస: ససస స
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2759 SQX2078400
పపరర: రరమజజ షపక
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95-203/919

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:27
లస: ససస స
2762 SQX1718899
పపరర: షమస షపక

95-209/200

95-209/203

95-209/577

95-209/204

95-209/207

95-208/1381

95-209/578

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:33
లస: ససస స

2772 SQX1778984
పపరర: ససరకష చసతనబతస న

2775 SQX1509944
పపరర: షపక మహమబద

2778 SQX2218071
పపరర: హససన షపక

2781 SQX1381490
పపరర: ఫరతమ షపక

95-212/175

2784 SQX1719004
పపరర: ఫరర మహమమద

95-209/205

2787 MLJ2137024
పపరర: చననమమమయ� కరరక�
భరస : దననయలల� �
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:48
లస: ససస స

2767 SQX2268811
పపరర: అససఫ షపక

95-209/576

2770 SQX1825819
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

95-183/83

2773 MLJ2134104
పపరర: ససనత చసతనబతస న

95-209/206

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-4-427
వయససస:38
లస: ససస స
95-212/174

2776 SQX0074914
పపరర: ససరకష చసతన బతస న

95-220/65

తసడడ:ప నరసససహరరవప బతస న
ఇసటట ననస:68-4-427
వయససస:41
లస: పప
95-208/1382

2779 SQX2213908
పపరర: నజమ షపక

95-208/1383

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-4-427/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-209/208

2782 SQX1381623
పపరర: ననజయ షపక

95-209/209

భరస : మహమమద జజన షపక
ఇసటట ననస:68-4-428
వయససస:34
లస: ససస స
95-209/210

తసడడ:ప ఇసరమయయలల మహమమద
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:25
లస: ససస స
95-209/212

95-209/202

తసడడ:ప మహమమద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:68-4-424
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖమజజ షసక
ఇసటట ననస:68-4-428
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబల రరవప తరరత
ఇసటట ననస:68-4-428
వయససస:39
లస: ససస స
2786 SQX0746206
పపరర: హససనన షపక

95-212/892

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:68-4-427/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:68-4-427/1
వయససస:24
లస: పప
2783 SQX1276436
పపరర: ఏశరమమ తరరత

2769 SQX2297323
పపరర: షబన షపక

2764 SQX1718923
పపరర: రఫస షసక

తసడడ:ప మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:33
లస: పప

తలర : షపక రరబయమబ షససక
ఇసటట ననస:68-4-427
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప మమరరర ద షపక
ఇసటట ననస:68-4-427/1
వయససస:48
లస: పప
2780 SQX2218022
పపరర: జలమన షపక

95-209/575

తసడడ:ప నరసససహరరవప చసతనబతస న
ఇసటట ననస:68-4-426
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-4-427
వయససస:47
లస: పప
2777 SQX2218055
పపరర: సతస ర షపక

2766 SQX2233013
పపరర: శహహదన షపక

95-209/199

తసడడ:ప మమదనర స షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప మకలలల షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరకష చసతనబతస న
ఇసటట ననస:68-4-426
వయససస:36
లస: ససస స
2774 AP151000684163
పపరర: నరసససహరరవప చసతనబతస న

95-209/201

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మగమలల షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:19
లస: పప
2771 SQX1778992
పపరర: మహలకడమ చసతనబతస న

2763 MLJ2133098
పపరర: ఆససరరశథస దనరర

2761 SQX1717503
పపరర: అనల కలమమర దనరర

భరస : ససగరత రరవప
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమరరవప
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:42
లస: పప
2768 SQX2321214
పపరర: జజన సససధన షపక

95-209/198

తసడడ:ప మమజబమల షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మమజబమల షపక
ఇసటట ననస:68-4-423
వయససస:42
లస: ససస స
2765 MLJ2131654
పపరర: శరఖసబభబమ దనరర

2760 SQX1718865
పపరర: షబనన షపక

2785 SQX1718691
పపరర: ఆయయశర పటటల షపక

95-209/211

భరస : హమదసలమర షపక
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:26
లస: ససస స
95-209/213

2788 MLJ3469517
పపరర: షసషషననసర

95-209/214

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: శరకకర సయఖద
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95-209/215

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:60
లస: ససస స
2792 SQX0123786
పపరర: రఫస షపక

95-209/218

95-209/221

95-209/224

95-209/580

95-209/227

95-209/230

95-209/582

భరస : నషరరక షపక� �
ఇసటట ననస:68-4-433
వయససస:41
లస: ససస స

2802 SQX2220333
పపరర: మబనన షపక

2805 SQX1718824
పపరర: హమద దసలమర షపక

2808 SQX1717065
పపరర: అబమదల రజజక షపక

2811 SQX2177574
పపరర: ఇమమమ న షపక

95-212/176

2814 SQX0762088
పపరర: ఆలస షపక

95-209/581

2817 AP151000690055
పపరర: కమరరననసర షపక
భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-4-433
వయససస:70
లస: ససస స

2797 SQX0123778
పపరర: సబర షపక

95-209/223

2800 SQX2382729
పపరర: గగసఖ షపక

95-209/579

2803 SQX1719574
పపరర: సబహ షపక

95-209/226

భరస : షబలర షపక
ఇసటట ననస:68-4-429/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-209/228

2806 SQX1717016
పపరర: అకకల షపక

95-209/229

భరస : అబమదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:35
లస: ససస స
95-209/231

2809 MLJ3461050
పపరర: షపక మహహమమదదదన�

95-209/232

తసడడ:ప అకలర�
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:55
లస: పప
95-209/583

2812 SQX2174449
పపరర: అఫప
ఫ న షపక

95-209/584

తసడడ:ప మహమబద షపక
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:24
లస: ససస స
95-212/177

తసడడ:ప ఇబపహహస షససక
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:38
లస: పప
95-209/234

95-209/220

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమబద షపక
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:26
లస: పప

భరస : షపక మహమబద షససక
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:44
లస: ససస స
2816 MLJ3469681
పపరర: షమమపరరశన� షపక�

95-209/225

తసడడ:ప అబమదల ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప మహమబద షపక
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:27
లస: పప
2813 SQX1290725
పపరర: షపక రజయమ

2799 MLJ2134245
పపరర: అహమదర రరఫ సయఖద

2794 SQX0123836
పపరర: షమస షపక

తసడడ:ప రహమమన
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప హమద దసలర షపక
ఇసటట ననస:68-4-429/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహమబద
ఇసటట ననస:68-4-431
వయససస:44
లస: ససస స
2810 SQX2177632
పపరర: ఇరరలన షపక

95-209/222

తసడడ:ప అససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-4-429/1
వయససస:41
లస: ససస స
2807 MLJ3469509
పపరర: రజయమపరరశన షపక

2796 SQX0123802
పపరర: అకలర� షపక�

95-209/217

తసడడ:ప రహమమన
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:39
లస: పప
2804 SQX1719624
పపరర: ననరన హన షపక

95-209/219

తసడడ:ప జకబభషర�
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:37
లస: పప
2801 SQX2426195
పపరర: బభజ షపక

2793 SQX0123760
పపరర: రహహస షపక

2791 SQX0123844
పపరర: హమయమన� షపక�

తసడడ:ప బభషర�
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప రహమమన
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప రహమమన
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:29
లస: పప
2798 MLJ2134252
పపరర: గగసరలషర సయఖద

95-209/216

భరస : అజస sk
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప అజమ
ఇసటట ననస:68-4-429
వయససస:29
లస: పప
2795 SQX0123950
పపరర: సలస షపక

2790 AP151000690253
పపరర: బబజజన షపక sk

2815 MLJ2130516
పపరర: ఫరరశనన షపక

95-209/233

భరస : మహబబబఆలస
ఇసటట ననస:68-4-433
వయససస:39
లస: ససస స
95-209/235

2818 MLJ3461035
పపరర: నషరరకఅహమద� షపక�

95-209/236

తసడడ:ప అకలర� �
ఇసటట ననస:68-4-433
వయససస:47
లస: పప
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2819 AP151000684158
పపరర: బషసర షపక�

95-209/237

తసడడ:ప మగమలల�
ఇసటట ననస:68-4-433
వయససస:53
లస: పప
2822 SQX2460079
పపరర: బషసర అహమమద షపక

95-208/1384

95-188/1352

95-187/367

95-209/241

95-209/244

95-209/246

95-209/249

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:20
లస: పప

2832 SQX1717552
పపరర: ససపసపయ కసతదటట

2835 SQX2179109
పపరర: హహమస ననరభభషర

2838 SQX0438960
పపరర: వనసకట రమణ కకసడవటట

2841 MLJ2137180
పపరర: పససడనఖల వనణమ

95-209/587

2844 SQX2395994
పపరర: అహమమద ననరబభషర

95-209/242

2847 SQX1062785
పపరర: లకడమ ననగళళపరటట
భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:33
లస: ససస స

2827 SQX2396554
పపరర: ఇసరమయల ననరబభషర

95-220/1190

2830 SQX1719152
పపరర: ససససమత మమఖల

95-209/240

2833 MLJ3460391
పపరర: పసలల నలకలరరస

95-209/243

తలర : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-5-410
వయససస:40
లస: పప
95-184/1004

2836 SQX1779024
పపరర: నయమ పపవలర క పససడనఖల

95-209/245

తసడడ:ప వనణమ పససడనఖల
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:21
లస: ససస స
95-209/247

2839 MLJ2135259
పపరర: సశరష లత పససడనఖల

95-209/248

భరస : పససడనఖల వనణమ
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:48
లస: ససస స
95-209/250

2842 SQX0446054
పపరర: బసవ పపనననరరవప కకసడవటట

95-209/251

తసడడ:ప బభపయఖ
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:59
లస: పప
95-209/588

తసడడ:ప ఇమమమ సరహహబ ననరబభషర
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:45
లస: పప
95-209/590

95-212/179

భరస : వననద మమఖల
ఇసటట ననస:68-5-395
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఇమమమ సరహహబ ననరరమశ
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:64
లస: ససస స
2846 SQX2405835
పపరర: హహమమమ ననరబభషర

95-209/239

భరస : బసవ పపనననరరవప
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లమజరస
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:74
లస: ససస స
2843 SQX2396240
పపరర: ననరరల ననరరమశ

2829 MLJ3460441
పపరర: దనసరర అబపహస

2824 SQX0968180
పపరర: వరపపసరద దనవపలలరర

తసడడ:ప అహమద ననరబభషర
ఇసటట ననస:68-5-43
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప అహమమద ననర భభషర
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరణన సమర షపక
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:26
లస: ససస స
2840 AP151000690320
పపరర: జననమమ పససడనఖల

95-209/238

తసడడ:ప ఇశరకయలల షపక
ఇసటట ననస:68-5-408
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మజస� �
ఇసటట ననస:68-5-422
వయససస:52
లస: ససస స
2837 SQX1717537
పపరర: గగససయమ సససమధన షపక

2826 SQX0121806
పపరర: దదలర మద బబగస షపక�

95-209/586

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప దనవపలలరర
ఇసటట ననస:68-4-534
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప బభసకరరరవప
ఇసటట ననస:68-5-386
వయససస:55
లస: పప

భరస : నవన సరగర పపల
ఇసటట ననస:68-5-395
వయససస:30
లస: ససస స
2834 MLJ2134518
పపరర: దనరర వజయ� �

95-212/178

భరస : బభషర�
ఇసటట ననస:68-4-4129
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68 5-352
వయససస:33
లస: ససస స
2831 SQX1719202
పపరర: ధనలకడమ పపల

2823 SQX0897074
పపరర: ససహససన తనసబమధద

2821 SQX2177921
పపరర: శవపపసరద మమడడ

తసడడ:ప లసగయఖ మమడడ
ఇసటట ననస:68-4-442
వయససస:66
లస: పప

భరస : అచచరరడడడ తనసబదద
ఇసటట ననస:68-4-533
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-4-703
వయససస:72
లస: ససస స
2828 SQX1473842
పపరర: జహహ షపక

95-209/585

తసడడ:ప మహమబద షపక
ఇసటట ననస:68-4-435
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మకలలల షపక
ఇసటట ననస:68-4-443
వయససస:40
లస: పప
2825 SQX2209708
పపరర: జరసబమననసర షపక

2820 SQX2219889
పపరర: నజమ షపక

2845 SQX2389575
పపరర: వరలయమ బ ననరబభషర

95-209/589

భరస : అహమమద ననరబభషర
ఇసటట ననస:68-5-435
వయససస:41
లస: ససస స
95-184/136

2848 SQX0716746
పపరర: నరకసదప రరడద డ తసగరరరల

95-187/13

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:28
లస: పప
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95-209/252

భరస : శక రరమ
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:28
లస: ససస స
2852 SQX1417188
పపరర: శకరరస ననగళళపరటట

95-209/255

95-209/258

95-209/260

95-209/263

95-184/137

95-209/592

95-209/593

భరస : శకనవరసరరవపపసద
ఇసటట ననస:68-5-442
వయససస:48
లస: ససస స

2862 SQX1919539
పపరర: నగరజ షపక

2865 AP151000690265
పపరర: అలమరబ షపక

2868 MLJ3758513
పపరర: షకకల

2871 SQX2222198
పపరర: మహబబబ ససభభన షపక

95-209/596

2874 SQX0196451
పపరర: పస లమమ బతష
స ల

95-209/264

2877 AP151000690223
పపరర: సరమమమ జఖస గమసజ
భరస : రఘమపత
ఇసటట ననస:68-5-442
వయససస:65
లస: ససస స

2857 SQX0439018
పపరర: రమణ బబ డ

95-209/259

2860 SQX1919497
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-209/262

2863 SQX0232728
పపరర: ససబభన షపక

95-209/265

తసడడ:ప రసనల
ఇసటట ననస:68-5-438
వయససస:40
లస: పప
95-209/266

2866 SQX0213108
పపరర: షపక బభజ

95-209/267

తసడడ:ప రసనల
ఇసటట ననస:68-5-439
వయససస:50
లస: పప
95-209/268

2869 SQX0213736
పపరర: బభజ షపక

95-209/269

తసడడ:ప పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-5-441
వయససస:48
లస: పప
95-209/594

2872 SQX2119568
పపరర: ఖజ మహహదద న చషసట షపక

95-209/595

తసడడ:ప అనశర బభష షపక
ఇసటట ననస:68-5-441
వయససస:31
లస: పప
95-209/270

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:68-5-442
వయససస:41
లస: ససస స
95-209/272

95-209/257

భరస : ననగరరజ షపక
ఇసటట ననస:68-5-438
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర నషర షపక
ఇసటట ననస:68-5-441
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-5-441
వయససస:22
లస: ససస స
2876 AP151000690212
పపరర: పస లలరమమ గమసజ

95-209/261

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-5-441
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-5-441
వయససస:57
లస: పప
2873 SQX2121010
పపరర: ససభభన బ షపక

2859 MLJ3758133
పపరర: శవ కలమమర బబ డ

2854 MLJ2136687
పపరర: వనసకటభపవప నగళళపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-5-437
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:68-5-439
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చసద బభష షపక
ఇసటట ననస:68-5-440
వయససస:32
లస: ససస స
2870 SQX2222230
పపరర: అనశర బభష షపక

95-209/591

తసడడ:ప చసద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-438
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-5-439
వయససస:25
లస: పప
2867 SQX2285542
పపరర: శసషరద షపక

2856 SQX2483840
పపరర: ససజజత బబ డపరటట

95-209/254

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-5-437
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-5-438
వయససస:33
లస: ససస స
2864 SQX1191048
పపరర: అల షపక

95-209/256

భరస : సరసబశవ రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ బబ డ
ఇసటట ననస:68-5-437
వయససస:24
లస: పప
2861 SQX1151539
పపరర: హహమమసబ షపక

2853 MLJ3758125
పపరర: శకరరమ ననగళరపరటట

2851 MLJ2136406
పపరర: నగళళపరటట వనసగమమ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:65
లస: పప
2858 SQX1549296
పపరర: వనసకటటశ బబ డ

95-209/253

భరస : వనసకట రరవప ననగలర పరటట
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప ననగళళపరటట
ఇసటట ననస:68-5-436
వయససస:34
లస: పప
2855 MLJ2132306
పపరర: ననగళళపరటట శకనవరసరరవప

2850 SQX1014091
పపరర: లకడమ ననగలర పరటట

2875 SQX0196469
పపరర: పదమ గమసజ

95-209/271

తసడడ:ప రఘమపత
ఇసటట ననస:68-5-442
వయససస:42
లస: ససస స
95-209/273

2878 SQX1718576
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

95-209/274

తసడడ:ప రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-5-442
వయససస:21
లస: పప
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95-209/275

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గమనజ
ఇసటట ననస:68-5-442
వయససస:23
లస: పప
2882 SQX1718360
పపరర: రరహనన షపక

95-209/278

95-209/281

95-209/284

95-209/285

95-209/288

95-209/291

95-209/293

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:38
లస: ససస స

2892 SQX0196493
పపరర: ఆయయషర సయఖద

2895 SQX1509837
పపరర: హహసపసన షపక

2898 MLJ3757606
పపరర: మసరసనశల షపక

2901 SQX0831453
పపరర: సరమమమ జఖస కకననరర

95-209/296

2904 SQX2462562
పపరర: నయయమ షపక

95-209/286

2907 SQX1509878
పపరర: లకడమ మననవ
భరస : హరర పపసరద మననవ
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:40
లస: ససస స

2887 SQX0123869
పపరర: యబససఫ షపక

95-209/283

2890 NDX2453801
పపరర: ననగబర షపక

94-201/52

2893 SQX0196550
పపరర: జజన బ షపక

95-209/287

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:36
లస: ససస స
95-209/289

2896 SQX0213397
పపరర: ననరరలమర సయఖద

95-209/290

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:32
లస: పప
95-209/292

2899 SQX2324408
పపరర: బభజ షససక

95-209/597

భరస : హహసపసన షససక
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:27
లస: ససస స
95-209/294

2902 AP151000690076
పపరర: వజయ దనకకజ

95-209/295

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-5-446
వయససస:65
లస: ససస స
95-209/598

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-5-446
వయససస:34
లస: పప
95-209/297

95-209/280

తసడడ:ప రరజసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:68
లస: పప

భరస : చసదప శశఖర
ఇసటట ననస:68-5-446
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప కకశశర షపక
ఇసటట ననస:68-5-446
వయససస:28
లస: పప
2906 SQX1940949
పపరర: ననరరయణమమ బసడనరర

94-201/51

తసడడ:ప ననగబర వల
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:41
లస: పప

భరస : KISHTI SHAIK
ఇసటట ననస:68-5-446
వయససస:41
లస: ససస స
2903 SQX1717412
పపరర: సరదదక షపక

2889 NDX2453793
పపరర: మరబ షపక

2884 AP151000684327
పపరర: ఇమమససర

తసడడ:ప బడనవల
ఇసటట ననస:68-5-444
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప మరర వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:33
లస: పప
2900 SQX1646645
పపరర: HASEENA SHAIK

95-209/282

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:52
లస: ససస స
2897 MLJ3757614
పపరర: షఫస సయఖద

2886 AP151000690420
పపరర: ఖమశసబ షపక

95-209/277

తసడడ:ప ననననవల
ఇసటట ననస:68-5-443
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ననరరలమర
ఇసటట ననస:68-5-445
వయససస:30
లస: ససస స
2894 AP151000690449
పపరర: మమసతనజకలగస సయఖద

95-209/279

భరస : బడనవల
ఇసటట ననస:68-5-444
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప మమబమ
ఇసటట ననస:68-5-444
వయససస:51
లస: పప
2891 SQX1055129
పపరర: సయఖద ననరనహన

2883 AP151000690409
పపరర: జజనల షపక

2881 SQX1717594
పపరర: రరజజశన షపక

తసడడ:ప ఎమసస షపక
ఇసటట ననస:68-5-443
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇమమననర
ఇసటట ననస:68-5-443
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇసఫ షపక
ఇసటట ననస:68-5-444
వయససస:39
లస: ససస స
2888 SQX0213314
పపరర: ఖమలలషర పఠరన

95-209/276

తసడడ:ప రఘమపత
ఇసటట ననస:68-5-442
వయససస:50
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-5-443
వయససస:23
లస: ససస స
2885 MLJ3469301
పపరర: రరహన షపక

2880 AP151000684329
పపరర: గమసజ పసదశకనవరసరరవప

2905 SQX2231769
పపరర: బభష షపక

95-209/599

తసడడ:ప ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:68-5-446
వయససస:19
లస: పప
95-209/298

2908 AP151000690075
పపరర: సరమమమ జఖమమ మననవ

95-209/299

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:75
లస: ససస స
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2909 SQX1717339
పపరర: సరయ చడసతనఖ మమమళరపలర

95-209/300

తలర : లకడమ
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:23
లస: పప
2912 MLJ2136067
పపరర: మననవ హరరపస
ప రద

95-209/303

95-209/304

95-209/307

95-209/310

95-209/313

95-209/316

95-209/601

తసడడ:ప Rasool Shaik
ఇసటట ననస:68-5-449
వయససస:62
లస: పప

2922 AP151000690314
పపరర: సససదనబ షపక� షపక

2925 MLJ2130318
పపరర: యమససమ షపక

2928 AP151000684102
పపరర: చననవల షపక

2931 SQX2180602
పపరర: రసనల షపక

95-209/604

2934 SQX2385771
పపరర: ససదదప బసడనరర

95-209/311

2937 SQX1805498
పపరర: చననమమమ షపక
భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:68-5-449
వయససస:56
లస: ససస స

2917 SQX1719236
పపరర: సబర షపక

95-209/306

2920 MLJ2135317
పపరర: హసపసనల

95-209/309

2923 AP151000690226
పపరర: రరజయమబ షపక

95-209/312

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:67
లస: ససస స
95-209/314

2926 SQX0445890
పపరర: మమననసర షపక

95-209/315

తసడడ:ప హహసపసన sk
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:39
లస: పప
95-209/317

2929 AP151000684032
పపరర: సససదసలల షపక�

95-209/318

తసడడ:ప రసనలల�
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:46
లస: పప
95-209/602

2932 SQX2180552
పపరర: రజయ షపక

95-209/603

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:19
లస: ససస స
95-215/1515

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:18
లస: పప
95-209/320

95-212/893

భరస : షపక సససదస
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:19
లస: పప
2936 SQX2554400
పపరర: Chinna Vali Shaik

95-209/308

తసడడ:ప రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:46
లస: పప
2933 SQX2183010
పపరర: ఖజ వల షపక

2919 MLJ3469244
పపరర: షమలమ షపక

2914 SQX2282036
పపరర: ఖరఖరరన షపక

భరస : ఈసర షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ధతసగరరర
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప రసనల sk
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:40
లస: పప
2930 SQX2254613
పపరర: మసరసన షపక

95-209/305

భరస : చననవల షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప రసనల
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:30
లస: పప
2927 MLJ3757663
పపరర: ఖమససస షపక

2916 SQX0630350
పపరర: బభజ బ షపక

95-209/302

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమననసర sk
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రసనల
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:43
లస: ససస స
2924 MLJ3757721
పపరర: మరరవల షపక

95-209/600

తసడడ:ప రసనల sk
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:33
లస: ససస స
2921 AP151000690170
పపరర: మయమబన షపక

2913 SQX2403616
పపరర: రవసదప ననమమల

2911 SQX1941012
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

తసడడ:ప వనసకయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప అపపరరవప ననమమల
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:30
లస: పప

భరస : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:68-5-448
వయససస:27
లస: ససస స
2918 SQX0196527
పపరర: ననసరర షపక

95-209/301

తసడడ:ప కలదసదస షపక
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-5-447
వయససస:56
లస: పప
2915 SQX1940964
పపరర: ఆషర షపక

2910 SQX1779008
పపరర: ఖమససస షరహహద షపక

2935 SQX0196568
పపరర: చననమమమయ షపక

95-209/319

భరస : ఖమదర వల sk
ఇసటట ననస:68-5-449
వయససస:51
లస: ససస స
95-211/55

2938 SQX1808666
పపరర: ఖమదర వరల షపక

95-211/56

తసడడ:ప శశశదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-5-449
వయససస:54
లస: పప
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95-208/1389

తసడడ:ప మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:33
లస: పప
2942 MLJ2133387
పపరర: బబజజన షపక

95-209/323

95-209/326

95-209/607

95-209/327

95-209/330

95-209/333

95-209/336

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:68-5-454
వయససస:50
లస: ససస స

2952 SQX0196618
పపరర: మబనన షపక

2955 AP151000690197
పపరర: అషసఫ
ప పన షపక షపక

2958 MLJ3757705
పపరర: ననర మహమద షపక

2961 AP151000684368
పపరర: ససలలమమన షపక

95-209/339

2964 MLJ3757754
పపరర: సససదస మసరసన షపక

95-209/328

2967 AP151000690080
పపరర: ఊశమమ షపక
భరస : సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-5-454
వయససస:75
లస: ససస స

2947 SQX2144848
పపరర: మర బ షపక

95-209/606

2950 SQX2441574
పపరర: రసనల షపక

95-212/894

2953 SQX1054907
పపరర: మఉలమబ షపక

95-209/329

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:43
లస: ససస స
95-209/331

2956 SQX0196683
పపరర: ననసర బ షపక

95-209/332

భరస : మమబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:56
లస: ససస స
95-209/334

2959 MLJ2137164
పపరర: ననగమలమరర షపక

95-209/335

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:36
లస: పప
95-209/337

2962 SQX1055046
పపరర: ఖమససస భ షపక

95-209/338

భరస : సససదస మసరసన sk
ఇసటట ననస:68-5-453
వయససస:26
లస: ససస స
95-209/340

తసడడ:ప నబ సరహహబ sk
ఇసటట ననస:68-5-453
వయససస:31
లస: పప
95-209/343

95-209/325

తసడడ:ప చనన వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-451
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప జమమల సరల sk
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:65
లస: పప

భరస : నబ sk
ఇసటట ననస:68-5-453
వయససస:55
లస: ససస స
2966 SQX1717925
పపరర: సససదన బ షపక

95-209/608

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ననసర సరహహబ sk
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:51
లస: పప
2963 AP151000690165
పపరర: ససదద నబ షపక

2949 SQX2177988
పపరర: రరయమజ షపక

2944 AP151000684123
పపరర: షపక సససదన షపక

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప బభషష షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:30
లస: పప
2960 MLJ3757739
పపరర: ససభభన షపక

95-209/605

భరస : ననర మహమద షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భభషష షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:52
లస: ససస స
2957 MLJ3757697
పపరర: అబద బభషర షపక

2946 SQX2125706
పపరర: ననగబర షపక

95-209/322

తసడడ:ప సససదన sk
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప శరరజ
ఇసటట ననస:68-5-450/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-5-452
వయససస:31
లస: ససస స
2954 SQX0196634
పపరర: హఫసజ ఉననసర షపక

95-209/324

తసడడ:ప రరజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:68
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:20
లస: ససస స
2951 SQX1054881
పపరర: నససమ షపక

2943 MLJ2135200
పపరర: ననసరశల షపక

2941 SQX0143321
పపరర: ననరర షపక

భరస : సససదన sk
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదసలల sk
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప సససదసలల sk
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:65
లస: పప
2948 SQX2128809
పపరర: షబన షపక

95-209/321

భరస : ననసర sk
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదసలల sk
ఇసటట ననస:68-5-450
వయససస:60
లస: ససస స
2945 MLJ2135424
పపరర: సససదసలల షపక

2940 SQX0196543
పపరర: కరరమబన షపక

2965 AP151000690044
పపరర: సససదమమ షపక

95-209/342

భరస : ఖమశససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-454
వయససస:50
లస: ససస స
95-209/344

2968 SQX1428383
పపరర: రరహహమబన షపక

95-209/345

భరస : అబమదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-5-455
వయససస:39
లస: ససస స
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2969 AP151000690047
పపరర: నననన షపక

95-209/346

భరస : షకకరరర sk
ఇసటట ననస:68-5-455
వయససస:52
లస: ససస స
2972 MLJ2136752
పపరర: పకకర షర షపక

95-209/349

95-209/352

95-209/355

95-209/358

95-209/362

95-209/366

95-209/369

తసడడ:ప ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:28
లస: పప

2982 MLJ3757796
పపరర: మరర సససదన షపక

2985 SQX1055202
పపరర: హససనన షపక

2988 MLJ3758182
పపరర: సససదన షపక

2991 SQX0438945
పపరర: కరరమబన� షపక�

95-209/372

2994 SQX1940980
పపరర: అహమద బభషర షపక

95-209/359

2997 SQX1044114
పపరర: మమలమల షపక
తసడడ:ప గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:37
లస: పప

2977 SQX1484203
పపరర: జకకర హహసపసన షపక

95-209/354

2980 AP151000690066
పపరర: మసరసనల షపక షపక

95-209/357

2983 SQX1717156
పపరర: హనసక

95-209/361

తసడడ:ప మతషన
ఇసటట ననస:68-5-459
వయససస:22
లస: ససస స
95-209/363

2986 AP151000690072
పపరర: సససదనబ షపక షపక

95-209/364

భరస : షససదన sk
ఇసటట ననస:68-5-459
వయససస:50
లస: ససస స
95-209/367

2989 SQX1718659
పపరర: లకడమ ననగరరర

95-209/368

భరస : రరజ ననగరరర
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:24
లస: ససస స
95-209/370

2992 SQX1055178
పపరర: బభజ బ షపక

95-209/371

భరస : సససదన వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:40
లస: ససస స
95-209/373

తలర : కరరమబన షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:22
లస: పప
95-209/375

95-209/351

భరస : ససభభన sk
ఇసటట ననస:68-5-458
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అబమదలమర�
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:46
లస: ససస స
2996 SQX1348565
పపరర: షరరఫ షపక

95-209/356

తసడడ:ప సససదన sk
ఇసటట ననస:68-5-459
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:36
లస: ససస స
2993 SQX1348599
పపరర: ననగబర బ షపక

2979 SQX1055103
పపరర: ననగమర బ షపక షపక

2974 MLJ3469178
పపరర: ఖమశసబ షపక

తసడడ:ప జజన సససధన షపక
ఇసటట ననస:68-5-457
వయససస:26
లస: పప

భరస : సససదన sk
ఇసటట ననస:68-5-459
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప బజపసగర బజరసగర
ఇసటట ననస:68-5-459
వయససస:29
లస: పప
2990 SQX0438929
పపరర: బభజ బ షపక

95-209/353

తసడడ:ప ససభభన sk
ఇసటట ననస:68-5-458
వయససస:34
లస: పప

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:68-05-459
వయససస:27
లస: ససస స
2987 SQX1716927
పపరర: మతషన మతషన

2976 SQX1484211
పపరర: మసరసన బ షపక

95-209/348

భరస : ఖమససస సరహహబ sk
ఇసటట ననస:68-5-456
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మరర సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-5-458
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-5-458
వయససస:32
లస: పప
2984 SQX1054832
పపరర: షపక మబమల

95-209/350

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-5-457
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జనత హహ ససన sk
ఇసటట ననస:68-5-458
వయససస:27
లస: ససస స
2981 MLJ3757788
పపరర: జననత హహసపసన షపక

2973 AP151000690024
పపరర: ననసరరల షపక

2971 SQX1428375
పపరర: అబమదల రహమమన షపక

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-5-455
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససభభన sk
ఇసటట ననస:68-5-456
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కలననసరహహబ sk
ఇసటట ననస:68-5-456
వయససస:47
లస: పప
2978 SQX1055020
పపరర: మహబమబ షపక షపక

95-209/347

తసడడ:ప పకకరరర sk
ఇసటట ననస:68-5-455
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఖమససససరహహబ sk
ఇసటట ననస:68-5-455
వయససస:63
లస: పప
2975 MLJ3460367
పపరర: షపక ససబభన షపక

2970 SQX0445916
పపరర: రరణన సమర షపక

2995 SQX1043504
పపరర: వల షపక

95-209/374

తసడడ:ప సససదన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:27
లస: పప
95-209/376

2998 MLJ3757630
పపరర: అబమదలమర షపక

95-209/377

తసడడ:ప అబమదలమర
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:41
లస: పప
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పపరర: సససదన వల షపక
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95-209/378

తసడడ:ప మధదనస షపక
ఇసటట ననస:68-5-460
వయససస:47
లస: పప
3002 SQX1718527
పపరర: శనన షపక

95-209/379

95-209/382

95-209/385

95-209/388

95-209/629

95-209/392

95-209/395

తసడడ:ప పసదద సససదన
ఇసటట ననస:68-5-464
వయససస:45
లస: పప

3012 MLJ2137511
పపరర: సలమస షపక

3015 SQX1719343
పపరర: నససమమ షపక

3018 SQX1719293
పపరర: అననసరర షపక

3021 MLJ2136729
పపరర: ననగకశశరరరవప నలకలరరస

95-209/397

3024 SQX0196808
పపరర: జజన బ� షపక�

95-209/389

3027 SQX0196816
పపరర: షరరమల షపక
భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-5-466
వయససస:32
లస: ససస స

3007 SQX0196667
పపరర: ఫరతమబన షపక

95-209/384

3010 SQX1718600
పపరర: రహహస షపక

95-209/387

3013 SQX2503613
పపరర: సలమ షపక

95-209/625

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:35
లస: ససస స
95-209/390

3016 MLJ2137982
పపరర: పరరశన షపక

95-209/391

భరస : ఖరరమ షపక
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:38
లస: ససస స
95-209/393

3019 MLJ2137933
పపరర: అబమదలర రరమ షపక

95-209/394

తసడడ:ప అబమదలపజజక sk
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:40
లస: పప
95-209/396

3022 SQX2438083
పపరర: చననల షపక

95-209/609

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:61
లస: ససస స
95-209/398

భరస : ఈసర� షపక
ఇసటట ననస:68-5-464
వయససస:36
లస: ససస స
95-209/400

95-209/381

తసడడ:ప ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:65
లస: పప

తలర : ఫరతమన
ఇసటట ననస:68-5-464
వయససస:26
లస: ససస స
3026 MLJ3460920
పపరర: షపక ఇసర

95-209/386

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప రకహమమన sk
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:56
లస: పప
3023 SQX1054865
పపరర: షపక బభజ

3009 MLJ3757820
పపరర: నజజమమదదదన షపక

3004 SQX0196659
పపరర: హజజమమన షపక

భరస : జమమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఆనసరరర షపక
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బభబమ sk
ఇసటట ననస:68-5-463
వయససస:51
లస: ససస స
3020 MLJ3757978
పపరర: బభబమ షపక

95-209/383

తసడడ:ప అమర sk
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:28
లస: పప
3017 SQX0196741
పపరర: అమనన బ షపక

3006 AP151000690250
పపరర: జజనల షపక

95-202/918

భరస : దనదనవల షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప సలమస sk
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఖమససస sk
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:47
లస: పప
3014 SQX2508919
పపరర: బభష షపక

95-209/380

భరస : ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప సలమస sk
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:30
లస: పప
3011 MLJ3757804
పపరర: సససదన షపక

3003 SQX0196709
పపరర: జజన బబగస షపక

3001 SQX2423424
పపరర: శశశదన బ షపక

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నజజమమదదదన sk
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సలమస sk
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:53
లస: ససస స
3008 MLJ3757887
పపరర: ఫజల షపక

95-132/996

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-5-461
వయససస:24
లస: ససస స
3005 MLJ2137529
పపరర: జహహ బ షపక

3000 SQX2503928
పపరర: జజన బఇవనస షపక

3025 AP151000690166
పపరర: రసజజనల షపక� షపక

95-209/399

భరస : పసదదషససదన� షపక
ఇసటట ననస:68-5-464
వయససస:70
లస: ససస స
95-209/401

3028 MLJ2137867
పపరర: షపక బభజ షపక

95-209/403

తసడడ:ప అబమదల ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-5-466
వయససస:43
లస: పప
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95-209/610

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-5-466
వయససస:40
లస: ససస స
3032 MLJ3758505
పపరర: ససగరతలకడమ రరపపరర

95-209/405

95-212/180

95-209/409

95-209/412

95-209/611

95-209/416

95-209/419

తసడడ:ప రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:31
లస: పప

3042 MLJ2133247
పపరర: జజననససదన షపక

3045 SQX1143767
పపరర: షమమమ షపక

3048 AP151000684369
పపరర: షపక ఇనయతషలమర

3051 AP151000690272
పపరర: మమరస మమ చసతనబతస న

95-209/422

3054 SQX1717495
పపరర: ససభభన షపక

95-209/413

3057 AP151000684370
పపరర: షపక సససదసలల
తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:49
లస: పప

3037 SQX1349274
పపరర: మమబమనన షపక

95-209/408

3040 SQX0285676
పపరర: ఫరతమమబ షపక

95-209/411

3043 AP151000684134
పపరర: వల షపక షపక

95-209/414

తసడడ:ప జజననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:61
లస: పప
95-184/139

3046 SQX1348615
పపరర: జజన బబగస షపక

95-209/415

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-5-474
వయససస:28
లస: ససస స
95-209/417

3049 SQX0196923
పపరర: నళన చసతనబతస న

95-209/418

భరస : జజరరన
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:36
లస: ససస స
95-209/420

3052 SQX0196899
పపరర: సససదన బ షపక

95-209/421

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:61
లస: ససస స
95-209/423

తసడడ:ప సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:24
లస: పప
95-209/425

95-209/407

తసడడ:ప జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:22
లస: పప
3056 MLJ3758000
పపరర: నవన కలమమర చసతనబతస న

95-209/410

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:68-5-474
వయససస:43
లస: పప

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:44
లస: ససస స
3053 SQX1717370
పపరర: బభజ షపక

3039 AP151000690266
పపరర: కరరమబన షపక షపక

3034 MLJ3460623
పపరర: షపక పసరర� షపక

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజన బభషర
ఇసటట ననస:68-5-474
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:68-5-474
వయససస:31
లస: ససస స
3050 AP151000690297
పపరర: లమలల షపక

95-212/181

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:19
లస: పప
3047 SQX0789271
పపరర: గగససయమ షపక

3036 SQX1599986
పపరర: ససభభన షపక

95-184/138

తసడడ:ప సససదసలల� షపక
ఇసటట ననస:68-5-470
వయససస:67
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:30
లస: పప
3044 SQX2448959
పపరర: బభష షపక

95-209/406

తసడడ:ప గగస బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-5-471
వయససస:26
లస: పప

భరస : జజన సససదన
ఇసటట ననస:68-5-472
వయససస:30
లస: ససస స
3041 MLJ3757960
పపరర: జజన బభషర షపక

3033 SQX0213637
పపరర: శవ రరమకకకషష రరవప రరవపరర

3031 SQX0095570
పపరర: శవరరమకకకషష రరవప రరపపరర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-5-469
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-5-469
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-5-470
వయససస:26
లస: పప
3038 SQX0273672
పపరర: శశశలబభనస షపక

95-209/404

భరస : అబమదలలసభభన
ఇసటట ననస:68-5-468
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషరషరరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:68-5-469
వయససస:35
లస: ససస స
3035 SQX1017798
పపరర: మసరసన షపక

3030 AP151000690399
పపరర: రసజజనల షపక

3055 SQX1717115
పపరర: మసరసన షపక

95-209/424

తసడడ:ప సససదసలర షపక
ఇసటట ననస:68-5-475
వయససస:26
లస: పప
95-209/426

3058 SQX1885573
పపరర: మలర శశరర ఉమమడనల

95-134/613

భరస : వనసకటటశశరరర ఉమమడనల
ఇసటట ననస:68-5-476
వయససస:47
లస: ససస స
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95-209/427

భరస : వనసకట రరవప చననపరటట
ఇసటట ననస:68-5-476
వయససస:33
లస: ససస స
3062 SQX0831131
పపరర: శసకర మమపసపరరశశటట

95-209/430

95-209/431

95-209/434

95-209/436

95-209/439

95-209/442

95-212/183

తసడడ:ప మర వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-482
వయససస:29
లస: పప

3072 MLJ2131092
పపరర: భభనసకలమమరర రరమశశటట

3075 MLJ2131100
పపరర: షపషమమ రరమశశటట

3078 SQX2130110
పపరర: జజఖతరమయ రరమశశటట

3081 MLJ2137644
పపరర: లలమవత తసగరరరల

95-209/445

3084 AP151000690154
పపరర: ఆదసబ షపక

95-209/437

3087 SQX2260990
పపరర: శరరమల షపక
తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:68-5-482
వయససస:21
లస: ససస స

3067 SQX1717214
పపరర: చసదదక
ప తసగరరరల

95-209/433

3070 NDX2453744
పపరర: జజఖతరమయ రరమససటట

94-201/53

3073 MLJ2132835
పపరర: లమవణఖ రరమశశటట

95-209/438

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:39
లస: ససస స
95-209/440

3076 MLJ2130821
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప రరమశశటట

95-209/441

తసడడ:ప జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:45
లస: పప
95-209/612

3079 SQX0314872
పపరర: షరహహదసన షపక

95-212/182

భరస : సలమస షససక
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:32
లస: ససస స
95-209/443

3082 SQX1717248
పపరర: లలకకశ రరడడడ చటటట

95-209/444

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:68-5-481
వయససస:24
లస: పప
95-209/446

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:68-5-482
వయససస:52
లస: ససస స
95-209/613

95-212/896

తసడడ:ప శకనవరసరరవప రరమ ససటట
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-5-481
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఇనసమతషలమర
ఇసటట ననస:68-5-482
వయససస:36
లస: ససస స
3086 SQX2229359
పపరర: రసనల షపక

95-209/435

తసడడ:ప శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప జకకకయమ షససక
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:38
లస: పప
3083 SQX1717289
పపరర: మరర బ షపక

3069 MLJ3460094
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ తసగరరరల

3064 SQX2195477
పపరర: భవన వననగళర

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:68-5-479
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:48
లస: పప
3080 SQX0314849
పపరర: సలమమ షపక

95-209/432

భరస : మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:50
లస: ససస స
3077 MLJ2130094
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట

3066 SQX0196881
పపరర: పదనమవత మమపసపరరశశటట

95-209/429

తసడడ:ప కలమమర వననగళర
ఇసటట ననస:68-5-477
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమమరరడడడ
ఇసటట ననస:68-5-479
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:68-5-480
వయససస:22
లస: ససస స
3074 MLJ2137636
పపరర: రమణ చటటట

95-212/895

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:68-5-478
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసజ లలట అలర డడ
ఇసటట ననస:68-5-479
వయససస:67
లస: ససస స
3071 SQX1779032
పపరర: చడసతనఖ రరమశశటట

3063 SQX2195428
పపరర: శవరరమకకషష పపసడనల

3061 MLJ3758034
పపరర: రరజకశ మమపసపరరశశటట

తసడడ:ప శసకర
ఇసటట ననస:68-5-477
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రమణయఖ పపసడనల
ఇసటట ననస:68-5-477
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-5-477/1
వయససస:32
లస: ససస స
3068 SQX1779016
పపరర: రరమమలమమ అలర డడ

95-209/428

తసడడ:ప శసకర
ఇసటట ననస:68-5-477
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-5-477
వయససస:51
లస: పప
3065 SQX1717982
పపరర: మలశలవరర బతష
స ల

3060 SQX0831123
పపరర: రరకకశ మమపసపరరశశటట

3085 MLJ3758018
పపరర: జజన బభషర షపక

95-209/447

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:68-5-482
వయససస:33
లస: పప
95-209/614

3088 SQX1055095
పపరర: అశక పపననస షపక

95-209/448

భరస : రబభలన
ఇసటట ననస:68-5-483
వయససస:27
లస: ససస స
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3089 SQX0658765
పపరర: నససమమ షపక
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95-209/449

భరస : మహమద అబమదల
ఇసటట ననస:68-5-483
వయససస:49
లస: ససస స
3092 SQX1919471
పపరర: రరహమమన షససక

95-209/452

95-212/843

తసడడ:ప ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:68-5-522
వయససస:30
లస: పప
3101 SQX1021195
పపరర: హరరక వరలలటట

95-212/186

95-201/975

95-208/1403

95-184/141

భరస : ననగకశశరరరవప పతస కకసడ
ఇసటట ననస:68-6-507/2
వయససస:47
లస: ససస స

95-212/184

3108 SQX1055152
పపరర: మన షపక షపక

3111 SQX0869537
పపరర: సససదసలల షపక

95-184/145

3114 SQX1152610
పపరర: మహన రరడడ మమరస ల

95-90/1084

3117 SQX1627431
పపరర: తపవనణణ పతస కకసడ
భరస : వనసకటటశశరరవప పతస కకసడ
ఇసటట ననస:68-6-507/2
వయససస:26
లస: ససస స

3097 SQX0196824
పపరర: జరరనన షపక

95-209/454

3100 SQX1060425
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలలర ల

95-212/185

3103 SQX1409326
పపరర: మమజమల ఖమన పఠరన

95-187/14

తసడడ:ప షసకత ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-5-641
వయససస:26
లస: పప
95-184/1007

3106 SQX2280279
పపరర: కకటటశశర రరవప గరరపరటట

95-208/1402

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-6-329
వయససస:50
లస: పప
95-209/456

3109 SQX1617069
పపరర: చసదదక
ప గగననపపడడ

95-184/140

తసడడ:ప రరమమరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:68-6-454
వయససస:22
లస: ససస స
95-184/142

3112 SQX1152628
పపరర: ఆదదలకడమ మమరస ల

95-184/144

భరస : ససబభలరరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:68-6-507
వయససస:49
లస: ససస స
95-184/146

తసడడ:ప ససబభలరరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:68-6-507
వయససస:35
లస: పప
95-184/148

95-209/616

తసడడ:ప సససమన MALLELA
ఇసటట ననస:68-5-546
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప సససదసలల
ఇసటట ననస:68-6-454
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ససబభలరరడడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:68-6-507
వయససస:29
లస: పప
3116 SQX1799550
పపరర: కకటమమ పతస కకసడ

3099 SQX1260272
పపరర: రరజఖలకడమ కకసడవటట

3105 SQX2419539
పపరర: కకఫసఠరలమర షపక

3094 SQX2183804
పపరర: రరహమన షపక

భరస : అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:68-5-522
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగమల షపక
ఇసటట ననస:68-6-452
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:68-6-454
వయససస:38
లస: ససస స
3113 SQX1152594
పపరర: శవరరరడడడ మమరస ల

95-209/453

తసడడ:ప మమనర షపక
ఇసటట ననస:68-6-66
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-6-329
వయససస:43
లస: ససస స
3110 SQX0869826
పపరర: అససనన షపక

3096 MLJ3757945
పపరర: అపరపరరవప ఇసకటర

3102 SQX2247047
పపరర: మహబబబ ఇరరలన సయఖద

95-209/451

తసడడ:ప షపర అల అహహహక
ఇసటట ననస:68-5-483
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప యమసఫ రరయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:68-5-569
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-6-5/9
వయససస:32
లస: ససస స
3107 SQX2280063
పపరర: జజఖత గరరపరటట

95-209/615

తసడడ:ప బసవ పపనననరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:68-5-545
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అమరననథ వరలలటట
ఇసటట ననస:68-5-547
వయససస:27
లస: ససస స
3104 SQX2128452
పపరర: మలర శశరర బతష
స ల

3093 SQX2378644
పపరర: సరరసజ షపక

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:68-5-519
వయససస:53
లస: పప
95-209/455

3091 MLJ3758109
పపరర: రబభలన షపక

తసడడ:ప జలమన
ఇసటట ననస:68-5-483
వయససస:33
లస: పప

భరస : జరలమన షపక
ఇసటట ననస:68-5-483
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:68-05-483
వయససస:18
లస: ససస స
3098 MLJ3757929
పపరర: రఫస షపక

95-209/450

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-5-483
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప షపర అల షససక
ఇసటట ననస:68-5-483
వయససస:43
లస: పప
3095 SQX2195113
పపరర: సబహ తబభసససమ షపక

3090 SQX0196915
పపరర: సరరస�ా్ బబగస షపక

3115 SQX1152602
పపరర: ససబభలరరడడడ మమరస ల

95-184/147

తసడడ:ప వనసకటసరశమ రరడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:68-6-507
వయససస:55
లస: పప
95-187/15

3118 SQX1627423
పపరర: రరమమ పతస కకసడ

95-187/16

తసడడ:ప ననగకశశరరవప పతస కకసడ
ఇసటట ననస:68-6-507/2
వయససస:24
లస: పప
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3119 SQX1775238
పపరర: రరమమ పతస కకసడ
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95-207/78

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప పతస కకసడ
ఇసటట ననస:68-6-507/2
వయససస:24
లస: పప
3122 MLJ3469194
పపరర: నజమనన సర మహమమద

95-207/80

95-212/198

95-207/84

95-212/200

95-207/88

95-207/91

95-207/94

తసడడ:ప కకసడల రరవప గగగమ
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:25
లస: పప

3132 SQX1281500
పపరర: తపవనణణ చడరరకలల

3135 AP151000690221
పపరర: అససనన

3138 SQX1532762
పపరర: రరజ పలసరన

3141 SQX1724723
పపరర: శరరద గగగమ

95-207/98

3144 SQX2429728
పపరర: సరసబపజఖస గగగమ

95-207/86

3147 SQX1004209
పపరర: ననగకశశర రరవప గగగమ
తసడడ:ప కకసడలల గగగమ
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:29
లస: పప

3127 SQX0196287
పపరర: కకటటశశరమమ చటభట

95-207/83

3130 SQX1423235
పపరర: అపరష మతషకలరర

95-212/199

3133 SQX0290346
పపరర: రసజజన బ షపక

95-207/87

భరస : మరర వల
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:29
లస: ససస స
95-207/89

3136 MLJ2135739
పపరర: పరపరయమమ గరలదడవర

95-207/90

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:27
లస: ససస స
95-207/92

3139 MLJ2133528
పపరర: వనసకటరరడడడ చడరరకలల

95-207/93

తసడడ:ప గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:54
లస: పప
95-207/96

3142 MLJ2133486
పపరర: శశషమమ మమరరబబ యన

95-207/97

భరస : బభబయఖ
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:29
లస: ససస స
95-207/681

భరస : కకసడల రరవప గగగమ
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:44
లస: ససస స
95-212/201

95-215/1517

భరస : వరకసశర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:68-6-510
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప గగగమ
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎరకమసద
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:29
లస: పప
3146 SQX0897058
పపరర: అసజననయమలల గగగమ

95-207/85

తసడడ:ప సనరర బభబమ పలసరన
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:54
లస: పప
3143 AP151000684059
పపరర: వనసకటటశశరరర గగగమ

3129 SQX0732966
పపరర: మసరసన రరడడడ ససహహచ

3124 SQX2428555
పపరర: అలమసఫ షపక

భరస : మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-510
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగబరశల
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ చడరరకల
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:19
లస: పప
3140 MLJ3460474
పపరర: మరవల షపక

95-207/82

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ చడరరకలల
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-511
వయససస:54
లస: ససస స
3137 SQX1921493
పపరర: గగపరల కకషష రరడడడ చడరరకల

3126 SQX0196295
పపరర: లకడమ తషలసస చటట

95-207/79

తసడడ:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:68-6-508
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-510
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:68-6-510
వయససస:56
లస: పప
3134 MLJ2136216
పపరర: ఈశశరమమ చదరరకలల

95-207/81

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-510
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-510
వయససస:54
లస: పప
3131 SQX1423219
పపరర: వరకసశర రరవప మతషకలరర

3123 MLJ3460540
పపరర: జజఫర మహమమద

3121 SQX1724673
పపరర: తససర మ బబగమ షపక

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-6-508
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప అమర
ఇసటట ననస:68-6-508
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఖమదర వల షససక
ఇసటట ననస:68-6-508/1
వయససస:31
లస: ససస స
3128 SQX0831156
పపరర: శకనవరస రరడడడ చటభట

95-184/1065

తసడడ:ప అమడ షపక
ఇసటట ననస:68-6-508
వయససస:25
లస: పప

భరస : అమరర
ఇసటట ననస:68-6-508
వయససస:54
లస: ససస స
3125 SQX1143916
పపరర: ననగబర బ షపక

3120 SQX2557643
పపరర: సలస షపక

3145 SQX2261626
పపరర: లకడమ పపసనన గగగమ

95-207/682

భరస : ఆసజననయమలల గగగమ
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:18
లస: ససస స
95-212/202

3148 SQX0452938
పపరర: రహహస షపక

95-212/203

తసడడ:ప లమలల షససక
ఇసటట ననస:68-6-512
వయససస:29
లస: పప
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3149 SQX0658773
పపరర: రరజఖలకకమ డదరనల
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95-207/99

భరస : మలర కరరరననరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-513
వయససస:29
లస: ససస స
3152 AP151000684331
పపరర: ససబభలరరడడడ దదరణనల

95-207/102

95-207/103

95-207/106

95-207/109

95-207/112

95-207/685

95-207/116

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:68-6-519
వయససస:43
లస: ససస స

3162 AP151000690019
పపరర: రరఘవమమ చదలవరడ

3165 MLJ2130292
పపరర: రరమచసదప రరడడడ చదలవరడ

3168 SQX1345736
పపరర: ససదదయఖ షపక

3171 SQX1724616
పపరర: పవన కలమమర అచచ

95-207/119

3174 SQX2264703
పపరర: దసరన రరవప అచచ

95-207/110

3177 SQX1940956
పపరర: కళయవత ఎససకటట
భరస : అపరపరరవప ఎససకటట
ఇసటట ననస:68-6-519
వయససస:43
లస: ససస స

3157 SQX1587221
పపరర: శకనవరస రరడడ చలలకలరర

95-207/105

3160 MLJ3469145
పపరర: వజయలకడమ చరలవరడ

95-207/108

3163 MLJ2135267
పపరర: వనసకటననరపపరరడడడ చదలవరడ

95-207/111

తసడడ:ప రరమచసదపరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-515
వయససస:48
లస: పప
95-207/113

3166 AP151000690208
పపరర: మసరసన బ చలకర

95-207/114

భరస : ససదదయఖ చలకర
ఇసటట ననస:68-6-517
వయససస:28
లస: ససస స
95-212/204

3169 SQX1724590
పపరర: ననగ లకడమ చలమర

95-207/115

భరస : శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:68-6-518
వయససస:33
లస: ససస స
95-207/117

3172 MLJ3757572
పపరర: దసరన రరవప అచచ

95-207/118

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-6-518
వయససస:30
లస: పప
95-207/686

3175 SQX2217529
పపరర: శకననథ రరవప సపరక

95-184/1006

Deleted

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప అచచ
ఇసటట ననస:68-6-518
వయససస:27
లస: పప
95-207/120

95-207/684

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-515
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప అచచ
ఇసటట ననస:68-6-518
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ఎడడగగసలల
ఇసటట ననస:68-6-518
వయససస:44
లస: పప
3176 MLJ2132041
పపరర: జజరరన షపక

95-207/107

తసడడ:ప పకకర సహ బ షపక
ఇసటట ననస:68-6-517
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-6-518
వయససస:50
లస: ససస స
3173 MLJ3460110
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

3159 SQX1724814
పపరర: సససదరఖ చదలవరడ

3154 SQX2456689
పపరర: అసజ రరడడడ టటపరపసణణ

తసడడ:ప వనసకట చలమ రరడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:68-6-514
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-6-515
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ శసకర దనర
ఇసటట ననస:68-6-517
వయససస:35
లస: ససస స
3170 AP151000690460
పపరర: వనసకటరమణ అచచ

95-207/104

భరస : రరమచసదపరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-515
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమచసదపరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-515
వయససస:51
లస: పప
3167 SQX2409159
పపరర: పపశరసత దనర

3156 MLJ2136257
పపరర: ఈశశరమమ చలలకల

95-207/101

తసడడ:ప సరసబరరడడడ టటపరపసణణ
ఇసటట ననస:68-6-513,lanchester road
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననరప రరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:68-6-515
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-515
వయససస:45
లస: ససస స
3164 AP151000684041
పపరర: అసజరరడడడ చదలవరడ

95-207/683

భరస : వనసకటచలమరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-514
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-514
వయససస:29
లస: పప
3161 MLJ3758448
పపరర: వనసకటరమణ చదలవరడ

3153 SQX2403491
పపరర: భభగఖరకఖ టటపరపసణణ

3151 SQX0689729
పపరర: మలర కరరరనన రరడడడ డదరనల

తసడడ:ప ససబభలరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-513
వయససస:29
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ టటపరపసణణ
ఇసటట ననస:68-6-513
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-514
వయససస:29
లస: ససస స
3158 MLJ2136471
పపరర: వనసకటభచలమమరరడడడ చలలకలరర

95-207/100

భరస : ససబభలరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-513
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-513
వయససస:29
లస: పప
3155 SQX0434530
పపరర: చలలకలరర రరజకశశరర

3150 AP151000690061
పపరర: భబదదవమమ దదరననల

తసడడ:ప ననగరసదపపప సపరక
ఇసటట ననస:68-6-519
వయససస:65
లస: పప
95-209/457

3178 AP151000690252
పపరర: లకకమకలమమరర కకట

95-209/458

భరస : వనసకటభదదప
ఇసటట ననస:68-6-519
వయససస:65
లస: ససస స
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3179 SQX0196204
పపరర: ననగబర బ దనదదకలల
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95-207/121

భరస : దనదనవల
ఇసటట ననస:68-6-520
వయససస:30
లస: ససస స
3182 MLJ2134971
పపరర: శకరరమమబరరస దనసరర

95-209/460

95-209/462

95-209/464

95-209/467

95-207/124

95-207/127

95-207/687

భరస : మహమమద ఉసరమన
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:36
లస: ససస స

3192 SQX1211762
పపరర: తనహహరరననసర షపక

3195 AP151000690161
పపరర: మసరసనల షపక

3198 MLJ3460912
పపరర: మమలమల షపక

3201 SQX2168326
పపరర: కరరమమలర షపక

95-207/690

3204 SQX0837179
పపరర: ససలమసనన షపక

95-184/150

3207 MLJ2136596
పపరర: మకలల
భరస : ససభన
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:38
లస: ససస స

3187 SQX0095547
పపరర: జజన షపక

95-184/149

3190 MLJ3460235
పపరర: మసరసన వల షపక

95-209/466

3193 SQX0196402
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-207/123

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:33
లస: ససస స
95-207/125

3196 SQX0445999
పపరర: ననగబలమరర షపక

95-207/126

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:35
లస: పప
95-207/128

3199 MLJ3460607
పపరర: మసరసన షపక

95-207/129

తసడడ:ప మమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:70
లస: పప
95-207/688

3202 SQX2231793
పపరర: రరయమజ షపక

95-207/689

తసడడ:ప ఖమబరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-6-527
వయససస:38
లస: పప
95-207/130

తసడడ:ప కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:30
లస: ససస స
95-207/132

95-209/461

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-524
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:68-6-527
వయససస:53
లస: పప

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-6-527
వయససస:28
లస: ససస స
3206 SQX0121905
పపరర: గగససయమ షపక

95-209/465

తసడడ:ప రరవపఫ
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల సససకలల
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:25
లస: పప
3203 SQX2168292
పపరర: మహమమడ షపక

3189 AP151000690450
పపరర: ఖమశసబ షపక

3184 SQX0196873
పపరర: ఆససయమ బబగస షపక

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-6-524
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:44
లస: పప
3200 SQX2380947
పపరర: ననసర కలమమర సససకలల

95-209/463

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-526
వయససస:48
లస: ససస స
3197 MLJ3460284
పపరర: మహమద ఉసమన

3186 MLJ2131928
పపరర: బషసర షపక

95-209/459

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:68-6-523
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:68-6-524
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-6-524
వయససస:60
లస: పప
3194 AP151000690162
పపరర: మహమద బబగసషపక

95-183/84

తసడడ:ప ధతసగరరర
ఇసటట ననస:68-6-523
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-6-524
వయససస:42
లస: ససస స
3191 MLJ3460573
పపరర: షపక మరవల

3183 SQX1932599
పపరర: మహబబబ జజన షపక

3181 MLJ2130169
పపరర: శశభభరరణణ

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:68-6-521
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-6-523
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-6-523
వయససస:35
లస: పప
3188 MLJ3469319
పపరర: షపక నగమరరబ

95-207/122

తసడడ:ప కరససయ
ఇసటట ననస:68-6-520
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:68-6-521
వయససస:44
లస: పప
3185 SQX1498717
పపరర: అననసర షపక

3180 MLJ3757523
పపరర: దనదనవల దనదదకలల

3205 SQX0837161
పపరర: మహమమమదన షపక

95-207/131

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:33
లస: ససస స
95-207/133

3208 MLJ2130813
పపరర: రకషమససతనసన షపక

95-207/134

భరస : బభజషపక
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:41
లస: ససస స
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3209 AP151000690157
పపరర: లమలల షపక

95-207/135

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:45
లస: ససస స
3212 MLJ2133577
పపరర: బభజ షపక

95-207/138

95-207/141

95-207/144

95-207/692

95-207/147

95-207/695

95-207/149

భరస : గగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:41
లస: ససస స
3233 SQX0446013
పపరర: పపలమరరరడడడ తనబబ సదద

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:24
లస: పప

95-207/145

3222 SQX1343730
పపరర: రసనల షపక

3225 SQX2168318
పపరర: ఫరతద మమననసర షపక

3228 SQX2432722
పపరర: సరయ భవన తనసబబదదద

95-207/152

95-212/205

3217 SQX1724632
పపరర: అబమదల రజజక షపక

95-207/143

3220 SQX2403418
పపరర: ననగలకమయఖ అనసత

95-207/691

3223 MLJ3758174
పపరర: శకనవరస రరడడడ తనసబమదదద

95-207/693

3226 SQX2146223
పపరర: యమససన షపక

95-207/694

తసడడ:ప జయమవపర రరహమమన
ఇసటట ననస:68-6-531
వయససస:49
లస: పప
95-207/696

3229 SQX0195081
పపరర: శకలసతల ఆదదన

95-207/148

భరస : సతఖ ననరరయణ రరడడ తనసబబదదద
ఇసటట ననస:68-6-531
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:24
లస: ససస స

3231 MLJ3758463
పపరర: ససబమలలల తనబబ సదద

3232 AP151000690406
పపరర: తరపతమ తనబభదద

3234 MLJ3461001
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ తనబబ సదద

3237 SQX2375426
పపరర: ససనత ఆదదన
తసడడ:ప ననగయఖ ఆదదన
ఇసటట ననస:68 6 532
వయససస:18
లస: ససస స

95-207/146

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-531
వయససస:30
లస: పప

95-207/150

95-207/151

భరస : కకసడరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:65
లస: ససస స
95-207/153

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:40
లస: పప
95-207/155

95-207/140

తసడడ:ప దసరన రరవప అనసత
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:38
లస: పప
3236 MLJ3757135
పపరర: ననగయఖ ఆధదన

3219 MLJ3460219
పపరర: ఆలపరటట పరలవనసకయఖ

3214 MLJ3758158
పపరర: అబమదల రవపఫ షపక

తసడడ:ప మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:25
లస: పప

భరస : జయమవపర రహమన షపక
ఇసటట ననస:68-6-531
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:68-6-531
వయససస:42
లస: ససస స
3230 SQX0430207
పపరర: జజఖత తనసబమదదద

95-207/142

తసడడ:ప మరర వల షపక
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-531
వయససస:36
లస: పప
3227 SQX2146660
పపరర: షహహన షపక

3216 AP151000690269
పపరర: ససతమమ ఆలపరటట

95-207/137

తసడడ:ప దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:85
లస: పప

భరస : ననగలకమయఖ అనసత
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:18
లస: ససస స
3224 MLJ3756921
పపరర: అచచరరడడడ తనబబ సదద

95-207/139

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర యఖ
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:48
లస: పప
3221 SQX2388874
పపరర: శరకవణణ లకడమ అనసత

3213 SQX0212910
పపరర: జలమన షపక

3211 AP151000690132
పపరర: మమగమబ షపక

భరస : ససలమరర
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల రవపఫ
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:46
లస: పప

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-6-529
వయససస:36
లస: ససస స
3218 SQX0848812
పపరర: సనరఖననరరయణ ఆలపరటట

95-207/136

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదలపవపఫ
ఇసటట ననస:68-6-528
వయససస:45
లస: పప
3215 SQX0196030
పపరర: మసరసనమమ ఆలపరటట

3210 MLJ3469061
పపరర: మలర క షపక

3235 SQX0469908
పపరర: గగపరల రరడడ తననబబ దద

95-207/154

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-532
వయససస:50
లస: పప
95-207/644

3238 SQX0196410
పపరర: లకడమ రరడడడస

95-207/156

భరస : ననరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-533
వయససస:43
లస: ససస స
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95-207/157

తసడడ:ప గగవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-533
వయససస:48
లస: పప
3242 SQX0445965
పపరర: రమమదదవ దదరరనల

95-207/158

95-207/161

95-214/88

95-212/206

95-187/425

95-141/432

95-183/103

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:43
లస: ససస స

3252 SQX0725192
పపరర: పదనమవత మమతషకల

3255 SQX1825884
పపరర: అచచయఖ సససగసశశటట

3258 SQX1795905
పపరర: ననగ సరయ అదనరర

3261 SQX2152189
పపరర: రసజజన బ షపక

95-207/317

3264 MLJ3756889
పపరర: సరయబభబమ మడతల

95-187/21

3267 MLJ2131662
పపరర: పపలర మమ అసకల
భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:33
లస: ససస స

3247 SQX0351221
పపరర: పరపయతషలర షపక�

95-183/86

3250 MLJ2130086
పపరర: మధస బబ మమమలమపపరస

95-207/162

3253 SQX0743500
పపరర: ససతతష మమతషకల

95-187/22

తసడడ:ప మహన రరవప
ఇసటట ననస:68-7-618
వయససస:27
లస: పప
95-183/101

3256 SQX1809664
పపరర: చసదపమమ తరరమలశశటట

95-183/102

భరస : వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-8-126
వయససస:44
లస: ససస స
95-141/433

95-141/687
3259 SQX2447670
పపరర: పవన ననగ వనసకట శశఖర అదనరర

తసడడ:ప మహహశశర రరవప అదనరర
ఇసటట ననస:68-8-386
వయససస:18
లస: పప
95-183/862

3262 SQX0194449
పపరర: రజన మడతల

95-207/316

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:68-8-582
వయససస:30
లస: ససస స
95-207/318

తలర : సరగజన దదవ
ఇసటట ననస:68-8-582
వయససస:37
లస: పప
95-207/319

95-207/160

తసడడ:ప సరసబయఖ బబ మమమలమపపరస
ఇసటట ననస:68-6-989
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:68-8-524/2
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-582
వయససస:47
లస: ససస స
3266 MLJ3469574
పపరర: మలలర శశరర రరమల

95-149/503

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అదనరర
ఇసటట ననస:68-8-385
వయససస:23
లస: పప

భరస : అయఖనన పస
ఇసటట ననస:68-8-524
వయససస:41
లస: ససస స
3263 AP151000690065
పపరర: సరగజనదదవ మడతల

3249 SQX2315000
పపరర: కపపగసతషల శకనవరస

3244 MLJ2132785
పపరర: వనసకటనరరసరరడడడ దదరరనల

తసడడ:ప అకలర�
ఇసటట ననస:68-6-569
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:68-8-106
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప ఆదనరర
ఇసటట ననస:68-8-385
వయససస:22
లస: ససస స
3260 SQX1839612
పపరర: చసదప కలమమరర పస

95-183/85

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:68-7-618
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషష పపసరద కరళహససస
ఇసటట ననస:68-8-60/1
వయససస:35
లస: ససస స
3257 SQX1942721
పపరర: ననగ కరవఖ ఆదనరర

3246 SQX1552752
పపరర: బభజ షపక

95-181/1336

తసడడ:ప ఆదద రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-536
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప కపపగసతషల ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:68-6-610
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప పరపరరరవప రరచనరర
ఇసటట ననస:68-7
వయససస:28
లస: ససస స
3254 SQX2246411
పపరర: మధవ లత కరళహససస

95-207/159

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:68-6-569
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-6-597
వయససస:41
లస: ససస స
3251 SQX1119149
పపరర: శరసత రరచనరర

3243 AP151000690444
పపరర: ససబభలరతనస దదరనల

3241 SQX2512572
పపరర: లకడమ బటటట

భరస : కకషరషసజననయమలల బటటట
ఇసటట ననస:68-6-534
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆదదరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-536
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-536
వయససస:70
లస: పప
3248 SQX0206094
పపరర: రరజకశశరర వనచనచ�

95-211/57

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడ రరడడడస
ఇసటట ననస:68-6-533
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:68-6-536
వయససస:34
లస: ససస స
3245 MLJ2133064
పపరర: ఆదద రరడడడ దదరరనల

3240 SQX1260256
పపరర: లల అమమలలశశరర రరడడ స

3265 SQX1151497
పపరర: నరకసదప మదతల

95-212/227

తసడడ:ప వనసకట రరజ మదతల
ఇసటట ననస:68-8-582
వయససస:27
లస: పప
95-207/320

3268 MLJ2134690
పపరర: వనసకటరతనస కరపపల

95-207/321

భరస : పసదకకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:53
లస: ససస స
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95-207/322

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:59
లస: ససస స
3272 MLJ2133304
పపరర: ననగకశశరరరవప అసకరల

95-207/325

95-207/327

95-207/330

95-207/333

95-207/336

95-207/339

95-207/341

భరస : బరయఖ బలర
ఇసటట ననస:68-8-590
వయససస:61
లస: ససస స

3282 SQX0194498
పపరర: వనసకట రమణ గగరరమమ

3285 SQX0210849
పపరర: కరససయ గగరరమమ

3288 SQX2346005
పపరర: యగకసదప కలమమర అసకరల

3291 AP151000690198
పపరర: వనసకరయమమ పపలమర

95-207/344

3294 MLJ3460839
పపరర: శకనవరసరరవప పపలర

95-207/334

3297 SQX1799725
పపరర: బరయఖ బలర
తసడడ:ప వనసకటభదదప బలర
ఇసటట ననస:68-8-590
వయససస:67
లస: పప

3277 SQX0210872
పపరర: తరరమల రరవప దగమనబభటట

95-207/329

3280 SQX0194415
పపరర: రరప కకరణర త కసకణనల

95-207/332

3283 MLJ2131670
పపరర: వనసకటలకడమ అసకరలల

95-207/335

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-8-588
వయససస:38
లస: ససస స
95-207/337

3286 MLJ2133072
పపరర: మమలకకసడయఖ అసకరల

95-207/338

తసడడ:ప కకసడయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:68-8-588
వయససస:43
లస: పప
95-207/711

3289 MLJ2131159
పపరర: వనసకటలకడమ పపలమర

95-207/340

భరస : ససబభలరరవప �
ఇసటట ననస:68-8-589
వయససస:37
లస: ససస స
95-207/342

3292 SQX0211342
పపరర: ససబభలరరవప పపలమ

95-207/343

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-8-589
వయససస:36
లస: పప
95-207/345

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-8-589
వయససస:27
లస: పప
95-183/107

95-207/710

భరస : రసజజన
ఇసటట ననస:68-8-586
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-8-589
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-8-589
వయససస:37
లస: పప
3296 SQX1799741
పపరర: వనసకటమమ బలర

95-207/331

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:68-8-588
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనననసరరవప
ఇసటట ననస:68-8-589
వయససస:38
లస: ససస స
3293 MLJ3460870
పపరర: ననగరరజ పపలమర

3279 MLJ3460854
పపరర: శకనవరసరరవప దగమనపరటట

3274 SQX2129492
పపరర: శకనస కపపల

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-8-584
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప పసదద మమసలయఖ
ఇసటట ననస:68-8-588
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-8-588
వయససస:61
లస: పప
3290 MLJ2131134
పపరర: వజయలకడమ పపలమర

95-207/328

భరస : కరససయఖ
ఇసటట ననస:68-8-588
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప చనవనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-588
వయససస:53
లస: ససస స
3287 AP151000684082
పపరర: చన వనసకటయఖ యసబభడడ

3276 MLJ3469541
పపరర: అసజల దగమనపరటట

95-207/324

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కపపల
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-8-584
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప చన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:68-8-586
వయససస:50
లస: పప
3284 AP151000690201
పపరర: ఆదదలకడమ యసబభడడ

95-207/326

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-8-584
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదసలల
ఇసటట ననస:68-8-584
వయససస:38
లస: పప
3281 MLJ3756988
పపరర: రసజజన కసకణనల

3273 MLJ2133841
పపరర: సరసబశవరరవప కపపల

3271 MLJ2133833
పపరర: సరసబశవరరవప రరయల

తసడడ:ప రరసబభబమ
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:53
లస: పప

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:68-8-584
వయససస:32
లస: ససస స
3278 SQX0210914
పపరర: రమమశ బభబశశటట

95-207/323

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప పపపపల
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-8-583
వయససస:48
లస: పప
3275 SQX0194514
పపరర: ననగలకడమ బభబ శశటట

3270 SQX1725340
పపరర: వనసకటటశ కపపల

3295 SQX1228320
పపరర: వనసకటటశశరమమ పపల

95-212/228

భరస : ననగ రరజ పపల
ఇసటట ననస:68-8-589
వయససస:30
లస: ససస స
95-183/108

3298 AP151000690214
పపరర: పరమమశశరమమ బబ లల

95-207/346

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-8-590
వయససస:65
లస: ససస స
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3299 SQX0732941
పపరర: వనసకట ససబభలరరవప బబ లల

95-207/347

తసడడ:ప కకషష బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-590
వయససస:27
లస: పప
3302 AP151000690311
పపరర: పదమ బబ లల

95-207/349

3303 AP151000684332
పపరర: వనసకటరరవప బబ లల

95-183/867

3306 MLJ2134666
పపరర: పదనమవత బబనక

95-207/350

3309 AP151000690423
పపరర: ఆదదశశషమమ బబనకర

95-207/766

3304 SQX2477412
పపరర: యమవరరజ బబ లల

95-216/1124

తసడడ:ప వనసకట రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-591
వయససస:18
లస: పప
95-207/351

భరస : శకనననసరరవప
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:38
లస: ససస స
95-207/353

3301 SQX2560852
పపరర: గగరర రరయల

భరస : వనసకట ససబలరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-590
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-591
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బబనకర
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:21
లస: పప
3308 AP151000690008
పపరర: ధనలకడమ బబనకర

95-207/348

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-8-590
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకటభపవప
ఇసటట ననస:68-8-591
వయససస:46
లస: ససస స
3305 SQX2272516
పపరర: సరయ కకషష బబనకర

3300 AP151000684020
పపరర: పరమమశశరరరవప బబ లల

3307 AP151000690014
పపరర: ఉషరరరణణ ససగ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:45
లస: ససస స

95-207/354

3310 SQX1151612
పపరర: బభల ననగకసదప కలమమర బబనక

భరస : సరయ రసగ లకమణ కకసడ బబనకర
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:46
లస: ససస స

3311 MLJ2131548
పపరర: సరసబశవ రరవప ససగ

95-207/357 3313 SQX1799774
3312 MLJ2130805
పపరర: సరయరసగ లకమణకకసడన బబనక
పపరర: లకడమ సరసబభపజఖస పగరడడ

95-207/356

తసడడ:ప చన రరమమలల ససగ
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:46
లస: పప
3314 SQX1756691
పపరర: కలమమరర పగరడడ
భరస : సతఖ ననరరయణ పగరడడ
ఇసటట ననస:68-8-593
వయససస:65
లస: ససస స
3317 SQX2264836
పపరర: రరమమ పగరడడ

95-183/869

95-207/358

భరస : పసదద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-594
వయససస:59
లస: ససస స
3323 SQX2354892
పపరర: శవ జజఖత బలర

95-183/871

తసడడ:ప వనసకట రరవప బలర
ఇసటట ననస:68-8-595
వయససస:19
లస: ససస స
3326 SQX1892496
పపరర: సలమమన రరజ బబ లల
తసడడ:ప కకటయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:68/8/595
వయససస:21
లస: పప

3318 SQX1216739
పపరర: లహరర యసబడ

95-183/111

3316 SQX2437747
పపరర: పపలర యఖ మహసకరళ

95-212/229

3319 SQX1757178
పపరర: రరహమమన షపక

భరస : వనసకట ననగ మలలర సశర రరవప యసబడ
ఇసటట ననస:68-8-593
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప షపహర అల షపక
ఇసటట ననస:68-8-594
వయససస:42
లస: పప

3321 SQX0210963
పపరర: వనసకట ననగమలలర సశర రరవప
యసచనదద
తసడడ:ప పసద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-594
వయససస:31
లస: పప

95-207/359

3322 SQX2354843
పపరర: వరయఖ బలర

3324 MLJ3469350
పపరర: గమరవమమ బలర

95-207/360

3327 SQX2129799
పపరర: వనసకటమమ బలర
భరస : వరయఖ బలర
ఇసటట ననస:68-8-595/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-183/868

తసడడ:ప నరసససహ రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-8-593
వయససస:77
లస: పప
95-183/112

95-183/870

తసడడ:ప వనసకటభదదప బలర
ఇసటట ననస:68-8-595
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప బలర
ఇసటట ననస:68-8-595
వయససస:43
లస: ససస స
95-224/76

95-183/109

భరస : రరమమ పగరడడ
ఇసటట ననస:68-8-593
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ పగరడడ
ఇసటట ననస:68-8-593
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ పగరడడ
ఇసటట ననస:68-8-593
వయససస:35
లస: పప
3320 SQX0194563
పపరర: ఆదదలకడమ� యసబభడడ�

3315 SQX1757152
పపరర: సతఖననరరయణ పగరడడ

95-207/355

తసడడ:ప సరయ రసగ లకమణ కకసడన బబనక
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప రసగననయమడడ
ఇసటట ననస:68-8-592
వయససస:69
లస: పప
95-183/110

95-207/352

3325 MLJ3460706
పపరర: వనసకట రరవప బలర

95-207/361

తసడడ:ప ససబభలరరవప బలర
ఇసటట ననస:68-8-595
వయససస:51
లస: పప
95-207/712

3328 SQX1569690
పపరర: సరయననథ మమనపలలర

95-207/362

తసడడ:ప సరసబశవరరవప మమనపలలర
ఇసటట ననస:68-8-596
వయససస:49
లస: పప
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3329 SQX0968305
పపరర: జజఖత మమనపలర మమనపలర

95-212/230

తసడడ:ప జలల షపక
ఇసటట ననస:68-8-596
వయససస:29
లస: పప
95-181/1247

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ తడలలకలటర
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:50
లస: ససస స
3335 AP151000690117
పపరర: వనసకటరతనస బబ లల

95-207/365

95-207/368

95-183/114

95-207/713

95-207/372

95-207/375

తసడడ:ప శవయఖ తడలరగడనడ
ఇసటట ననస:68-8-600
వయససస:26
లస: ససస స

3342 SQX1530378
పపరర: లకడమ బబ లల

3345 SQX2241800
పపరర: ససరకశ మదనల

3348 MLJ2137545
పపరర: మలలర శశరర కడడయమల

3351 MLJ2132777
పపరర: బమలర కకటయఖ కడడయమల

95-207/378

3354 SQX2402014
పపరర: ససనత కడడయమల

95-207/369

3357 SQX0195073
పపరర: రమణమమ తడలరగడడ
భరస : శవయఖ తడలరగడడ
ఇసటట ననస:68-8-600
వయససస:51
లస: ససస స

95-207/364

3337 AP151000684170
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ లల

95-207/367

3340 SQX1617218
పపరర: లకడమ బబ లల

95-183/113

3343 SQX1530360
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లల

95-207/370

తసడడ:ప చసగయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-598
వయససస:46
లస: పప
95-207/714

3346 AP151000690151
పపరర: వనసకటరతనస బబ లల

95-207/371

భరస : మలర ఖమరరనన
ఇసటట ననస:68-8-598/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-207/373

3349 AP151000690114
పపరర: వనసకరతనస కడడయమల

95-207/374

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:31
లస: ససస స
95-207/376

3352 MLJ2136646
పపరర: కకటయఖ కడడయమల

95-207/377

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:31
లస: పప
95-207/715

తసడడ:ప ననరరయణ కడడయమల
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:18
లస: ససస స
95-207/379

3334 AP151000690477
పపరర: లకడమ బబ లల

భరస : శకనవరస రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-598
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:31
లస: పప
3356 SQX1725142
పపరర: కనక దసరన తడలరగడనడ

95-207/765

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలగమరవయఖ
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:31
లస: పప
3353 AP151000684005
పపరర: ఆదదననరరయణ కడడయమల

3339 SQX2496065
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తడలలకలటర

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప మమనపలర
ఇసటట ననస:68-8-596
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప చడసచసరరమయఖ మదనల
ఇసటట ననస:68-8-598
వయససస:20
లస: పప

భరస : బమలర కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-599
వయససస:31
లస: ససస స
3350 SQX0445932
పపరర: ఆదదననరరయణ మమవశ

95-207/366

భరస : శకనవరసరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-598
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చడసచసరరమయఖ మదనల
ఇసటట ననస:68-8-598
వయససస:37
లస: ససస స
3347 SQX0194696
పపరర: రజన కడడయమల

3336 SQX1592428
పపరర: కకమల రరవప బబ లల

95-212/232
3331 SQX0968297
పపరర: రతన కకషస ర మమనపలర మమనపలర

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ తడలలకలటర
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప చసగయఖ బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-598
వయససస:46
లస: పప
3344 SQX2126688
పపరర: పదమ మదనల

95-207/363

తసడడ:ప రరమ రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:31
లస: పప
3341 SQX1617184
పపరర: శకనవరస రరవప బబ లల

3333 MLJ2137396
పపరర: ససబలమమ బబ లల
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-597
వయససస:59
లస: ససస స
3338 AP151000684385
పపరర: రరమమరరవప బబ లల

95-212/231

Deleted

భరస : రతన కకషస ర మమనపలర
ఇసటట ననస:68-8-596
వయససస:39
లస: ససస స
3332 SQX2432797
పపరర: లసగమమ తడలలకలటర

3330 SQX1916766
పపరర: మర షపక

3355 NDX2454155
పపరర: శవ చలమర

94-201/54

తసడడ:ప సససదసలల చలమర
ఇసటట ననస:68-8-600
వయససస:21
లస: పప
95-207/380

3358 MLJ3758208
పపరర: శవయఖ తడలరగడడ

95-207/381

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-600
వయససస:61
లస: పప
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95-207/716

తసడడ:ప సససదసలల చలర
ఇసటట ననస:68-8-600
వయససస:22
లస: పప
3362 AP151000690058
పపరర: శవపరరశత గమజనల

95-207/384

95-207/718

95-207/387

95-207/390

95-207/393

95-207/396

95-183/872

తసడడ:ప వర పపకరశ దదడడడ
ఇసటట ననస:68-8-603/2
వయససస:35
లస: పప

3372 SQX0194605
పపరర: గగరర గమసజ

3375 SQX1487678
పపరర: ననగ హరరష కలసచనల

3378 SQX1549395
పపరర: వనసకట లకడమ గమజనల

3381 SQX1775022
పపరర: రరజకశశరర కరళహససస

95-207/400

3384 SQX2138758
పపరర: కకషష పపసరద కరళహససస

95-207/391

3387 SQX1549015
పపరర: ససమలత తపసపటర
తసడడ:ప రరజజ రరవప తపసపటర
ఇసటట ననస:68-8-633
వయససస:25
లస: ససస స

3367 SQX1549403
పపరర: లకడమ తరరమల గమసజ

95-207/386

3370 SQX1487694
పపరర: శరరష కలసచనల

95-207/389

3373 SQX0194571
పపరర: ససత కలసచనల

95-207/392

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:42
లస: ససస స
95-207/394

3376 MLJ3757184
పపరర: సరసబశవ రరవప మహసకరళ

95-207/395

తసడడ:ప పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:35
లస: పప
95-207/397

3379 AP151000684153
పపరర: ససబభలరరవప గమజనల

95-207/398

తసడడ:ప కకటమమ
ఇసటట ననస:68-8-603
వయససస:45
లస: పప
95-187/426

3382 AP151000690116
పపరర: శవ కలమమరర గమజనల

95-207/399

భరస : శవయఖ గమజనల
ఇసటట ననస:68-8-603/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-207/719

తసడడ:ప చసదప సపఖరరరవ కరళహససస
ఇసటట ననస:68-8-603/1
వయససస:36
లస: పప
95-207/720

95-207/717

భరస : శవ కలసచనల
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదపశశఖరరరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:68-8-603/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ గమజనల
ఇసటట ననస:68-8-603/1
వయససస:30
లస: పప
3386 SQX2254399
పపరర: నగరజ దదడడడ

95-207/388

భరస : ససబభలరరవప గమజనల
ఇసటట ననస:68-8-603
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: రరజకశశరర కరళహససస
ఇసటట ననస:68-8-603/1
వయససస:67
లస: పప
3383 MLJ3756947
పపరర: వనణమగగపరల గమజనల

3369 SQX1487686
పపరర: ననగలకకమ కలసచనల

3364 SQX2296523
పపరర: కకటట వనసకటయఖ గమజనల

తసడడ:ప దసరరనరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:76
లస: పప
3380 SQX2306470
పపరర: చసదప శశఖర రరవప కరళహససస

95-208/1410

భరస : దసరన రరవప
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:47
లస: ససస స
3377 SQX0211029
పపరర: మహసకరళ పపలర యఖ

3366 SQX2229391
పపరర: వజయ కలమమర గమజనల

95-207/383

తసడడ:ప గగపరలరరవప గమజనల
ఇసటట ననస:68-8-600/3
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగహరరష కలసచనల
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:34
లస: ససస స
3374 SQX0194589
పపరర: రమణ మహసకరళ

95-207/385

తసడడ:ప వనసకటయఖ గమజనల
ఇసటట ననస:68-8-600/3
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-8-601
వయససస:25
లస: ససస స
3371 SQX0194647
పపరర: వనసకరయమమమ కలసచనల

3363 SQX1246223
పపరర: హరర గగపస కకషష గమజనల

3361 MLJ2133726
పపరర: శకనవరసరరవప రరబల

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-8-600/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-600/3
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ గమజనల
ఇసటట ననస:68-8-600/3
వయససస:42
లస: ససస స
3368 SQX1487702
పపరర: సతఖ దసరన మహసకరళ

95-207/382

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-8-600/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-8-600/3
వయససస:45
లస: ససస స
3365 SQX2296549
పపరర: శవ పరరశత గమజనల

3360 SQX0658690
పపరర: లకకమ పరరశత రరబభల

3385 SQX2249423
పపరర: ననగమణణ దదడడడ

95-183/848

భరస : నగరజ దదడడడ
ఇసటట ననస:68-08-603/2
వయససస:33
లస: ససస స
95-213/28

3388 SQX0701516
పపరర: అననమమ తపసపటర

95-213/29

భరస : రరజజరరవప తపసపటర
ఇసటట ననస:68-8-633
వయససస:44
లస: ససస స
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95-213/30

భరస : దనసస మనకర
ఇసటట ననస:68-8-633
వయససస:73
లస: ససస స
3392 SQX0924688
పపరర: మమబబ బభష షససక

95-215/217

95-213/1159

తసడడ:ప సలమస షపక
ఇసటట ననస:68-9-641
వయససస:36
లస: పప
3398 SQX1280635
పపరర: సలమమ షపక

95-213/72

95-213/888

95-213/77

95-213/78

95-213/81

భరస : చనన చచరర ససకలరర
ఇసటట ననస:68-9-654
వయససస:53
లస: ససస స

3402 SQX1860923
పపరర: బబబ చలకరబతస న

3405 SQX1912112
పపరర: ఏసమమ మణణక

3408 SQX1548710
పపరర: అనతన మసగ

3411 SQX1861103
పపరర: దసరన మసగ

95-213/84

3414 SQX1548918
పపరర: చనన దదవదనసస చలకరబతస న

95-213/73

3417 SQX1912179
పపరర: చనన చచరర ససకలరర
తసడడ:ప అసకరలల ససకలరర
ఇసటట ననస:68-9-654
వయససస:58
లస: పప

95-213/71

3400 SQX1229187
పపరర: దసరన బతష
స ల

95-213/74

భరస : అమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-9-643
వయససస:35
లస: ససస స
95-213/75

3403 SQX1861038
పపరర: యయససపరదస చలకరబతస న

95-213/76

తసడడ:ప పపననయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-647
వయససస:34
లస: పప
95-214/99

3406 SQX1911981
పపరర: పపలర యఖ చలకరబతస న

95-214/100

తసడడ:ప జకకరయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-647
వయససస:69
లస: పప
95-213/79

3409 SQX1548942
పపరర: లకడమ మసగ

95-213/80

భరస : శకనస మసగ
ఇసటట ననస:68-9-650
వయససస:38
లస: ససస స
95-213/82

3412 SQX0728592
పపరర: అసకమమ రరవప మసగర

95-213/83

తసడడ:ప శకనస మసగర
ఇసటట ననస:68-9-650
వయససస:27
లస: పప
95-213/85

తసడడ:ప గరలయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-651
వయససస:33
లస: పప
95-214/101

95-200/1138

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-9-642
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : లకడమ మసగ
ఇసటట ననస:68-9-650
వయససస:21
లస: పప

భరస : గరలయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-651
వయససస:54
లస: ససస స
3416 SQX1912229
పపరర: ఆనమమ ససకలరర

3397 SQX1273291
పపరర: షరకకర షపక

95-214/98

భరస : అసకమమ రరవప మసగ
ఇసటట ననస:68-9-650
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మమరరలర
ఇసటట ననస:68-9-650
వయససస:66
లస: ససస స
3413 SQX0702183
పపరర: రరమమలమమ చలకరబతస న

3396 SQX1911957
పపరర: పపలర రరవప మణణక

భరస : మరరయ దనసస మణణక
ఇసటట ననస:68-9-647
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప మరయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-649
వయససస:32
లస: పప
3410 SQX1548686
పపరర: అసకమమ మమరరలర

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-9-641
వయససస:34
లస: ససస స

3399 SQX1940840
పపరర: సరదదక షపక

95-219/55

3394 SQX2214559
పపరర: రమజ షపక

భరస : యలమసద రరవప బబ మమమబబ ఈనన
ఇసటట ననస:68-9-574/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : యయససపరదస చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-647
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎరకయఖ� చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-647
వయససస:43
లస: పప
3407 SQX1861095
పపరర: మమరరయమదనసస చలకరబతస న

95-207/732

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-9-642
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మమణణకఖరరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-9-643
వయససస:26
లస: పప
3404 AP151000696219
పపరర: ఏససదననస చలకరబతస న

3393 SQX2327419
పపరర: మహ లకడమ బబ మమమబబ ఈనన

3391 MLJ3259017
పపరర: లలత మమనసపలర

భరస : శకనవరసరరవప మమనసపలర
ఇసటట ననస:68-09-465
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరయ దనస మణణక
ఇసటట ననస:68-9-641
వయససస:22
లస: పప

భరస : కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:68-9-642
వయససస:58
లస: ససస స
3401 SQX2019628
పపరర: కకటటశశర రరవప గరరపరటట

95-189/1652

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-8-875
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ఊమమర
ఇసటట ననస:68-9-502
వయససస:39
లస: పప
3395 SQX2214609
పపరర: ససభభన షపక

3390 SQX2265957
పపరర: శశశదన షపక

3415 SQX1915685
పపరర: మరరయ దనసస ససకలరర

95-213/90

తసడడ:ప శశరర ససకలరర
ఇసటట ననస:68-9-654
వయససస:30
లస: పప
95-214/102

3418 SQX1707934
పపరర: ససజజత మణణకక

95-213/91

భరస : మననజ కలమమర మణణకక
ఇసటట ననస:68-9-655
వయససస:22
లస: ససస స
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3419 SQX2411916
పపరర: మననజ కలమమర మణణకక

95-213/1161

తసడడ:ప ఆనసదరరవప మణణకక
ఇసటట ననస:68-9-655
వయససస:30
లస: పప
3422 SQX1915636
పపరర: గగహరరబబగస

95-213/92

95-213/95

95-213/98

95-213/100

95-213/1152

95-184/187

తసడడ:ప పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-34-198
వయససస:34
లస: పప
3440 SQX1755164
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-184/190

తసడడ:ప భదపయఖ కకలటట
ఇసటట ననస:68-34-1950
వయససస:59
లస: పప

95-213/99

3432 SQX1707884
పపరర: రహమతషననసర షపక

3435 SQX1783794
పపరర: రరమ బపహమస మమడడబబ యన

95-202/771

95-213/101

3427 SQX1228262
పపరర: మమణణకఖస కరరఖల

95-213/97

3430 SQX0002311
పపరర: పపసరద తనలల
ర రర�

95-214/103

3433 SQX1708098
పపరర: జజన బభషర షపక

95-213/102

తసడడ:ప రహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:68-9-6023
వయససస:40
లస: పప
95-199/891

3436 SQX1457226
పపరర: చసదప శశఖర రకగమల

95-184/186

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:68-18-1685 BHARATHSINIGH
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-34-197
వయససస:26
లస: పప

3438 SQX0580530
పపరర: ననగకసదపస రరపపడడ

3439 SQX0436832
పపరర: ఆదడమమ యదనల

95-184/188

3441 SQX2288504
పపరర: అదదహల షపక

3444 SQX0926469
పపరర: రకణమకర చదనసనరర

3447 SQX1755271
పపరర: బభజ షపక
భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-34-1952
వయససస:30
లస: ససస స

95-184/189

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1719
వయససస:64
లస: ససస స
95-184/957

3442 SQX1386649
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

95-185/154

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:68-34-1947
వయససస:24
లస: పప
95-215/259

తసడడ:ప చదననయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1949
వయససస:40
లస: ససస స
95-184/191

95-213/94

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-9-1376
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప అలభబక షపక
ఇసటట ననస:68-34-1947
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరకసత కలమమర చడనననరర
ఇసటట ననస:68-34-1948
వయససస:22
లస: ససస స
3446 SQX1755859
పపరర: హరర పపసరద కకలటట

3429 SQX0703140
పపరర: ససవర కకషష కకసనఎస

3424 SQX0703165
పపరర: వరసస కకసనస

భరస : బమజ బభబమ కరరఖల
ఇసటట ననస:68-9-688
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:68-34-1719
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఇమమసస షపక
ఇసటట ననస:68-34-1947
వయససస:37
లస: ససస స
3443 SQX2103075
పపరర: ననగ భమవననశశరర చడనననరర

95-213/96

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-9-6023
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప చడననరరడడడ అవపల
ఇసటట ననస:68-9-6161
వయససస:19
లస: పప
3437 SQX1062447
పపరర: హనసమసత రరవప పపరస

3426 SQX1576547
పపరర: కకషష మబరరస పప టట

95-218/16

తసడడ:ప బభపయఖ కకసనస
ఇసటట ననస:68-9-665
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప బభపయఖ కకసనఎస
ఇసటట ననస:68-9-974
వయససస:29
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:68-9-6023
వయససస:27
లస: ససస స
3434 SQX2149391
పపరర: లలకకశ రరడడడ అవపల

95-213/93

తసడడ:ప ససబభలరరవప పప టట
ఇసటట ననస:68-9-668
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమరరయమదనసస చలకబతస న
ఇసటట ననస:68--9-963
వయససస:35
లస: ససస స
3431 SQX1709187
పపరర: అబద షపక

3423 SQX1915610
పపరర: సరహహబ బబగ

3421 SQX1702364
పపరర: మమరరయమబభబమ మమనకక

తసడడ:ప అసఆధ రరవప మమనకక
ఇసటట ననస:68-9-655
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:68-9-656
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప శక హరర సవరస
ఇసటట ననస:68-9-668
వయససస:24
లస: పప
3428 SQX1228296
పపరర: రరజఖస చలకబతస న

95-213/1198

తసడడ:ప ఆనసదరరవప మణణకక
ఇసటట ననస:68-9-655
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరహహబ
ఇసటట ననస:68-9-656
వయససస:39
లస: ససస స
3425 SQX1279406
పపరర: రమమష సవరస

3420 SQX2524924
పపరర: మరరయబభబమ మణణకక

3445 SQX0909333
పపరర: కరకసతకలమమర చడనసనరర

95-215/260

తసడడ:ప రకణమకర
ఇసటట ననస:68-34-1949
వయససస:25
లస: పప
95-184/192

3448 SQX2289031
పపరర: రహహమథబ షపక

95-184/958

తసడడ:ప మసరసన బ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1954
వయససస:43
లస: ససస స
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3449 SQX1842400
పపరర: షపక బభబమ
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95-184/193

తసడడ:ప షపక అలమర బక
ఇసటట ననస:68-34-1955
వయససస:56
లస: పప
3452 SQX2276418
పపరర: హహసపన షపక

95-184/961

95-184/964

95-185/970

95-215/262

95-184/195

3459 SQX2519858
పపరర: గగపస కరయల

3462 SQX1424928
పపరర: అననసర షపక

3465 SQX1489930
పపరర: మసగ కలమమరర బబజనస

95-184/967

3468 SQX2296010
పపరర: శకనవరసరరవప సరదదననన

95-198/1602

Deleted

3471 SQX2098515
పపరర: బభజ షపక

95-215/263

95-184/200

భరస : ససరకష డనబమలకకటట
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:26
లస: ససస స
3476 SQX1755818
పపరర: అనసష చసడడక
భరస : పపకరశ చసడడక
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:29
లస: ససస స

3474 SQX1755586
పపరర: శరఖమల దదవరకకసడ

95-184/196

3477 SQX0713388
పపరర: చడసచమమ మమకల
భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:30
లస: ససస స

95-184/966

3460 SQX1323385
పపరర: ననగబర బ షపక

95-215/261

3463 SQX1489948
పపరర: అనతన కలమమరర బబ డడడ

95-184/194

3466 SQX0625137
పపరర: ససబలయఖ లకకక�

95-184/197

తసడడ:ప చడననయఖ�
ఇసటట ననస:68-34-1964
వయససస:44
లస: పప
95-184/969

3469 SQX2465573
పపరర: రకవసత సరయ సరదదననన

95-184/968

తసడడ:ప శకనవరసరరవప సరదదననన
ఇసటట ననస:68-34-1965 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: పప
95-1/1195

3472 SQX1789346
పపరర: హహమ బసదస బబ గమనరర

95-184/199

తసడడ:ప ససబభలరరవప బబ గమనరర
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:21
లస: ససస స
95-184/201

తసడడ:ప సతఖననరరయణ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:26
లస: ససస స
95-184/203

3457 SQX2308161
పపరర: ససజజత గగడకతనర

భరస : శకనస బబ డడడ
ఇసటట ననస:68-34-1964
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వజయ భభసకర రరవప వజయ భభసకర రరవ తసడడ:ప ననయబ బ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1966
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:18
లస: ససస స
3473 SQX1755032
పపరర: శరకవరణణ డనబమలకకటట

95-184/963

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదదబభలయ సరదదననన
ఇసటట ననస:68-34-1965/1
వయససస:50
లస: పప
95-184/198

3454 SQX2308252
పపరర: శకనస గగడకతనర

భరస : శకనస జ
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దనసస బబజనస
ఇసటట ననస:68-34-1964
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప గలయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:68-34-1965
వయససస:25
లస: ససస స
3470 SQX1967009
పపరర: ససనత బమరకఎమఎసఇటటటటవనస

95-184/965

తసడడ:ప అబమదల ఖయమమ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1964
వయససస:37
లస: ససస స
3467 SQX2281400
పపరర: రరమ దదవ పరలలస

3456 SQX2294445
పపరర: ససజజత గగతకటర

95-184/960

తసడడ:ప ననగకసదపస జ
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప పపరరషస తస స కరయల
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:74
లస: పప

భరస : అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:48
లస: ససస స
3464 SQX0713438
పపరర: ససజజత లకకక

95-184/962

భరస : శకనస గగతకటర
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపస కరయల
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:69
లస: ససస స
3461 SQX1453588
పపరర: అమర బ షపక

3453 SQX2279966
పపరర: రసనల షపక

3451 SQX2286672
పపరర: తరరమల రరవప దసడడ

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:68-34--1956/6
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప చసద బభష షపక
ఇసటట ననస:68-34-1959
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననగకసదపస (లలటట) గగతకటర
ఇసటట ననస:68-34-1961
వయససస:38
లస: పప
3458 SQX2519908
పపరర: కకశవమమ కరయల

95-184/959

భరస : అబమదల షపక
ఇసటట ననస:68-34-1956
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ససఖదనలల షపక
ఇసటట ననస:68-34-1957
వయససస:35
లస: పప
3455 SQX2294452
పపరర: శకనస గగతకటర

3450 SQX2285666
పపరర: శరహహదన షపక

3475 SQX1755610
పపరర: శవ పరరశత నననవథ

95-184/202

తసడడ:ప అమరరనథ నననవథ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:27
లస: ససస స
95-184/204

3478 SQX0291971
పపరర: పయమఖవపల భవరన�

95-184/205

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:58
లస: ససస స
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3479 SQX1755636
పపరర: వజయ జసగల
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95-184/206

తసడడ:ప రరజ జసగల
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:31
లస: ససస స
3482 SQX0292128
పపరర: వగన పపమలమ

తలర : వజయలకడమ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:32
లస: ససస స
95-184/209

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:34
లస: ససస స
3485 SQX0612937
పపరర: రతస మమ తడకలలరర�

95-184/212

95-184/215

95-184/218

95-184/221

95-184/224

95-184/227

తసడడ:ప ఈశశరయఖ మలర పలర
ఇసటట ననస:68-34-1969
వయససస:51
లస: పప

3492 MLJ3224813
పపరర: వనసకటమమ పపరస�

3495 MLJ3223989
పపరర: జజనల షపక �

3498 SQX0291435
పపరర: బభలకకషష� ఈరర �

3501 SQX0612713
పపరర: రమణయఖ� పయమఖవపల�

95-184/230

3504 SQX0699082
పపరర: కకషరషరరడడడ యనమమల

95-184/219

3507 SQX1493675
పపరర: భబలకడమ గసగపటనస
భరస : శసకర గసగపటనస
ఇసటట ననస:68-34-1970
వయససస:27
లస: ససస స

95-184/214

3490 SQX0716134
పపరర: మసగమమ ఈరర

95-184/217

3493 MLJ3224201
పపరర: లకమమమ మమకల

95-184/220

భరస : ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:70
లస: ససస స
95-184/222

3496 SQX1755677
పపరర: రవ తఫకలలరర

95-184/223

తసడడ:ప ససబపమణఖఎస తఫకలలరర
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:28
లస: పప
95-184/225

3499 SQX0539759
పపరర: ససబపమణఖస� అడకలలరర�

95-184/226

తసడడ:ప గమరరబపహమస�
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:31
లస: పప
95-184/228

3502 SQX0291468
పపరర: శకనవరస డబమలకకటటట

95-184/229

తసడడ:ప వనసకటటశ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:51
లస: పప
95-184/231

తసడడ:ప పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:69
లస: పప
95-184/233

3487 MLJ3223971
పపరర: గగరర బబగస షపక � �

భరస : గమసటయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:58
లస: పప
3506 SQX1755800
పపరర: రరజ గగపరల మలర పలర

95-184/216

తసడడ:ప బభల గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సససగయఖ శశషగణణ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:35
లస: పప
3503 SQX0293498
పపరర: ఈరర బభలగమరవయఖ�

3489 SQX0292094
పపరర: డబమల కకటటట లకడమ

95-184/211

భరస : అబమదలమర � �
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస డబమలకకటటట
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:30
లస: పప
3500 SQX0612788
పపరర: శకనస శశషగణణ

95-184/213

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ శష గణ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:74
లస: ససస స
3497 SQX1537754
పపరర: ససరకష డబమలకకటటట

3486 SQX1789379
పపరర: చసదనపవత బబ గమనరర

3484 MLJ3224227
పపరర: రమమదదవ మమకల � �
భరస : వనసకటభపవప� �
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబబ బభవఅల షపక
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:64
లస: ససస స
3494 SQX1755446
పపరర: అసకకమ శష గణ

95-184/210

భరస : ససబభలరరవప బబ గమనరర
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబలమమ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:46
లస: ససస స
3491 SQX1152552
పపరర: రసనలల షపక

3483 SQX1755479
పపరర: వనసకట లకడమ శయమషరగణణ

95-184/208

భరస : ససబపమణఖఎస తఫకలలరర
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనస శయమషరగణణ
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గమరర బభపహమస�
ఇసటట ననస:68-34-1967
వయససస:41
లస: ససస స
3488 SQX0716175
పపరర: రగసల ససలలచనమమ

95-184/207 3481 SQX1755644
3480 SQX0713446
పపరర: వనసకట ననగ శశశత మమనగననరర
పపరర: శక లకడమ తఫకలలరర

3505 SQX0295139
పపరర: తరరపతమమ మనఖస�

95-184/232

భరస : గమరశయఖ�
ఇసటట ననస:68-34-1969
వయససస:35
లస: ససస స
95-184/234

3508 SQX1493592
పపరర: రతస మమ గసగపటనస

95-184/235

భరస : ససబలయఖ గసగపటనస
ఇసటట ననస:68-34-1970
వయససస:61
లస: ససస స
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95-184/236

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ రరగమల
ఇసటట ననస:68-34-1970
వయససస:30
లస: పప
3512 SQX1457184
పపరర: వనసకట ససబలయఖ రకగమల

3510 SQX1357301
పపరర: చనన బభషర షపక

తసడడ:ప ఇమమమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1970
వయససస:31
లస: పప
95-184/239

తసడడ:ప వనసకయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-34-1970
వయససస:50
లస: పప

3513 SQX2533271
పపరర: కకషష గమడద

95-184/970

తసడడ:ప కకటటసశరరవ ధసపపరర
ఇసటట ననస:68-34-1972
వయససస:53
లస: పప

3516 SQX2317907
పపరర: ససగమణ పసత

95-184/251

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:36
లస: ససస స

3519 MLJ3224797
పపరర: కకటటశశరర అసగడడ �

95-184/254

భరస : శవకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:50
లస: ససస స

3522 MLJ3223534
పపరర: రమణ అసగడడ

95-184/971

95-184/257

3525 MLJ3217197
పపరర: శవకకటటశశరరరవప పరలపరరస

తసడడ:ప చనన మబరస యఖ రరమబలమపలర
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:55
లస: పప

3527 SQX0292367
పపరర: షపహహననజ షపక షపక

3528 SQX1789130
పపరర: బభజ షపక

95-185/155

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1974/2
వయససస:37
లస: ససస స
3530 SQX0923649
పపరర: ఖమశసబ పఠరన షపక

95-184/252

భరస : ససభభన పఠరన షపక
ఇసటట ననస:68-34-1974/3
వయససస:72
లస: ససస స

3531 SQX0291633
పపరర: మసరసన పఠరన

3517 SQX2412815
పపరర: సససససదదప ననతసగర

3520 SQX0437160
పపరర: అరరణన పసడడగమ

95-184/255

95-184/253

3523 SQX1031715
పపరర: శవ శసకర దసపపరర

95-184/256

తసడడ:ప తరరపరలల దసపపరర
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:34
లస: పప
95-184/258

3526 SQX1087106
పపరర: అజయ కలమమర అసగడక

95-215/265

తసడడ:ప పసద గగవసదస
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:26
లస: పప
95-215/266

3529 SQX0292532
పపరర: పఠరన మరరబ పఠరన

95-185/156

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-34-1974/3
వయససస:40
లస: ససస స
95-185/158

తసడడ:ప ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:68-34-1974/3
వయససస:45
లస: పప
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95-215/267

తసడడ:ప రసగననథ హరరణణ
ఇసటట ననస:68-34-1975
వయససస:47
లస: పప
3535 SQX1755529
పపరర: కలససమ కలమమరర బసడడ

95-184/972

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-34-1974/2
వయససస:42
లస: పప
95-185/157

95-184/250

తసడడ:ప వరయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:68-34-1973 ETUKUR ROAD
వయససస:18
లస: పప

భరస : పసదగగవసదస
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:55
లస: ససస స

3524 SQX1512665
పపరర: కకషషమబరరస రరమబలమపలర

3514 SQX1789122
పపరర: రరజ గగటటటపలర
తసడడ:ప శతనననరరయమణ గగటటటపలర
ఇసటట ననస:68-34-1972
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:68-34-1974
వయససస:37
లస: ససస స

3521 MLJ3223575
పపరర: పపరమమ పరలపరరస

తసడడ:ప రరమ కకషష బసడడ
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:32
లస: ససస స

95-185/989

తసడడ:ప బసవయఖ పసత
ఇసటట ననస:68-34-1972
వయససస:25
లస: ససస స

3518 SQX0713370
పపరర: లకడమ ఏదసకలరర

95-184/238
3511 SQX0612895
పపరర: వనసకట రమణయఖ� తలమసచ�

తసడడ:ప రరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-34-1970
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణ గమడద
ఇసటట ననస:68-34-1970
వయససస:43
లస: పప

3515 SQX2318236
పపరర: తరరపరలల ధసపపరర

3532 SQX1513176
పపరర: లకమయఖ హరరణణ

95-184/237

3533 SQX2288520
పపరర: జ బ

95-184/973

తసడడ:ప ాస క
ఇసటట ననస:68-34-1978
వయససస:27
లస: పప
95-184/260

3536 SQX0713412
పపరర: వజయలకడమ మమనగననరర
భరస : ససబపహమణఖస
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:48
లస: ససస స

3534 SQX1755552
పపరర: మసజషర బసడడ

95-184/259

తసడడ:ప రరమకకషష బసడడ
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:31
లస: ససస స
95-184/261

3537 SQX1755412
పపరర: ఉష రరణణ బసడడ

95-184/262

భరస : రరమకకషష బసడడ
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:48
లస: ససస స
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3538 SQX1754977
పపరర: వజయ బభసకర బసడడ

95-184/263

తసడడ:ప రరమ కకషష బసడడ
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:24
లస: పప
3541 SQX1755008
పపరర: రరమ కకషష బసడడ

95-184/266

95-184/268

95-184/271

95-184/274

95-184/277

95-184/280

95-184/281

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ కకటటట
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:36
లస: పప

3551 SQX0432948
పపరర: బభలకకటయఖ మమతనఖలల

3554 SQX1508821
పపరర: ససభభషసణణ బభపటర

3557 SQX2284990
పపరర: ఖదర బఇవనస షపక

3560 MLJ3224011
పపరర: లకకష క బభపటర

95-184/284

3563 SQX0291443
పపరర: మమధవ� బభపటర �

95-184/275

3566 SQX2367647
పపరర: లకడమ కకటటట
భరస : బభజ బభబమ కకటటట
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:31
లస: ససస స

3546 MLJ3223781
పపరర: కకటమమ గగళర

95-184/270

3549 SQX0295519
పపరర: బభల కకటయఖ తడకలలరర

95-184/273

3552 MLJ3216728
పపరర: ససదదయఖ మమతనఖలల

95-184/276

తసడడ:ప ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:65
లస: పప
95-184/278

3555 SQX1755065
పపరర: మహన రరవప బభపటర

95-184/279

తసడడ:ప ససబల రరవప బభపటర
ఇసటట ననస:68-34-1982
వయససస:29
లస: పప
95-184/975

3558 SQX0319251
పపరర: శకనస మమతనఖల

95-215/268

తసడడ:ప బభలయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1982
వయససస:42
లస: పప
95-184/282

3561 MLJ3224003
పపరర: పదమ బభపటర

95-184/283

భరస : ససబభలరరవప �
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:58
లస: ససస స
95-184/285

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:38
లస: పప
95-184/976

95-184/974

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమధవ
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:34
లస: పప
3565 SQX2374213
పపరర: బభజ బభబమ కకటటట

95-184/272

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-34-1982
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మధస�
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:31
లస: ససస స
3562 SQX0291450
పపరర: బభపటర మధస

3548 SQX1493584
పపరర: పపరయఖ పరలస

3543 SQX2367993
పపరర: కకటట రరడడడ యయదసరరరర

భరస : వర నయఖ �
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససబభలరరవప బభపటర
ఇసటట ననస:68-34-1982
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ బభపటర
ఇసటట ననస:68-34-1982
వయససస:49
లస: పప
3559 SQX0292003
పపరర: బభపటర ససనతన�

95-184/269

తసడడ:ప ససదదయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:43
లస: పప

భరస : మహన రరవప బభపటర
ఇసటట ననస:68-34-1982
వయససస:28
లస: ససస స
3556 SQX1508813
పపరర: ససబభలరరవప బభపటర

3545 SQX0629774
పపరర: కకటటశశరమమ కకటటబబ యన

95-184/265

తసడడ:ప రమ రరడడడ యయదసరరరర
ఇసటట ననస:68-34-1980
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర పరలస
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ససదదయఖ మమతనఖల
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:34
లస: పప
3553 SQX1755115
పపరర: శరరష బభపటర

95-184/267

భరస : పరలసకయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:60
లస: ససస స
3550 SQX1189845
పపరర: వనసకట లసగస మమతనఖల

3542 SQX0699207
పపరర: ససబపమణఖస మమనగననరర

3540 SQX0698936
పపరర: ననగవనసకటటష మమనగననరర

తసడడ:ప ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:61
లస: పప

భరస : బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1981
వయససస:37
లస: ససస స
3547 MLJ3223617
పపరర: శసకరమమ మమతనఖలల

95-184/264

తసడడ:ప రరమ కకషష బసడడ
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప కలరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:68-34-1979
వయససస:55
లస: పప
3544 MLJ3223625
పపరర: మమతనఖలల వరకలమమరర

3539 SQX1754951
పపరర: వజయ కలమమర బసడడ

3564 MLJ3217031
పపరర: ససబభలరరవప బభపటర

95-184/286

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1983
వయససస:58
లస: పప
95-184/977

3567 MLJ3224789
పపరర: ససనత బబ డడడ

95-184/287

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:68-34-1984
వయససస:37
లస: ససస స
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3568 MLJ3224821
పపరర: మమరర బబ దసద
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95-184/288

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-34-1984
వయససస:65
లస: ససస స
3571 SQX1779693
పపరర: మసగ కలమమరర బబజనస

95-202/57

95-184/290

95-184/293

95-184/296

95-184/299

95-184/978

95-184/981

Deleted
95-186/625

తసడడ:ప చసద బభష
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:20
లస: ససస స
3595 SQX0926212
పపరర: గమరవయఖ కరలలవ
తసడడ:ప కకటయఖ కరలలవ
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:50
లస: పప

95-184/294

3581 SQX1378646
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరస

3584 SQX2096584
పపరర: అనశ చరరమమమళర

3587 SQX2281640
పపరర: శరరమల షపక

3590 SQX2281723
పపరర: గక వ

95-184/297

95-5/897

3596 SQX1754878
పపరర: అసరమ షపక
భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:29
లస: ససస స

95-184/292

3579 SQX1537747
పపరర: హహసపసన షపక

95-184/295

3582 SQX0451054
పపరర: పసద పపలర యఖ పపరస

95-184/298

3585 SQX1966563
పపరర: మరరయమమ జసగరల

95-184/300

భరస : ససమనస జసగరల
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:63
లస: ససస స
95-184/979

3588 SQX2279925
పపరర: వజయ కలమమర జసగరల

95-184/980

తసడడ:ప ససమనన జసగరల
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:34
లస: పప
95-184/982

3591 SQX2120681
పపరర: మమనన షపక

95-186/624

భరస : చసద బభష షపక
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:37
లస: ససస స
95-215/269

తసడడ:ప బడదమయమ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:21
లస: పప
95-215/271

3576 MLJ3223237
పపరర: భబమమ పదమ

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప ల రర
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:19
లస: ససస స
3593 SQX1910827
పపరర: దరరయమ హహసపన షపక

95-184/289

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:32
లస: పప

తలర : బడదమయమ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప బడదమయమ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:21
లస: పప
3592 SQX2120707
పపరర: నలలఫర షపక

3578 SQX0292151
పపరర: హహసపసనల షపక

3573 SQX1755180
పపరర: భభగఖ లకడమ పపరస

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసథదన చరరమమమళర
ఇసటట ననస:68-34-1989
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప చనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:42
లస: పప
3589 SQX2281665
పపరర: దరరయమ హహసపన షపక

95-184/291

తసడడ:ప పపలర యఖ పపరస
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ససలలమమనస
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:90
లస: పప
3586 SQX2279206
పపరర: బడదమయమ షససక

3575 SQX0292177
పపరర: రసనలల షపక

95-184/713

భరస : వనసకటటశశరరర పపరస
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబమదలపసనల
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ పపరస
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:32
లస: పప
3583 SQX0291492
పపరర: అబమదల రసనల షపక

95-202/772

భరస : అబమదలపసనల
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ పపరస
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:59
లస: ససస స
3580 SQX1754860
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరస

3572 SQX2043552
పపరర: చసడడ బబజనస

3570 SQX2058733
పపరర: చసటటతల బబ డడడ

తసడడ:ప శకనస బబ డడడ
ఇసటట ననస:68-34-1984
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప దనసస బబజనస
ఇసటట ననస:68-34-1985
వయససస:18
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-34-1986
వయససస:28
లస: ససస స
3577 SQX1378547
పపరర: లకడమ కకటమమ పపరస

95-184/712

తసడడ:ప శ్ాసనస
ఇసటట ననస:68-34-1984
వయససస:20
లస: పప

భరస : దనసస బబజనస
ఇసటట ననస:68-34-1985
వయససస:35
లస: ససస స
3574 SQX1490218
పపరర: రసజజన షపక

3569 SQX2058741
పపరర: అనల కలమమర

3594 SQX0386540
పపరర: రమమశ గమమమ

95-215/270

తసడడ:ప గగవసద గమమమ
ఇసటట ననస:68-34-1990
వయససస:27
లస: పప
95-184/301

3597 SQX0292193
పపరర: షరహహమమన షపక

95-184/302

భరస : ఖదదర జజన
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:48
లస: ససస స
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3598 SQX0295543
పపరర: తనజదదదన షపక
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95-184/303

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:33
లస: పప
3601 SQX1096412
పపరర: భభగఖ లకడమ పపరస

95-215/272

95-184/306

95-184/309

95-184/312

95-184/983

95-184/316

95-215/276

తసడడ:ప భభషర�
ఇసటట ననస:68-35-1952
వయససస:39
లస: పప

3611 SQX0291476
పపరర: వనసకట రరవప ఓరరచ

3614 SQX2277333
పపరర: షమన షపక

3617 SQX1755933
పపరర: మరరయసబ షపక

3620 SQX0925776
పపరర: జలమన షపక

95-215/278

3623 SQX0926436
పపరర: సససదర రరవప శరయననడడ

95-184/313

3626 SQX0925503
పపరర: జరరనన షససక
భరస : అబమదల కలదసస
ఇసటట ననస:68-35-1952
వయససస:35
లస: ససస స

3606 SQX0390476
పపరర: ఓ వనసకటమమ

95-184/308

3609 SQX1357004
పపరర: సతఖననరరయణ బతష
స ల

95-184/311

3612 SQX0295402
పపరర: రరమమసజననయమలల ఓరరచ

95-184/314

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:56
లస: పప
95-184/984

3615 SQX1755966
పపరర: అబమదల ఖసదసదస షపక

95-184/315

తసడడ:ప చనసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-35-20/2
వయససస:38
లస: పప
95-184/317

3618 SQX1849207
పపరర: యబసఫ షపక

95-215/275

తసడడ:ప చసనసనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-208
వయససస:46
లస: పప
95-215/277

3621 NDX2907756
పపరర: షరబమదదదన ఖమన షపక

94-232/1079

తసడడ:ప అబభలస ఖమన షపక
ఇసటట ననస:68-35-1855
వయససస:23
లస: పప
95-215/279

తసడడ:ప వర సరశమ
ఇసటట ననస:68-35-1951
వయససస:67
లస: పప
95-203/673

95-215/274

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మమరషసద
ఇసటట ననస:68-35-216
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప బపహమస�
ఇసటట ననస:68-35-1951
వయససస:34
లస: పప
3625 SQX0486241
పపరర: ఫకలరరదదదన షపక�

95-184/310

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-35-20/7
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమబమ�
ఇసటట ననస:68-35-211
వయససస:69
లస: ససస స
3622 SQX0541003
పపరర: రరధనకకకషష వలశశటట �

3608 SQX0295071
పపరర: ఓరరప ససససల

3603 SQX1096446
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరస

తసడడ:ప రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:68-35-20/0
వయససస:23
లస: పప

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-35-20/6
వయససస:49
లస: ససస స
3619 SQX0487686
పపరర: మసరసన బ షపక�

95-184/307

తసడడ:ప రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప గనయమదన షపక
ఇసటట ననస:68-34-1997
వయససస:43
లస: పప
3616 SQX1755925
పపరర: నననబ షపక

3605 SQX1754928
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ ఒరరస

95-184/305

తసడడ:ప పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమమసజననయమలల
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:30
లస: పప
3613 SQX2287035
పపరర: అలబభమబక షపక

95-215/273

భరస : వనసకట రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:51
లస: ససస స
3610 SQX0612747
పపరర: గగవసదరరజలల చటటట

3602 SQX1096404
పపరర: కకటటశశరర పపరస

3600 SQX0612762
పపరర: షపక షషకలర�

తసడడ:ప ఖతర జజన
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:37
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమసజననయమలల ఓరరస
ఇసటట ననస:68-34-1995
వయససస:23
లస: ససస స
3607 SQX0613034
పపరర: చటభట లకడమ

95-184/304

తసడడ:ప ఖదదర జజన షపక
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:68-34-1993
వయససస:27
లస: ససస స
3604 SQX1238428
పపరర: వనసకటటశశరమమ ఓరరస

3599 SQX0293662
పపరర: రరవపఫ షపక

3624 SQX0925685
పపరర: అబమరలలకలధస షససక

95-203/672

తసడడ:ప చన భభష
ఇసటట ననస:68-35-1952
వయససస:39
లస: పప
95-215/280

3627 SQX0487678
పపరర: చనన బ షపక

95-215/281

భరస : ఫపకకలదదదన
ఇసటట ననస:68-35-1952
వయససస:39
లస: ససస స
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95-215/282

భరస : మరర�
ఇసటట ననస:68-35-1952
వయససస:55
లస: ససస స
3631 SQX1756006
పపరర: షరహహదన షపక

95-184/320

95-184/323

95-184/326

95-184/327

95-184/330

95-184/333

95-184/336

భరస : రసనల�
ఇసటట ననస:68-35-1959
వయససస:32
లస: ససస స

3641 AP151000675190
పపరర: కరసససబ షపక�

3644 SQX0295311
పపరర: ససభభన షపక

3647 AP151000675188
పపరర: రమజజ షపక

3650 AP151000672015
పపరర: వలభభషర షపక

95-203/677

3653 SQX1498477
పపరర: గగస షపక

95-184/328

3656 SQX0291856
పపరర: షపక షబనన
భరస : షపక ఖసరరదస
ఇసటట ననస:68-35-1959
వయససస:36
లస: ససస స

3636 SQX0428680
పపరర: షపక అలమరబక�

95-184/325

3639 SQX1096370
పపరర: శసషరద షపక

95-203/675

3642 SQX0778050
పపరర: జలల షపక

95-184/329

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-35-1957
వయససస:31
లస: పప
95-184/331

3645 SQX0649889
పపరర: షపక హహసపసనల

95-184/332

భరస : మమనశర
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:32
లస: ససస స
95-184/334

3648 SQX1755784
పపరర: మరవల షపక

95-184/335

తసడడ:ప వరలబభషర షపక
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:24
లస: పప
95-184/337

3651 SQX0909325
పపరర: అఖల షపక

95-203/676

భరస : గగస
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/678

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:34
లస: పప
95-184/339

95-184/322

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-1956
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప దరరయమ
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప వల బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:24
లస: పప
3655 SQX0291930
పపరర: షపక ఫరరనన�

95-203/674

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప బభషర
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:32
లస: పప
3652 SQX1570747
పపరర: మరర వల షపక

3638 SQX1086538
పపరర: షరహహదన షపక

3633 SQX1755735
పపరర: బభషర షపక

తసడడ:ప గరలబ�
ఇసటట ననస:68-35-1955
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-35-1957
వయససస:51
లస: పప

భరస : బభబమ�
ఇసటట ననస:68-35-1958
వయససస:48
లస: ససస స
3649 SQX0295212
పపరర: షపక షరహహద

95-184/324

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:68-35-1957
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:68-35-1957
వయససస:35
లస: పప
3646 SQX0432922
పపరర: షపక జరరనన�

3635 SQX1238469
పపరర: మహబబబ షపక

95-184/319

తసడడ:ప మరరసహ బ షపక
ఇసటట ననస:68-35-1955
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ
ఇసటట ననస:68-35-1956
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:68-35-1957
వయససస:30
లస: ససస స
3643 SQX0295576
పపరర: ఖలల షపక

95-184/321

తసడడ:ప గరలఫర షపక
ఇసటట ననస:68-35-1955
వయససస:75
లస: పప

భరస : షహహద షపక
ఇసటట ననస:68-35-1956
వయససస:30
లస: ససస స
3640 SQX1493626
పపరర: జజకకర షపక

3632 SQX1756089
పపరర: మసరసన బ షపక

3630 SQX1755941
పపరర: షషకలర బభషర షపక

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-35-1954
వయససస:40
లస: పప

భరస : మబమల లలట షపక
ఇసటట ననస:68-35-1955
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-1955
వయససస:50
లస: పప
3637 SQX1756113
పపరర: నససన
ప షపక

95-184/318

తసడడ:ప ససకలర బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-35-1954
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-1955
వయససస:27
లస: ససస స
3634 SQX1755958
పపరర: ననజర షపక

3629 SQX1755982
పపరర: ఖమజజ షపక

3654 SQX0557256
పపరర: షపక మలర క

95-184/338

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-35-1959
వయససస:32
లస: ససస స
95-184/340

3657 SQX1755362
పపరర: జరరనన షపక

95-184/341

భరస : అబమదల ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:68-35-1959
వయససస:37
లస: ససస స
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95-184/342

తసడడ:ప చనన బభషర
ఇసటట ననస:68-35-1959
వయససస:32
లస: పప
3661 AP151000675189
పపరర: వనసకటససబలమమ వనమమరర�

95-184/345

95-184/348

95-184/351

95-203/679

95-184/356

95-184/359

95-184/362

తసడడ:ప వలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2004
వయససస:53
లస: పప

3671 SQX1493642
పపరర: ససరరజననసర షపక

3674 AP151000675487
పపరర: చసదమమ షపక

3677 SQX0291401
పపరర: ఖమదర వల షపక

3680 AP151000672281
పపరర: శవననగకశశరరరవప కళళళపలర

95-203/681

3683 SQX1756105
పపరర: గగససయమ షపక

95-184/354

3686 SQX1789007
పపరర: జజఖత రరడడ ప౦తగణణ
తసడడ:ప రరమ రరడడ ప౦తగణణ
ఇసటట ననస:68-35-2005
వయససస:30
లస: ససస స

3666 SQX1756220
పపరర: ససరరయమ బ షపక

95-184/350

3669 SQX1756253
పపరర: గగస షపక

95-184/353

3672 SQX0390807
పపరర: గగససయమ షపక

95-184/355

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:34
లస: ససస స
95-184/357

3675 AP151000675001
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-184/358

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:55
లస: ససస స
95-184/360

3678 SQX0295451
పపరర: షపక జజన సససదన

95-184/361

తసడడ:ప మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:31
లస: పప
95-184/363

3681 SQX1086835
పపరర: అలయమ పరరశన షపక

95-203/680

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:28
లస: ససస స
95-184/364

భరస : నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2004
వయససస:43
లస: ససస స
95-184/366

95-184/347

తసడడ:ప హసన సహ బ షసక
ఇసటట ననస:68-35-2002
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప మరసరహహబ
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:27
లస: పప
3685 SQX1755990
పపరర: ననరరదదదన షపక

95-184/352

తసడడ:ప మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:38
లస: పప
3682 SQX0925677
పపరర: భభషర ఎసపక

3668 SQX1756139
పపరర: ననగబర షపక

3663 SQX1755792
పపరర: కకషష కలమమరర చగనడక

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2002
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:30
లస: పప
3679 SQX0405985
పపరర: ససభభన షపక

95-184/349

భరస : అబమదల జబభలర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:68-35-2003
వయససస:39
లస: ససస స
3676 SQX0406231
పపరర: షపక జజన సససదన

3665 SQX1756147
పపరర: ఫరతమమ శన షపక

95-184/344

భరస : పపసరదస చసడడక
ఇసటట ననస:68-35-1967
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2002
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:68-35-2002
వయససస:27
లస: పప
3673 SQX0291914
పపరర: షపక షహహన�

95-184/346

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2002
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస షసక
ఇసటట ననస:68-35-2002
వయససస:27
లస: పప
3670 SQX0965996
పపరర: షరరఫ షపక

3662 AP151000672228
పపరర: వనసకటరరవప వనమబరర

3660 SQX0291922
పపరర: ఆదదలమకడమ వనమబరర�

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:68-35-1960
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:68-35-1960
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2002
వయససస:31
లస: ససస స
3667 SQX1756246
పపరర: షరరఫ షపక

95-184/343

తసడడ:ప వనసకటభపవప వనమబరర
ఇసటట ననస:68-35-1960
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:68-35-1960
వయససస:50
లస: ససస స
3664 SQX1756154
పపరర: మమసతనజ షపక

3659 SQX1457135
పపరర: హహమలత వనమబరర

3684 SQX1755305
పపరర: తహహరరననసరస షపక

95-184/365

భరస : గరఉస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2004
వయససస:66
లస: ససస స
95-184/367

3687 SQX1789189
పపరర: రరమ రరడడ ప౦తగన

95-184/368

తసడడ:ప దసరన యఖ ప౦తగన
ఇసటట ననస:68-35-2005
వయససస:70
లస: పప
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95-184/985

తసడడ:ప ననరరదదన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2005
వయససస:19
లస: పప
3691 SQX1073519
పపరర: నననబ షపక

95-184/369

95-184/372

95-184/986

95-203/686

95-184/377

95-184/987

95-184/382

తసడడ:ప హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-35-2010
వయససస:52
లస: పప

3701 SQX1756097
పపరర: సలమమ షపక

3704 SQX1799436
పపరర: మసరసన షపక

3707 SQX1803410
పపరర: షబనన షపక

3710 SQX0295113
పపరర: షపక సలమమ

95-184/385

3713 SQX1756352
పపరర: గగస షపక

95-184/375

3716 SQX2288595
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : నబ షపక షపక
ఇసటట ననస:68-35-2012
వయససస:53
లస: ససస స

3696 SQX0291385
పపరర: మమననన కలదసదఫ షపక

95-184/374

3699 SQX0925651
పపరర: మమబషసర షససక

95-203/685

3702 SQX1756022
పపరర: సమనన షపక

95-184/376

భరస : రమమహహస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2008
వయససస:23
లస: ససస స
95-184/378

3705 SQX1970854
పపరర: జజకకయమ షపక

95-184/379

తసడడ:ప యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2008
వయససస:20
లస: ససస స
95-184/380

3708 SQX1799501
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-184/381

తసడడ:ప మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2009
వయససస:22
లస: పప
95-184/383

3711 SQX1756311
పపరర: రజయమ షపక

95-184/384

భరస : ననజర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2010
వయససస:44
లస: ససస స
95-184/386

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2010
వయససస:33
లస: పప
95-184/388

95-184/371

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:68-35-2010
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ననజర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2010
వయససస:21
లస: పప
3715 SQX0351312
పపరర: సలస

95-203/684

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2009
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప సలమ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2010
వయససస:24
లస: ససస స
3712 SQX1756287
పపరర: మహబబబ బభషర షపక

3698 SQX0925552
పపరర: కలషసద షససక

3693 SQX1756030
పపరర: సమమమమ షపక

తసడడ:ప షపక బభబమ
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2008
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప చనననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2008
వయససస:46
లస: పప
3709 SQX1755867
పపరర: రకశరమ షపక

95-184/373

తసడడ:ప యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2008
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఈససఫ�
ఇసటట ననస:68-35-2008
వయససస:39
లస: ససస స
3706 SQX2166122
పపరర: ఉససఫ షపక

3695 SQX1755974
పపరర: అమర షపక

95-203/683

తసడడ:ప నబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:38
లస: పప
3703 SQX0291880
పపరర: షపక జకకర�

95-184/370

తసడడ:ప ససబభన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:39
లస: పప
3700 SQX0925529
పపరర: ఖసదసదస షససక

3692 SQX1799535
పపరర: షరహహన షపక

3690 SQX0925636
పపరర: ననరరధదన షససక

తసడడ:ప వరల
ఇసటట ననస:68-35-2005
వయససస:55
లస: పప

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మరర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2007
వయససస:78
లస: ససస స
3697 SQX2280907
పపరర: ఖసదదదస షపక

95-203/682

భరస : ననరరధదన
ఇసటట ననస:68-35-2005
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:68-35-2006
వయససస:71
లస: ససస స
3694 SQX1799485
పపరర: మసరసన బ షపక

3689 SQX0925610
పపరర: గగససయమ షపక

3714 SQX1756261
పపరర: ససబభన షపక

95-184/387

తసడడ:ప బడదమయమ లలట షపక
ఇసటట ననస:68-35-2010
వయససస:47
లస: పప
95-184/988

3717 AP151000675205
పపరర: కలరరరద షపక�

95-184/389

భరస : ఖమదర�
ఇసటట ననస:68-35-2013
వయససస:65
లస: ససస స
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95-184/390

తసడడ:ప ఖమదర�
ఇసటట ననస:68-35-2013
వయససస:30
లస: పప
3721 AP151000672080
పపరర: ఖమదర షపక�

95-184/393

95-184/394

95-184/397

95-184/400

95-184/403

95-184/406

95-184/407

తసడడ:ప మరరషహహద
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:45
లస: పప

3731 SQX0295394
పపరర: అఫస ప జ షపక

3734 SQX1756196
పపరర: ఇసరమయల షపక

3737 SQX0925750
పపరర: మమలననబ షపక

3740 SQX1062454
పపరర: ఫసజయ షపక

95-184/410

3743 MLJ3224458
పపరర: రససదన షపక

95-184/401

3746 AP151000672475
పపరర: ససభభన షపక
తసడడ:ప మరరషహహద
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:48
లస: పప

3726 SQX1756188
పపరర: రసజజన బ షపక

95-184/396

3729 AP151000675299
పపరర: చనసదదన షపక

95-184/399

3732 SQX0295493
పపరర: పరరశజ�

95-184/402

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:33
లస: పప
95-184/404

3735 SQX0452177
పపరర: ససభభన షపక

95-184/405

తసడడ:ప ననననషర
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:46
లస: పప
95-203/687

3738 SQX0925768
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-203/688

తసడడ:ప నననసరహహదస
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:45
లస: పప
95-184/408

3741 MLJ3224474
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-184/409

భరస : రబభలన
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:37
లస: ససస స
95-184/411

భరస : మరరషహహద
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:65
లస: ససస స
95-184/413

95-184/989

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:45
లస: ససస స
3745 AP151000672476
పపరర: రబభలన షపక

95-184/398

భరస : ఇసరమఇల
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:23
లస: ససస స
3742 MLJ3224508
పపరర: రజయమ షపక

3728 SQX1756212
పపరర: గగససయమ షపక

3723 SQX2160794
పపరర: జఫర షపక

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ననననషర�
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:53
లస: పప
3739 SQX1756345
పపరర: హబబభ షపక

95-184/395

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:33
లస: పప
3736 SQX0433482
పపరర: ఇబపహహస షపక�

3725 SQX0869503
పపరర: దరరయమబ షపక

95-184/392

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2013
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహబబబ వరల షపక
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననననషర�
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:85
లస: ససస స
3733 SQX0291419
పపరర: ఫసరదనస షపక

95-184/714

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:37
లస: ససస స
3730 AP151000675300
పపరర: ననన షపక�

3722 SQX1991314
పపరర: జజఫర షపక

3720 SQX1457150
పపరర: మరర సరహహబ షపక

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2013
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప జలమన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2013
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:68-35-2014
వయససస:30
లస: ససస స
3727 SQX1756204
పపరర: మమలసబ షపక

95-184/391

తసడడ:ప కరరమ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2013
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప దనదనసరహహబ�
ఇసటట ననస:68-35-2013
వయససస:69
లస: పప
3724 SQX0432344
పపరర: షపక నజయమ�

3719 SQX1755347
పపరర: జకకర షపక

3744 SQX1755461
పపరర: జలమన షపక

95-184/412

తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:39
లస: పప
95-184/414

3747 AP151000672474
పపరర: మరరషహహద షపక

95-184/415

తసడడ:ప యమకలబ
ఇసటట ననస:68-35-2016
వయససస:73
లస: పప
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3748 SQX1605239
పపరర: రమణ ఎరర
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95-184/416

భరస : బభల కకషష ఎరర
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:23
లస: ససస స
3751 SQX1756055
పపరర: శరసత దసడడ

95-184/419

95-184/422

95-184/425

95-184/428

95-184/431

95-203/690

95-203/693

తసడడ:ప ఫరకకర అహమమద�
ఇసటట ననస:68-36-2038
వయససస:55
లస: పప

3761 SQX1755875
పపరర: బసవ రరజ మమనసగగటటట

3764 SQX1756170
పపరర: బభషర షపక

3767 SQX1599788
పపరర: వసశకకషన యయటటకలరర

3770 SQX0965962
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-184/433

3773 SQX2281566
పపరర: మహబబబ బఇవనస షపక

95-184/429

3776 SQX0291864
పపరర: కగసరరననసర షపక
భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:68-36-2040
వయససస:49
లస: ససస స

95-184/424
3756 SQX1755883
పపరర: మహమమద మఫసససర రరజజ షపక

3759 SQX1756238
పపరర: ఫకలరరదదన షపక

95-184/427

3762 SQX1755891
పపరర: ననగబర షపక

95-184/430

తసడడ:ప బభబభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:47
లస: పప
95-184/432

3765 SQX0966010
పపరర: శరసత మమనసగగటట

95-203/689

తలర : జయమమ
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:27
లస: ససస స
95-203/691

3768 SQX0765842
పపరర: మరరయసబ షపక

95-203/692

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:68-35-2018
వయససస:43
లస: ససస స
95-203/694

3771 SQX0965988
పపరర: సతనసర వల షపక

95-203/695

తసడడ:ప ఖమససస
ఇసటట ననస:68-35-2018
వయససస:52
లస: పప
95-184/990

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:68-36-2037
వయససస:39
లస: ససస స
95-184/435

95-184/421

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ననగమర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2018
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-35-20170
వయససస:57
లస: ససస స
3775 AP151000672073
పపరర: మరర సరహహబ షపక�

95-184/426

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతనసర వల
ఇసటట ననస:68-35-2018
వయససస:44
లస: ససస స
3772 SQX1756014
పపరర: జమలమ షపక

3758 SQX0295501
పపరర: శకనస మమనగగటట

3753 SQX0291955
పపరర: చనరరవపరర ససభభషసణణ

తసడడ:ప ఆరరఫ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:29
లస: ససస స
3769 SQX0965970
పపరర: బభజద బ షపక

95-184/423

తసడడ:ప దసరన రరవప మమనసగగటటట
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:62
లస: పప
3766 SQX1043884
పపరర: జజఖత మమనగగటటట

3755 AP151000675488
పపరర: జయమమ మమనసగగటట�

95-184/418

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప దసరన రరవప
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప చననరవపరర
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:42
లస: పప
3763 SQX1755909
పపరర: జజన షపక

95-184/420

భరస : దసరరనరరవప�
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:27
లస: పప
3760 SQX1756121
పపరర: ననగకశశర రరవప చననరవపరర

3752 SQX1756048
పపరర: జజఖత మమనసగగటట

3750 SQX1756162
పపరర: ఇహన బ షపక

భరస : ఫకలరరదదన షపక
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస మమనసగగటట
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బసవరరజ
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:37
లస: ససస స
3757 SQX1755917
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-184/417

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప యయటటకలరర
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరవప దసడడ
ఇసటట ననస:68-35-2017
వయససస:29
లస: ససస స
3754 SQX0295105
పపరర: శకదదవ మమనగగటట

3749 SQX1602532
పపరర: కలమఖణణ యయటటకలరర

3774 AP151000675215
పపరర: జలమన షపక�

95-184/434

భరస : మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:68-36-2038
వయససస:50
లస: ససస స
95-184/436

3777 SQX0295352
పపరర: షపక ససభభన

95-184/437

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-36-2040
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: తడసససన షపక
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95-184/438

భరస : జజన సససదన
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:26
లస: ససస స
3781 SQX0291872
పపరర: షపక ససననన బమడద

95-184/441

95-184/444

95-184/992

95-203/697

95-184/446

95-209/485

95-209/488

భరస : చనబసవయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:47
లస: ససస స

3791 SQX0762443
పపరర: శకనవరససలల పసడడగమ

3794 SQX2259745
పపరర: షపక హఫసజజ

3797 MLJ3469525
పపరర: మబరరసయమజ షపక

3800 SQX2178283
పపరర: మమసతనజ షపక

95-184/995

3803 SQX1825900
పపరర: రవళ వపలపప

95-203/698

3806 MLJ3224888
పపరర: ఈశశరమమ గమమమడడల�
భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:53
లస: ససస స

3786 SQX2255511
పపరర: మహబబబ షపక

95-184/991

3789 SQX1424100
పపరర: మమనన షపక

95-203/696

3792 SQX1424084
పపరర: ఆషస షపక

95-203/699

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-36-2045
వయససస:54
లస: పప
95-184/993

3795 SQX2148583
పపరర: షపక నఫససర

95-184/994

తసడడ:ప షపక ససభభన
ఇసటట ననస:68-36-2048
వయససస:19
లస: ససస స
95-209/486

3798 MLJ2131902
పపరర: కకశశర బభబమ కసచరర

95-209/487

తసడడ:ప శరఖమమలల
ఇసటట ననస:68-37
వయససస:36
లస: పప
95-209/540

3801 SQX2178994
పపరర: సలమమ షపక

95-209/541

తసడడ:ప జకకకయమ షపక
ఇసటట ననస:68-37
వయససస:39
లస: పప
95-185/159

తసడడ:ప రవచసదప వపలపప
ఇసటట ననస:68-37-2064
వయససస:24
లస: ససస స
95-184/448

95-184/443

భరస : ఆషస షపక
ఇసటట ననస:68-36-2045
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:68-37
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:68-37-1970
వయససస:43
లస: పప
3805 MLJ3224896
పపరర: కలమమరర గమమమడడల�

95-203/918

భరస : జకకకయమ
ఇసటట ననస:68-37
వయససస:70
లస: ససస స

తలర : మమహరరన బ
ఇసటట ననస:68-37
వయససస:40
లస: పప
3802 SQX2345668
పపరర: పపరషచసదప రరవప బబలరసకకసడ

3788 SQX2007417
పపరర: రబయమ షపక

3783 SQX1490226
పపరర: రసజజన షపక

తసడడ:ప మబసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-36-2043
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప షపక ససభభన
ఇసటట ననస:68-36-2048
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప మమసతజ షపక
ఇసటట ననస:68-37
వయససస:21
లస: ససస స
3799 SQX0327353
పపరర: �ాసరగజ ఖమన పఠరన

95-184/445

తసడడ:ప రమణయఖ
ఇసటట ననస:68-36-2045
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగమలల మరర షపక
ఇసటట ననస:68-36-2046
వయససస:34
లస: ససస స
3796 SQX1718139
పపరర: ఖమజజమమ షపక

3785 SQX0295410
పపరర: అబబబకర షపక

95-184/440

తసడడ:ప కమల షపక
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:68-36-2044
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:68-36-2045
వయససస:39
లస: పప
3793 SQX1756071
పపరర: మసరసన షపక

95-184/442

తసడడ:ప అబమదలమర
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:61
లస: పప

తలర : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-36-2043
వయససస:41
లస: ససస స
3790 SQX1513150
పపరర: నగబల మరర షపక

3782 SQX1490234
పపరర: షరరపపన షపక

3780 SQX1602292
పపరర: సలమ ససలమసనన షపక

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసజజన షపక
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబకర షపక
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:40
లస: పప
3787 SQX2281079
పపరర: షరబబనన షపక

95-184/439

భరస : మమనశర షపక
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అకలర
ఇసటట ననస:68-36-2042
వయససస:51
లస: ససస స
3784 SQX1602508
పపరర: మమనశర షపక

3779 SQX1602524
పపరర: హహసపసన బ షపక

3804 SQX1297085
పపరర: పదనమవత గమమమడడల

95-184/447

తసడడ:ప చననబసవయఖ గమమమడడల
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:25
లస: ససస స
95-184/449

3807 AP151000675120
పపరర: ననగకసదపమమ గమమమడడదల�

95-184/450

భరస : దసరన యఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:55
లస: ససస స
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3808 AP151000675123
పపరర: లకడమనరసమమ గమమమడడదల

95-184/451

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:55
లస: ససస స

3809 MLJ3224904
పపరర: అనసతరరవమమ గమమమడడల�

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:70
లస: ససస స

95-184/454 3812 SQX0291286
3811 SQX0291294
పపరర: పసదద కనకరరరవప� గమమమడడదనల�
పపరర: కనకరరరవప� గమమమడడదల�

తసడడ:ప కరగయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:31
లస: పప
3814 MLJ3217551
పపరర: చననబసవయఖ గమమమడడల

95-184/457

3815 AP151000672041
పపరర: బసవయఖ గమమమడడల�

తసడడ:ప బసవయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:72
లస: పప
95-184/463

95-184/466

95-184/469

95-184/472

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:40
లస: పప

3827 AP151000675041
పపరర: పదమ అయసచస�

3830 SQX0291773
పపరర: లకడమదదవ బబలరసకకసడ

95-184/475

3833 SQX1477836
పపరర: యశశసత రరమననన

95-184/464

3836 SQX0291344
పపరర: రరసపపభభకరరరవప బబలరసకకసడ
తసడడ:ప వఠలమపవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:40
లస: పప

95-184/459

3819 SQX0291732
పపరర: అసజల ఇడడపపరటట�

95-184/462

3822 SQX0291757
పపరర: హహహమ బబలరసకకసడ

95-184/465

భరస : రరమపపభభకరరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:40
లస: ససస స
95-184/467

3825 SQX0291724
పపరర: భభగఖలకడమ గసగ

95-184/468

భరస : ననగకశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:50
లస: ససస స
95-184/470

3828 AP151000675060
పపరర: సరయలకడమ రరమననన

95-184/471

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:60
లస: ససస స
95-184/473

3831 AP151000675051
పపరర: రరమమలమమమ రరమననన

95-184/474

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:85
లస: ససస స
95-184/476

తసడడ:ప రమమశ రరమననన
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:24
లస: పప
95-184/478

3816 AP151000672108
పపరర: కరశయఖ గమమమడడల

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ వఠల
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:86
లస: ససస స
3835 MLJ3216207
పపరర: ససరకష� రరమననన

95-184/461

భరస : భభసకరరచనరర�
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చననరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:65
లస: ససస స
3832 SQX0291781
పపరర: పపలపరక ససశల

3824 AP151000675199
పపరర: పపమల రరమననన

95-184/456
3813 SQX0291328
పపరర: పసచదచశశరరరవప� గమమమడడదల�

తసడడ:ప బసవయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:60
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:55
లస: ససస స
3829 AP151000675104
పపరర: ననరరయణమమ గమమమడడదల

95-184/458

భరస : వనసకటటసశరరర పరలడడగమ
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదపరరవప�
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:44
లస: ససస స
3826 AP151000675050
పపరర: రమణ రకగమల

3821 SQX1191295
పపరర: కకటమమ పరలడడగమ

95-184/453

తసడడ:ప కరశయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప అసజననయమలల
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బసవనశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:37
లస: ససస స
3823 SQX0291740
పపరర: మమధవలత బబలరసకకసడ

95-184/455

తసడడ:ప కనకయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:58
లస: పప

95-184/460 3818 SQX0433185
3817 SQX0291310
పపరర: పసదనరసససహరరవప గమమమడడల�
పపరర: రకగమల పపసనన లకకమ�

3810 SQX0291302
పపరర: హరరకకషష ర� గమమమడడదల�

తసడడ:ప చన బసవయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప పసద బసవయఖ�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:68-37-2069
వయససస:50
లస: పప

3820 MLJ3224656
పపరర: రమమదదవ గమమమడకల

95-184/452

3834 SQX0433441
పపరర: పపదదప కలమమర� రకగమల�

95-184/477

తసడడ:ప ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:32
లస: పప
95-184/479

3837 SQX1457069
పపరర: శకనవరస ఇడపలపరటట

95-184/480

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప ఇడపలపరటట
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:43
లస: పప
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3838 SQX1191329
పపరర: వనసకటటసశరరర పరలడడగమ

95-184/481

తసడడ:ప యలర యఖ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:43
లస: పప
3841 SQX0436048
పపరర: పపరషచసదపరరవప� బబలరసకకసడ�

95-184/484

95-184/487

95-184/490

3850 SQX2209245
పపరర: శకనవరస రరవప గమమమడకల

95-184/997

95-209/542

95-213/794

95-184/491

3851 SQX2150910
పపరర: పసపయసకర దదవ బబలరసకకసడ

3854 SQX2176717
పపరర: మమలన షపక

3857 SQX0198754
పపరర: లకడమ ససత రతనస కకట

95-213/797

3860 SQX0718452
పపరర: రరజకష ఈరర

95-185/902

తసడడ:ప సనరఖపపకరశరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:68-39-2086
వయససస:59
లస: పప

3863 SQX2259661
పపరర: కకటటశశరమమ చడటట

95-209/543

3866 MLJ3251634
పపరర: కకటటశశరమమ కకసడపగమసట
భరస : శవననగకశశరరరవప కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2088
వయససస:53
లస: ససస స

95-184/489

3849 SQX2351237
పపరర: నవఖ బబలరసకకసడ

95-184/996

3852 SQX2123537
పపరర: భభషర షపక

95-185/903

3855 SQX1485359
పపరర: మమధవ వనజకసడర

95-213/793

భరస : శకనవరస వనజకసడర
ఇసటట ననస:68-39
వయససస:30
లస: ససస స
95-213/795

3858 SQX0502054
పపరర: భభరత పరపసననడడ

95-213/796

భరస : రరమ శసకర రరవప పరపసననడడ
ఇసటట ననస:68-39-2086
వయససస:42
లస: ససస స
95-213/798

3861 SQX0503292
పపరర: రరమ శసకర రరవప పరపసననడడ

95-213/799

తసడడ:ప సతఖననరరయణ పరపసననడడ
ఇసటట ననస:68-39-2086
వయససస:46
లస: పప
95-185/904

భరస : గసగధర రరవప చడటట
ఇసటట ననస:68-39-2087
వయససస:51
లస: ససస స
95-213/802

3846 AP151000672049
పపరర: సరసబశవరరవప రరమనడడ

తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-38-1930
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2086
వయససస:30
లస: పప
95-213/800

95-184/486

భరస : పపరషచసదప రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భభణమ కలమమర కకట
ఇసటట ననస:68-39-2012
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:68-39-2086
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:68-39-2088
వయససస:50
లస: ససస స

3848 MLJ1832567
పపరర: రకగమల అసజననయమలల

3843 AP151000672094
పపరర: రమమష రరమననన

తసడడ:ప యలర మసద�
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:65
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-39
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజకసదపపస
ప రద కరజజ
ఇసటట ననస:68-39-79
వయససస:53
లస: ససస స

3865 AP151000702544
పపరర: అసజమమ బబ యపరటట

95-184/488

తసడడ:ప పపభభకర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:68-37-2073
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప కరళళష
ఇసటట ననస:68-39
వయససస:41
లస: పప

3862 SQX0563494
పపరర: రరజకసదపపస
ప రద కరజజ

3845 AP151000672426
పపరర: భభసకరరరచనరర ఆయసచస

95-184/483

తసడడ:ప యలమసద
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:ప లకడమ నరసయఖ గమమమడకల
ఇసటట ననస:68-37-2071
వయససస:20
లస: పప

3859 AP151000702207
పపరర: లకడమ పస కలరర

95-184/485

తసడడ:ప వశశరరపరచనరర
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:65
లస: పప

3847 SQX0291336
పపరర: పరసడడరసగవఠలమపవప�
బబలరసకకసడ�
తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:69
లస: పప

3856 AP151000702209
పపరర: ఉమమమహహశశరర కరజ

3842 AP151000672061
పపరర: లకడమ నరసయఖ గమమమడడదల

3840 MLJ3217577
పపరర: బసవనశశరరరవప� గమమమడడదల

తసడడ:ప చననరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప చననరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:56
లస: పప

3853 SQX2176519
పపరర: జలమన షపక

95-184/482

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వఠలమపవప�
ఇసటట ననస:68-37-2070
వయససస:46
లస: పప
3844 MLJ3217171
పపరర: ననగకశశరరరవప గసగ

3839 AP151000672383
పపరర: శకనవరసస రరమననన

3864 MLJ3251667
పపరర: శవపరరశత తరరమలశశటట

95-213/801

భరస : ననగకశశరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2088
వయససస:45
లస: ససస స
95-213/803

3867 SQX0502260
పపరర: అనసత లకడమ రకగమల

95-213/804

భరస : సరసబశవ రరవప రకగమల
ఇసటట ననస:68-39-2088
వయససస:62
లస: ససస స
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3868 SQX0718460
పపరర: శకకరసత చచదరర బబ యపరటట

95-213/805

3869 SQX0198390
పపరర: పపగత కకసడపగమసట

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ చచదరర boyatati
ఇసటట ననస:68-39-2088
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబభలరరవప కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2089
వయససస:35
లస: ససస స

3871 SQX1278853
పపరర: శకకరసత కకసడపగమసట

3872 SQX0226126
పపరర: మననజ కలమమర కకసడపగమసట

95-213/808

95-213/806

3870 AP151000702199
పపరర: లకమమమ కకసడపగమసట

భరస : అకకయఖ కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2089
వయససస:85
లస: ససస స
95-213/809

3873 AP151000696257
పపరర: ససబభలరరవప కకసడపగమసట

తసడడ:ప శవ ననగకశశర రరవప కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2089
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససవరననగకశశరరరవప కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2089
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అకకయఖ కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2089
వయససస:44
లస: పప

3874 AP151000696192
పపరర: శవననగకశశరరరవప కకసడపగమసట

3875 SQX0226100
పపరర: అకకయఖ కకసడపగమసట

3876 SQX0198663
పపరర: చడననమమ ఈరర

95-213/811

తసడడ:ప అకకయఖ కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2089
వయససస:59
లస: పప
3877 AP151000696174
పపరర: గమరవయఖ ఈరర
తసడడ:ప పసచచయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2092
వయససస:65
లస: పప
3880 SQX1301282
పపరర: శకనవరస ఈరర

95-213/817

భరస : ససబలనన ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:69
లస: ససస స
3886 SQX2381143
పపరర: రరమ చసదసపడడ ఆతమకలరర

95-213/1141

95-213/822

భరస : ససరకసదపకలమమర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:43
లస: ససస స

95-213/818

95-213/825

95-213/1139

3887 MLJ3251626
పపరర: తషలససమమ యరరస

3890 SQX0562736
పపరర: వ ఆర చచదరర ననలకలరరస

3893 SQX1126763
పపరర: శకత కరమశశటట

3896 SQX0198861
పపరర: పదమజ కరమశశటట �
భరస : బభలమజ� కరమశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:43
లస: ససస స

95-213/816

3882 AP151000696077
పపరర: తరరపతయఖ ఈరర

95-213/819

3885 SQX2373736
పపరర: శవకకషష ఆతమకలరర

95-213/1140

తసడడ:ప ససబలనన ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:26
లస: పప
95-213/820

3888 SQX1707801
పపరర: కకకషషవనణణ ననలకలరరస

95-213/821

భరస : వనసకట రవకలమమర ననలకలరరస
ఇసటట ననస:68-39-2096
వయససస:29
లస: ససస స
95-213/823

3891 SQX0562710
పపరర: వ రవకలమమర ననలకలరరస

95-213/824

తసడడ:ప చననకకటటశశరరరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:68-39-2096
వయససస:32
లస: పప
95-213/826

తసడడ:ప బభలమజ కరమశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:26
లస: ససస స
95-213/828

3879 AP151000702204
పపరర: అసజమమ ఈరర

తసడడ:ప వనసకటయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప చనన కకటటశశరరరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:68-39-2096
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప పపరయఖ
ఇసటట ననస:68-39-2096
వయససస:58
లస: పప
3895 AP151000702619
పపరర: రమమదదవ తరరమలశశటట

3881 SQX0728998
పపరర: మమరళ కకషష ఈరర

3884 SQX2380301
పపరర: ససబలనన ఆతమకలరర

95-213/813

భరస : తరపతయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:68-39-2094
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చననకకటయఖ
ఇసటట ననస:68-39-2096
వయససస:53
లస: ససస స
3892 MLJ2132751
పపరర: చనకకటయఖ ననలకలరరస

95-213/815

భసధసవప: శవకకషష ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప ససబలనన ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:23
లస: పప
3889 MLJ3251642
పపరర: ననగరతనస ననలకలరరస

3878 SQX1205716
పపరర: మమధవ ఈరర

తసడడ:ప గమరవయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:26
లస: పప
95-213/1138

95-213/810

భరస : గమరవయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2092
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజకష ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:68-39-2093
వయససస:26
లస: పప
3883 SQX2394971
పపరర: లకకమదదవ ఆతమకలరర

95-213/812

తసడడ:ప ససబలయఖ కకసడపగమసట
ఇసటట ననస:68-39-2089
వయససస:78
లస: పప
95-213/814

95-213/807

3894 SQX0632430
పపరర: మలర శశరర తరరమలశశటట

95-213/827

భరస : రరమకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:36
లస: ససస స
95-213/829

3897 AP151000702210
పపరర: వరమమ తరరమలశశటట

95-213/830

భరస : శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:70
లస: ససస స
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95-213/831

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కరమశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:47
లస: పప
3901 SQX0563056
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప వనమమల

95-213/834

95-213/1142

95-215/1514

95-209/491

95-209/494

95-209/497

95-208/907

తసడడ:ప బభష
ఇసటట ననస:68-45
వయససస:29
లస: పప

3911 SQX1493196
పపరర: వజయ లకడమ చగపసపరర

3914 AP151000690056
పపరర: సలమబన షపక

3917 SQX2416188
పపరర: నహహద జహ పఠరన

3920 MLJ3473329
పపరర: కరరమమన షపక

95-208/910

3923 AP151000687040
పపరర: మహమద షబలర హహసపసన

95-209/492

3926 SQX1416818
పపరర: ససబల లకడమ దదవర
భరస : కకషష దదవర
ఇసటట ననస:68-47
వయససస:25
లస: ససస స

3906 SQX2272789
పపరర: సరయ తదజ వకకమ

95-213/1144

3909 MLJ3469665
పపరర: హసనల షపక

95-209/490

3912 SQX1592295
పపరర: ఆశర షపక

95-209/493

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-42
వయససస:36
లస: ససస స
95-209/495

3915 MLJ2130664
పపరర: అహమద షపక

95-209/496

తసడడ:ప మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-43
వయససస:36
లస: పప
95-213/1145

3918 SQX0778001
పపరర: బభషర షపక

95-184/492

తసడడ:ప ఆదస
ఇసటట ననస:68-44
వయససస:43
లస: పప
95-208/908

3921 SQX0741918
పపరర: బబజజన షపక

95-208/909

భరస : ఆదనమ
ఇసటట ననస:68-44
వయససస:68
లస: ససస స
95-208/911

తసడడ:ప ఆదస
ఇసటట ననస:68-44
వయససస:45
లస: పప
95-208/913

95-213/836

భరస : మదనరరసహబ
ఇసటట ననస:68-40
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పసరర
ఇసటట ననస:68-44
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమమలమర
ఇసటట ననస:68-44
వయససస:31
లస: పప
3925 SQX0878124
పపరర: రబభలన షపక

95-209/489

తసడడ:ప లయమజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:68-43
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-44
వయససస:39
లస: ససస స
3922 SQX0566208
పపరర: ఖలస షపక

3908 MLJ2134385
పపరర: ఫరరశనన షపక

3903 SQX0503326
పపరర: సరసబశవ రరవప రకగమల

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప వకకమ
ఇసటట ననస:68-39-2105
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసనశలషపక
ఇసటట ననస:68-43
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల
ఇసటట ననస:68-43
వయససస:43
లస: పప
3919 SQX1000926
పపరర: షకకలమ షపక

95-213/1143

భరస : రరజజ మహన రరవప చగపసపరర
ఇసటట ననస:68-41
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-42
వయససస:40
లస: పప
3916 SQX0733238
పపరర: కరరమమలమర షపక

3905 SQX2150209
పపరర: అలలఖఖ వకకమ

95-213/833

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-39-2105
వయససస:70
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:68-40
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప మదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:68-40
వయససస:43
లస: పప
3913 SQX1592287
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-213/835

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప వకకమ
ఇసటట ననస:68-39-2105
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలనన ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:68-39-9023
వయససస:25
లస: పప
3910 MLJ3460961
పపరర: షపక రఫస

3902 SQX0151795
పపరర: భభణమ కలమమర కకట

3900 AP151000696032
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

తసడడ:ప ననగయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:68-39-2102
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప వకకమ
ఇసటట ననస:68-39-2105
వయససస:46
లస: ససస స
3907 SQX2382042
పపరర: గగరర ఆతమకలరర

95-213/832

తసడడ:ప శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-39-2098
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:68-39-2102
వయససస:30
లస: పప
3904 SQX2206894
పపరర: అననష వకకమ

3899 AP151000696031
పపరర: ససరకసదపకలమమర తరరమలశశటట

3924 SQX0878132
పపరర: అరరఫర షపక

95-208/912

భరస : రబభలన
ఇసటట ననస:68-45
వయససస:27
లస: ససస స
95-183/123

3927 SQX1416792
పపరర: తరరమల దదవర

95-183/124

భరస : శకనస దదవర
ఇసటట ననస:68-47
వయససస:56
లస: ససస స
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3928 SQX1416800
పపరర: కకషష దదవర
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95-183/125

తసడడ:ప శకనస దదవర
ఇసటట ననస:68-47
వయససస:31
లస: పప
3931 SQX1920537
పపరర: అలబ షపక

95-208/915

3932 SQX1720119
పపరర: హససనన షపక

95-184/1001

3935 SQX2205391
పపరర: మమలమల షపక

95-208/916

95-213/1146

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-49 , 2 LINE
వయససస:24
లస: పప
95-208/1056

3930 SQX1920578
పపరర: కరరమమన షపక

3933 SQX1842293
పపరర: ననఫణ
ప ణ భభసకర సరయరరమ
కకసతనడ
తసడడ:ప చటటటబభబమ లలట కకసతనడ
ఇసటట ననస:68-49,
వయససస:29
లస: పప

95-208/1054

3936 SQX1842301
పపరర: ఈశశరర దదవ కకసతనడ

95-208/1055

భరస : చటటటబభబమ లలట కకసతనడ
ఇసటట ననస:68-49, LANCHERS ROAD
వయససస:49
లస: ససస స

95-208/1057 3939 SQX1062983
3938 SQX1842319
పపరర: రవ ననగ శవకలమమర కకసతనడ
పపరర: ననగ రతనస బబలమ

భరస : రవ ననగ శవకలమమర కకసతనడ
ఇసటట ననస:68-49, LANCHESTERS ROAD
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప చటటటబభబమ లలట కకసతనడ
ఇసటట ననస:68-49, LANCHESTERS ROAD
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:68-50
వయససస:41
లస: ససస స

3940 SQX0926659
పపరర: అలర స వనణమ గగపరల రరవప

3941 SQX2481166
పపరర: మమరళ కకషష యడవలర

3942 SQX2471092
పపరర: పదనమవత యడవలర

95-183/128

3943 SQX2463362
పపరర: పదనమవత యడవలర

95-203/1263

Deleted

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స
3946 SQX2480796
పపరర: పదనమవత యడవలర

95-208/1386

Deleted

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స
3949 SQX2475291
పపరర: పదనమవత యడవలర

95-213/1147

Deleted

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స
3952 SQX2453033
పపరర: శరరష గలర

95-214/1363

భరస : వనసకటటష గలర
ఇసటట ననస:68-53-1521/3
వయససస:19
లస: ససస స
3955 MLJ3473840
పపరర: పరఖరరజన
భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:60
లస: ససస స

95-184/1002

Deleted

తసడడ:ప తరరమలమ రరవప
ఇసటట ననస:68-50
వయససస:28
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స

3944 SQX2468957
పపరర: పదనమవత యడవలర

3945 SQX2480275
పపరర: మమరళ కకషష యడవలర

95-203/1264

Deleted

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స
3947 SQX2472660
పపరర: పదనమవత యడవలర

95-208/1387

Deleted

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స
3950 SQX2478568
పపరర: పదనమవత యడవలర

95-213/1148

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స
3953 SQX1062603
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-184/493

3956 SQX0877662
పపరర: మమరరసజజ షపక
తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:37
లస: పప

95-183/127

95-184/1003

Deleted

తసడడ:ప వనసకట రరమ కకషష రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:45
లస: పప

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:68-54
వయససస:39
లస: ససస స
95-208/918

95-208/914

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-48
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-49
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-49 , 2 LINE
వయససస:23
లస: ససస స
3937 SQX1842327
పపరర: నలమ కకసతనడ

95-183/126

తసడడ:ప కకటయఖ దదవర
ఇసటట ననస:68-47
వయససస:62
లస: పప

భరస : దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-48
వయససస:49
లస: ససస స
3934 SQX2233088
పపరర: హససన షపక

3929 SQX1416784
పపరర: శకనస దదవర

95-208/1385

తసడడ:ప వనసకట రరమ కకషష రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:45
లస: పప
3948 SQX2480473
పపరర: పదనమవత యడవలర

95-208/1388

Deleted

భరస : మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:44
లస: ససస స

3951 SQX2479517
పపరర: మమరఖ వనసకట ననతన కకషష
యడవలర
తసడడ:ప మమరళ కకషష యడవలర
ఇసటట ననస:68-51
వయససస:21
లస: పప
3954 MLJ3473832
పపరర: దదల షరద బబగస

95-213/1149

95-208/917

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:49
లస: ససస స
95-208/919

3957 AP151000687041
పపరర: హహసపసన

95-208/920

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:43
లస: పప
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95-208/921

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:48
లస: పప
3961 SQX2174928
పపరర: అబనల షపక

95-208/1391

95-208/1392

95-203/700

3965 SQX2230571
పపరర: వరమమ పస కలరర

3968 SQX2357127
పపరర: కరరమమలర షపక

95-209/498

3971 SQX1919406
పపరర: మమతన అహమద షపక

95-209/617

3974 SQX0543744
పపరర: లకడమ ననగ మలలర శశరర అపపల

3963 SQX1144948
పపరర: రరజ పపకరష రరజ భర

3966 SQX2265387
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస కలరర

95-208/1393

3969 SQX2207926
పపరర: సస హహల రహమన షపక

95-209/499

95-208/925

3975 SQX0543736
పపరర: నరమల అపపల

95-208/927
3976 SQX0543728
పపరర: వనసకట ననగరరజ ససనల కలమమర
అపపల
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-57
వయససస:39
లస: పప

3977 SQX0543710
పపరర: కకటటశశర రరవప అపపల

3978 SQX0741850
పపరర: రజయమ షపక

తసడడ:ప చన వనసకట ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-57
వయససస:63
లస: పప

3979 SQX0877670
పపరర: కరర మమననసర మహమమద

3980 SQX0463406
పపరర: సబయమససలమసనన మహమమద

భరస : అనశర భభషర
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:60
లస: ససస స
3985 MLJ2135507
పపరర: గగస ఖమన
మహమద
తసడడ:ప అనశర భభషర
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:43
లస: పప

95-208/928

3983 SQX0721464
పపరర: అబమదల కలమస షపక

95-208/931

3986 MLJ2132843
పపరర: అనశర భభషర మహమద
తసడడ:ప గగస భభషర
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:73
లస: పప

95-208/929

3981 SQX0661173
పపరర: సహహరర బబగస

95-208/932

భరస : అనశర భభషర
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-208/934

తసడడ:ప ఇమమమ
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:27
లస: పప
95-208/936

95-208/926

తసడడ:ప ఇమమమ
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర భభషర
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-208/933

94-201/55

తలర : సరహహన బబగమ షపక
ఇసటట ననస:68-57
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-57
వయససస:56
లస: ససస స

3982 SQX0461780
పపరర: ఖసరరరదనబబగస మహమమద

95-208/1394

3972 NDX2453637
పపరర: ససమరర నన తనబమసలస షపక

భరస : వనసకట ననగరరజ ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:68-57
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగస బశర
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:28
లస: ససస స

95-209/618

తసడడ:ప కరరస బభబమ
ఇసటట ననస:68-56/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : బభజజ షపక
ఇసటట ననస:68-57
వయససస:38
లస: ససస స

95-208/930

95-208/924

తసడడ:ప ననగయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:68-56
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప కరరస బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-56-1
వయససస:25
లస: పప
94-201/56

95-208/1390

తసడడ:ప కరబబ దర
ఇసటట ననస:68-55/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-56/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరరస బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-56-1
వయససస:48
లస: ససస స
3973 NDX2453686
పపరర: బబగమ షపక

95-208/923

భరస : ననగయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:68-56
వయససస:94
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-56-1
వయససస:53
లస: పప
3970 SQX1919430
పపరర: కరరమమన షపక

3962 SQX1144930
పపరర: జలమజత రరజభర

3960 SQX2212124
పపరర: ఆషరక హహసపన షపక

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కరబబ దర
ఇసటట ననస:68-55/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : వససదదవ బబసస
ఇసటట ననస:68-56
వయససస:33
లస: ససస స
3967 SQX1910199
పపరర: కరరస బభబమ షపక

95-208/922

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:68-55
వయససస:20
లస: పప
3964 SQX2212272
పపరర: కలససమ బబసస

3959 AP151000687149
పపరర: జజకకర హహసససన

3984 MLJ2135150
పపరర: జబబమలమర
మహమద

95-208/935

తసడడ:ప అనశర భభషర
ఇసటట ననస:68-57/1
వయససస:37
లస: పప
95-208/937

3987 SQX2210417
పపరర: మహబబబ బఇవనస సయద

95-208/1395

Deleted

భరస : మసరసన సయద
ఇసటట ననస:68-59
వయససస:67
లస: ససస స
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3988 SQX2205706
పపరర: బభబమ సయద
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95-208/1396

తసడడ:ప మసరసన సయద
ఇసటట ననస:68-59
వయససస:47
లస: పప
3991 MLJ3473246
పపరర: అసమత షపక

95-208/939

95-208/943

95-208/947

95-184/494

95-208/950

95-208/953

95-208/956

తసడడ:ప జజన�
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:32
లస: పప

4001 MLJ2137586
పపరర: హవలమ వ

4004 SQX2553006
పపరర: Satya latha Vula

4007 AP151000693196
పపరర: మమరర కమల వపల

4010 SQX2552990
పపరర: Samuel paul Voola

95-208/959

4013 SQX2291680
పపరర: రగజఫపర రకనస వపల

95-208/948

4016 SQX0614354
పపరర: జజన షపక�
తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:32
లస: పప

3996 SQX1828037
పపరర: Mohan rao Voola

95-208/946

3999 SQX2292910
పపరర: సతష పరల బటటట

95-183/859

4002 MLJ2137578
పపరర: వజయశరసత

95-208/949

భరస : శరకస
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:37
లస: ససస స
95-208/951

4005 AP151000693240
పపరర: రరజకలమమరర వ

95-208/952

భరస : సపమమఖఎల జజన
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:57
లస: ససస స
95-208/954

4008 AP151000693385
పపరర: మమరస మమ ఊల

95-208/955

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:65
లస: ససస స
95-208/957

4011 AP151000687034
పపరర: వ డననయయల పరల

95-208/958

తసడడ:ప ననగయఖ వ
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:67
లస: పప
95-208/1398

భరస : బటటట చసదపపరల వపల
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:70
లస: ససస స
95-220/161

95-208/941

తసడడ:ప చసదప పరల బటటట
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప డదనయల పరల వ
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప జజసఫ వపల
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:71
లస: పప
4015 SQX0614420
పపరర: హమదద షపక�

95-208/1397

భరస : డదనయల పరల వపల
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప డదవడ
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:40
లస: పప
4012 SQX1427856
పపరర: దననయయలల పరల వపల

3998 SQX2429926
పపరర: షమమ షపక

3993 AP151000693173
పపరర: మమన తజ బబగస

తసడడ:ప David Voola
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప David Vula
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మమర తమమ
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:61
లస: ససస స
4009 MLJ2134591
పపరర: రమమష .వ

95-208/945

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప డదవడ
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:37
లస: ససస స
4006 AP151000693197
పపరర: మమరర వ

3995 MLJ2132579
పపరర: షబలర ఖమన పఠరన

95-208/938

భరస : అబమదల రహహస
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప పటటల
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:42
లస: ససస స
4003 MLJ2137859
పపరర: మసజలత వ

95-208/940

తసడడ:ప షసకత ఖమన
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ఇమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:78
లస: పప
4000 SQX1455485
పపరర: లకడమ పటటల

3992 SQX0021790
పపరర: సలమఉదదదన షపక

3990 SQX1144963
పపరర: రరఖయమ షపక

తసడడ:ప బదసపదదదన
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల రహహస
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:73
లస: ససస స
3997 MLJ2132595
పపరర: సససదన షపక

95-183/858

తసడడ:ప నయయమ షపక
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:42
లస: పప

భరస : సలమఉదదదన
ఇసటట ననస:68-60
వయససస:39
లస: ససస స
3994 SQX0195727
పపరర: మ�హహదద నల షపక

3989 SQX2232932
పపరర: తమమ షపక

4014 SQX0620096
పపరర: హఫసజన షపక�

95-220/160

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:60
లస: ససస స
95-220/162

4017 SQX2259760
పపరర: సతశ పరల బటటట

95-220/1191

తసడడ:ప చసదప పరల బటటట
ఇసటట ననస:68-61
వయససస:41
లస: పప
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4018 MLJ2134179
పపరర: కరరమబన షపక
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95-208/960

భరస : జకకకయమ
ఇసటట ననస:68-62
వయససస:40
లస: ససస స
4021 MLJ2133569
పపరర: ఇలయమజ షపక

95-208/963

95-208/1400

95-208/965

95-208/968

95-208/970

95-208/973

95-208/975

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:45
లస: పప

4031 MLJ2136281
పపరర: జజన బభషర

4034 SQX0195800
పపరర: మమహర షపక

4037 MLJ2133437
పపరర: షరజహన
షపక

4040 MLJ3473485
పపరర: గగససయమ షపక

95-208/978

4043 MLJ2132801
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-208/969

4046 AP151000687255
పపరర: అహమద షపక
తసడడ:ప ఇబపహహమ
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:70
లస: పప

4026 SQX0778167
పపరర: బభషర షపక

95-184/496

4029 SQX0877688
పపరర: ననరన హన షపక

95-208/967

4032 SQX2266443
పపరర: బతషల షపక

95-208/1401

భరస : అకరలల షపక
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:52
లస: ససస స
95-208/971

4035 MLJ3473600
పపరర: అకస రర షపక

95-208/972

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:68-64
వయససస:58
లస: ససస స
95-208/974

4038 SQX1062595
పపరర: ఫసర దదస షపక

95-184/497

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/976

4041 MLJ3473493
పపరర: కరరమబన షపక

95-208/977

భరస : అహమమద
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:58
లస: ససస స
95-208/979

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:37
లస: పప
95-208/981

95-208/1399

భరస : నజర
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబమబకర
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:37
లస: పప
4045 AP151000687256
పపరర: ఇదదస

95-208/966

తసడడ:ప మహమద షపక
ఇసటట ననస:68-64
వయససస:75
లస: పప

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:27
లస: ససస స
4042 MLJ2133213
పపరర: ఇసరమయల షపక

4028 SQX0741983
పపరర: ననజయమ షపక

4023 SQX2208882
పపరర: ఇసరమయల షపక

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప షరజహన
ఇసటట ననస:68-64
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప షరజహన షపక
ఇసటట ననస:68-64
వయససస:40
లస: పప
4039 SQX1011345
పపరర: నననహల షపక

95-184/495

తసడడ:ప ఇసరమయల
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:22
లస: పప

భరస : జహసగరర
ఇసటట ననస:68-64
వయససస:32
లస: ససస స
4036 MLJ2133544
పపరర: జహసగరర షపక

4025 SQX1425678
పపరర: హబబమలమర బ

95-208/962

తసడడ:ప మహమమద సరహహబ
ఇసటట ననస:68-62
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప భభషర
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బశ షపక
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:48
లస: ససస స
4033 SQX0660928
పపరర: జహన షపక

95-208/964

తసడడ:ప బభషష ఎస కక
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:68-63
వయససస:25
లస: ససస స
4030 MLJ3473378
పపరర: జమమమ తషననసర షపక

4022 MLJ2132991
పపరర: జకకకయమ శశక

4020 MLJ2134161
పపరర: హఫసజజన షపక

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-62
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-62
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలర కరరరననరరవప గమళరపలర
ఇసటట ననస:68-62
వయససస:35
లస: ససస స
4027 SQX1427880
పపరర: హహమమరర షపక

95-208/961

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-62
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-62
వయససస:38
లస: పప
4024 SQX2213049
పపరర: పదమ గమళరపలర

4019 SQX0195776
పపరర: అషపఫపన షపక

4044 AP151000687174
పపరర: అబమబకరర షపక

95-208/980

తసడడ:ప అహమద
ఇసటట ననస:68-65
వయససస:43
లస: పప
95-208/982

4047 MLJ3473386
పపరర: అపసరర షపక

95-208/983

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-66
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: అజమమననసర షపక
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95-208/984

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-66
వయససస:64
లస: ససస స
4051 SQX1512616
పపరర: లమల బ షపక

95-183/129

95-184/498

95-184/716

95-184/1010

95-184/1013

95-208/995

95-184/1015

తసడడ:ప మమబమ
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:55
లస: పప

4061 SQX1906189
పపరర: ఖమమరన హ షపక

4064 SQX0661207
పపరర: షహహననజ బబగస షపక

4067 SQX1426213
పపరర: సమవపలమర షపక

4070 AP151000693322
పపరర: సరజదన

95-208/1000

4073 AP151000693087
పపరర: గగసరన

95-184/1011

4076 SQX2294627
పపరర: జమల షపక
భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:69
లస: ససస స

4056 SQX0048033
పపరర: మమలమల షపక

95-184/500

4059 AP151000687186
పపరర: యమనస

95-184/1009

4062 SQX0428938
పపరర: రరయమ� బభషర షపక

95-184/1012

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:36
లస: పప
95-208/992

4065 SQX0660977
పపరర: జకకయమ బబగస షపక

95-208/993

భరస : సమవపలమర
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:39
లస: ససస స
95-208/998

4068 SQX0352237
పపరర: ఇనయతషలర షపక

95-184/1014

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-68/1
వయససస:40
లస: పప
95-184/1016

4071 AP151000693384
పపరర: సరహహదన షపక

95-184/1017

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:44
లస: ససస స
95-208/1001

భరస : మమబబ
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:50
లస: ససస స
95-208/1003

95-183/860

తసడడ:ప గగసప మహహదద న
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:50
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససకసదర షపక
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:19
లస: ససస స
4075 AP151000687048
పపరర: షసరరజ షపక

95-184/1008

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఇనయతషలమర
ఇసటట ననస:68-68/1
వయససస:36
లస: ససస స
4072 SQX1920248
పపరర: హససన షపక

4058 AP151000687139
పపరర: గగస మదదదన

4053 SQX2258200
పపరర: సరజదన బబగస షపక

తసడడ:ప మమలమల
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:47
లస: ససస స
4069 SQX0383463
పపరర: ససరరయససలమసనన షపక

95-184/499

భరస : యబనసస బభష షపక
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రరయమజ
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:28
లస: ససస స
4066 AP151000693085
పపరర: సరహహదన

4055 SQX1786045
పపరర: ఫరరరదన షపక

95-208/988

భరస : రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:65
లస: పప

భరస : అబమదళ కలమస
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:43
లస: ససస స
4063 SQX0661249
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-183/130

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:18
లస: పప
4060 AP151000693323
పపరర: రరజజశన బబగస

4052 SQX1259465
పపరర: హహసపన షపక

4050 MLJ3473451
పపరర: ఫర హనన

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:68-67
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : సససదనభ షపక
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:26
లస: పప

భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:42
లస: ససస స
4057 SQX1984616
పపరర: మహబబబ ససభభన షపక

95-208/985

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:68-66
వయససస:80
లస: పప

భరస : ననగబర మరవల
ఇసటట ననస:68-68
వయససస:34
లస: ససస స
4054 SQX0048041
పపరర: ఫరహనన షపక

4049 AP151000687133
పపరర: జజన షపక

4074 SQX0660324
పపరర: ససకకసదర షపక

95-208/1002

తసడడ:ప ససరరజ
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:29
లస: పప
95-208/1404

4077 SQX2293900
పపరర: నజజస షపక

95-208/1405

తసడడ:ప శరరజ షపక
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:21
లస: పప
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4078 SQX2357135
పపరర: పసపయసకర బభయ బబ సదదల

95-208/1406

తసడడ:ప మహన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:19
లస: ససస స
4081 SQX1778513
పపరర: చసదప శశఖర చలమర

95-216/772

95-208/1006

95-216/774

4090 AP151000702499
పపరర: అసజమమ పస కలరర

95-213/839

95-213/842

95-208/1008

95-213/837

4091 AP151000702502
పపరర: ససతనమహలకడమ బబ లలర

4094 SQX0226076
పపరర: రవకలమమర పస కలరర

4097 SQX1236695
పపరర: ఇసదదరమమ బసడనరర

95-208/1011

4100 SQX1827955
పపరర: అసజననదదవ గసగ

95-213/840

తసడడ:ప వరసజననయమలల చరర దదననన
ఇసటట ననస:68-83/3 , 6 LINE
వయససస:19
లస: పప

4103 NDX2453389
పపరర: పపరష సతఖ గకసథద

95-213/843

4106 SQX1414150
పపరర: నరజ గమగరనలస
తసడడ:ప అసజననయ గమపరస గమగరనలస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:24
లస: ససస స

4086 SQX2239614
పపరర: యయససమణణ ఏరరమమదద

95-214/1364

4089 AP151000702501
పపరర: ధనలకడమ వనజసడర

95-213/838

4092 SQX0503300
పపరర: వనసకట మమరళకకషష పస కలరర

95-213/841

4095 SQX0226084
పపరర: కకటటశశరరరవప� వకకమ�

95-213/844

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� vikram
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:53
లస: పప
95-208/1009

4098 SQX1236711
పపరర: బదరర ననరరయణ బసడనరర

95-208/1010

తసడడ:ప వనసకట సరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-80
వయససస:43
లస: పప
95-208/1012

4101 SQX1811488
పపరర: యమమన సనరపననన

95-208/1013

భరస : కకషష కకశశర సనరపననన
ఇసటట ననస:68-80/1 KARMIKULA COLONY
వయససస:40
లస: ససస స
94-201/58

తసడడ:ప సరసబ ససవర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:28
లస: ససస స
95-201/870

95-208/1005

తసడడ:ప రరమమరరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల గసగ
ఇసటట ననస:68-80/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-85/1171

4083 MLJ2133031
పపరర: మమబమ జజన షపక

భరస : తరరపతరరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-80
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:68-80
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయమలల సస మమ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:35
లస: పప

4088 SQX1340041
పపరర: హససన పస కలరర

95-208/1004

భరస : బసవయఖ ఏరరమమదద
ఇసటట ననస:68-76-1623/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమరరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:38
లస: పప

భరస : బదదన
ప నరరయణ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-80
వయససస:37
లస: ససస స

4105 SQX2042489
పపరర: కకటటశశర రరవప సస మమ

95-208/1007

భరస : నరసససహరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపత రరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:32
లస: పప

4102 SQX2233112
పపరర: ససజవ చరర దదననన

4085 SQX1072578
పపరర: అబమదల గఫపర షపక

4080 SQX1236646
పపరర: అబమదల సయద అహమద
మహమమద
తసడడ:ప ఘమస మహమమద
ఇసటట ననస:68-70
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల సతనసర
ఇసటట ననస:68-72
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట మమరళ కకషష పస కలరర
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:68-79
వయససస:55
లస: ససస స

4099 SQX1236653
పపరర: వనసకటసరశమ బసడనరర

95-216/773

తసడడ:ప మహబబబ ససభభన
ఇసటట ననస:68-76
వయససస:40
లస: పప

4087 SQX1591826
పపరర: బభల వనసకట లకడమ కలమమరర
ననమమల
భరస : వనసకటటసశర రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:68-77-1313
వయససస:51
లస: ససస స

4096 SQX1236679
పపరర: శకలకడమ బసడనరర

4082 SQX1778703
పపరర: మహహష చలమర
తసడడ:ప శకనస చలమర
ఇసటట ననస:68-70-1429
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-73
వయససస:75
లస: ససస స

4093 SQX0563304
పపరర: శకనవరస వనజసడర

95-208/1407

తసడడ:ప మమరళమహన బబ సదదల
ఇసటట ననస:68-69
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:68-70-1429
వయససస:21
లస: పప
4084 AP151000693122
పపరర: జలలఖమబ

4079 SQX2423176
పపరర: పసపయసకర బబ సదదల

4104 SQX2256329
పపరర: లల పదనమవత చకక

95-186/626

తసడడ:ప వనసకట రసగ రరవప చకక
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:26
లస: ససస స
95-203/701

4107 SQX0943548
పపరర: అనత ఆళళ

95-203/702

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:31
లస: ససస స
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95-203/703

భరస : ఆసజననయ గమపరస గమగరనలస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:49
లస: ససస స
95-203/706

4112 SQX1032317
పపరర: ఆసజననయ గమపరస గమగరనలస

95-208/1014

4115 SQX1426205
పపరర: రజత దసరన చతరరల

4118 SQX0877753
పపరర: రరధదకర కరపర

భరస : హనసమత కకశవ రరజజ మమజకటట
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససనల బభబమ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:32
లస: ససస స

4120 SQX1072826
పపరర: ససనత చసదదలల

4121 SQX1072792
పపరర: లకడమ లలమవత పరదరరస

95-208/1020

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:39
లస: ససస స
4123 SQX1346080
పపరర: రరమ లకడమ వరపననన

95-208/1023

భరస : ససరకష వరపననన
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:46
లస: ససస స
4126 SQX1072628
పపరర: రరజకశశరర మమజకటట

95-208/1026

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:51
లస: ససస స
4129 SQX1182211
పపరర: సతఖవత జజననలగడడ

95-208/1029

భరస : ఆసజననయమలల సరగర
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:63
లస: ససస స
4135 SQX1428052
పపరర: మననజ రరజవ లలచన
తగవరపప
తసడడ:ప ఉపపసదప కలమమర తగవరపప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:23
లస: పప

95-208/1015

95-208/1018

95-203/920

4116 SQX1072800
పపరర: ససధనరరణణ సరతషలలరర

95-208/1016

4119 SQX1600049
పపరర: జయశక మదదద

95-208/1019

భరస : ఉదయ భభసకర మదదద
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:38
లస: ససస స
95-208/1021

4122 SQX1072750
పపరర: వజయ లకడమ కకపరపడ

95-208/1022

భరస : పపరష నసద జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆర ఎల ఎన వ వ సతఖననరరయణ మ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:42
లస: ససస స

4124 SQX1513044
పపరర: ససగమణ అలపరటట

4125 SQX0877779
పపరర: పదమ వత కకపపపరరవపరర

95-208/1024

భరస : శవ సరసబ శకనవరసరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:48
లస: ససస స

4127 SQX1236737
పపరర: కనక రతనస మమరగజ

4128 SQX1075523
పపరర: మమధవ బబరరగమపలర

95-208/1027

4130 SQX1072644
పపరర: జయశక మబరరస

4133 SQX1072768
పపరర: రమ గగనసగమసట

4136 SQX1072776
పపరర: శరత కకపపపరరవపరర
తసడడ:ప ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:27
లస: పప

95-208/1025

95-208/1028

భరస : ఉపపసదప కలమమర తగవరపప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:52
లస: ససస స
95-208/1030

4131 SQX1072602
పపరర: పరరశత దదవ మమనగనసరర

95-208/1031

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:55
లస: ససస స
95-208/1033

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:64
లస: ససస స
95-208/1035

4113 SQX1992619
పపరర: రరగరణణ గమగరనలస

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దదవనసదప రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:54
లస: ససస స
95-208/1032

95-203/705

తసడడ:ప ఆసజననయ గమపస గమగరనలస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకకటటశశర రరవప మమరగజ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససదరరన రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:52
లస: ససస స
4132 SQX1119255
పపరర: సరవతప సరగర

95-203/707

భరస : వననద కలమమర చతరరల
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/1017

4110 SQX1313931
పపరర: అనసరరగ వరపననన

తసడడ:ప ససరకష వరపననన
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప శకశశలస గమగరనలస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప ససదరరన రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:24
లస: ససస స
4117 SQX1428144
పపరర: ననగ పసపయమసక మమజకటట

95-203/704

భరస : శవ సరసబ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:48
లస: ససస స

4111 SQX1138891
పపరర: శవ సరసబ శకనవరస రరవప
అలపరటట
తసడడ:ప రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:50
లస: పప
4114 SQX1361773
పపరర: రరధ తదజశశ చమకలరరస

4109 SQX1138933
పపరర: ససగమణ అలపరటట

4134 SQX1075531
పపరర: సరసశత సరగర

95-208/1034

భరస : అనసత రరమయఖ బబరరగమపలర
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:70
లస: ససస స
95-208/1036

4137 SQX1075556
పపరర: శకతదజ భరదనశజ తగవరపప

95-208/1037

తసడడ:ప ఉపపసదప కలమమర తగవరపప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:27
లస: పప
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4138 SQX1426197
పపరర: వననద కలమమర చతరరల

95-208/1038

తసడడ:ప నరసససహ కలమమర చతరరల
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:33
లస: పప
4141 SQX1072727
పపరర: రర కరరసన మబరరస కకపద

4139 SQX0877787
పపరర: ససనల బభబమ కపర

తసడడ:ప సతఖననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:40
లస: పప
95-208/1041

తసడడ:ప ఉగక నరసససహ రరవప కకపద
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:44
లస: పప

4142 SQX1600015
పపరర: ఉదయ భభసకర మదదద

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:52
లస: పప
95-208/1047

4140 SQX1072834
పపరర: శకనవరస రరవప చసదదలల

95-208/1042

4143 SQX1072669
పపరర: పపరష నసద జగన మహన
రరవప పరదరరస
తసడడ:ప నరసససహ రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:49
లస: పప

95-208/1043

95-208/1045

4146 SQX1346031
పపరర: ససరకష వరపననన

95-208/1046

తసడడ:ప వనసకట ససబపమణఖఎస చమకలరరస
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప బభల గసగరధర తలక వరపననన
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:53
లస: పప

4148 SQX1236729
పపరర: వనసకకటటశశర రరవప మమరగజ

4149 SQX1072693
పపరర: దదవనసదపరరవప మబరరస

95-208/1048

తసడడ:ప వనసకట రరమ కకషషమబరరస తగవరపప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప సనరరఖ పపకరశ రరవప మమరగజ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప చలమయఖ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:60
లస: పప

4150 SQX1072784
పపరర: శకనవరస రరవప మమజకటట

4151 SQX1539982
పపరర: అలమరబకలర షపక

4152 SQX1119271
పపరర: ఆసజననయమలల సరగర

95-208/1050

తసడడ:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:60
లస: పప
4153 SQX1072735
పపరర: రరధ కకషష మబరరస గరరర పరటట
తసడడ:ప అదయఖ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:87
లస: పప
4156 SQX2304475
పపరర: నలమ మమరకమలర

95-208/1051

తసడడ:ప ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:63
లస: పప
95-208/1053

4154 SQX2205698
పపరర: హరర బభబమ పస లశశటట

భరస : ఖమదదఖతన
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:44
లస: ససస స

4157 SQX2304970
పపరర: హరర చసదన శక మరరమళర

95-208/1408

95-208/1052

4155 SQX2301448
పపరర: ఖమదదఖతన మమరరమళర

95-212/900

తసడడ:ప పపజజవరద న
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:48
లస: పప
95-212/902

తసడడ:ప ఖమదదఖతన
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:24
లస: ససస స

95-219/57 4160 SQX0219998
4159 SQX1827757
పపరర: ఈశశర నరకసదప కలమమర పరదరరర
పపరర: మనన పదమజ గకసథద

95-208/1049

తసడడ:ప గగరరననదస సరగర
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప మలర శశర రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:25
లస: పప
95-212/901

95-208/1040

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:47
లస: పప

95-208/1044 4145 SQX1182229
4144 SQX1072636
పపరర: ననగకశశర రరవప కకపపపరరవపరర
పపరర: ససదరరన రరవప చమకలరరస

4147 SQX1075549
పపరర: ఉపపసదప కలమమర తగవరపప

95-208/1039

4158 SQX2301422
పపరర: రమఖ రరప శక మరరమళర

95-212/903

తసడడ:ప ఖమదదఖతనన
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:21
లస: ససస స
95-201/39

4161 SQX0840223
పపరర: ససరకఖ సరతషలలరర

95-201/40

తసడడ:ప పపరషచసదప జగన మహన రరవప పరదర
ఇసటట ననస:68-84
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప గకసథద
భరస : రరజకష
ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR
వయససస:33
లస: ససస స
వయససస:34
లస: ససస స

4162 SQX1502070
పపరర: వజయలకడమ పస లశశటట

4163 MLJ3435641
పపరర: రరప సరతషలలరర

95-201/41

95-201/42

95-201/43
4164 SQX1502062
పపరర: ననగ సరయ మణణకసఠ పస లశశటట

భరస : మలలర సశర రరవప పస లశశటట
భరస : కకషష సరతషలలరర
తసడడ:ప మలలర సశర రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:24
లస: పప
4165 SQX0840215
పపరర: రరజకష సరతషలలరర

95-201/44

4166 MLJ3429362
పపరర: రరమకకషష సరతషలలరర

95-201/45

4167 SQX0014605
పపరర: ఏడడకకసడలల ఏలలరర

95-201/46

తసడడ:ప కకషష
తసడడ:ప కకషష
తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR
వయససస:35
లస: పప
వయససస:36
లస: పప
వయససస:44
లస: పప
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4168 SQX1502054
పపరర: మలలర సశర రరవప పస లశశటట

95-201/47

4169 MLJ3429602
పపరర: కకషష సరతషలలరర

95-201/48

4170 SQX2251544
పపరర: సలస సయఖద

95-208/1409

తసడడ:ప హనసమసత రరవప పస లశశటట
తసడడ:ప సతఖననరరయణ
తసడడ:ప అబభలస సయఖద
ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR ఇసటట ననస:68-84.LAKSHMI RAGHAVENDR ఇసటట ననస:68-84, flat 405
వయససస:50
లస: పప
వయససస:58
లస: పప
వయససస:53
లస: పప
4171 SQX2032571
పపరర: రమఖ రరప శక మమరరమళర

95-205/589

తసడడ:ప ఖదదఖతన మమరరమళర
ఇసటట ననస:68-84,FLAT NO-009,
వయససస:20
లస: ససస స
4174 SQX1948363
పపరర: వనసకట సససదదశశర రరవప ఏచనరర

95-201/38

4172 SQX1752666
పపరర: సశపన యయచనరర

95-201/36

4173 SQX1948413
పపరర: కకషష కలమమరర ఏచనరర

95-201/37

భరస : వనసకట సససదదశశరరరవప యయచనరర
ఇసటట ననస:68-84, FLAT NO-302 LAKSHM
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఏచనరర
ఇసటట ననస:68-84,FLOT NO-302 4TH FLO
వయససస:49
లస: ససస స

4175 SQX2321495
పపరర: సరసబశవ రరవప గకసథద

4176 SQX2321461
పపరర: అనసత లకడమ గకసథద

95-201/976

95-201/977

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ఏచనరర
ఇసటట ననస:68-84,FLOT NO-302 4TH FLO
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గకసథద
ఇసటట ననస:68-84,Launchester road
వయససస:63
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:68-84,plot no 8
వయససస:51
లస: ససస స

4177 SQX2302313
పపరర: ఆసజననయమలల చసదదలల

4178 SQX1907559
పపరర: ఆసజననయమలల కసచరర

4179 SQX2331908
పపరర: పరరరశదద రరవప వలర

95-214/1365

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-88/1
వయససస:67
లస: పప
4180 SQX2289320
పపరర: పదమ వలర

తసడడ:ప ననగయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:68-154
వయససస:56
లస: పప
95-203/1261

భరస : పరరశదదరరవప వలర
ఇసటట ననస:68-155
వయససస:67
లస: ససస స

4181 SQX2477875
పపరర: సరరశననచనరర వనటరర

95-1/884

భరస : పరసడడ రసగ ననథ వనమమల
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:44
లస: ససస స

4184 SQX2522183
పపరర: ననగరరజ తతనసగమసటర

తసడడ:ప ఆరరఫ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:22
లస: పప
95-216/712

4190 SQX2240422
పపరర: పపకరశ తదజ బపహమసరణణ

95-95/1409

4185 SQX2523009
పపరర: వజయ కలమమరర తతనసగమసటర

95-216/954

4193 SQX1706696
పపరర: లమవణఖ మటటట పలర
భసధసవప: వజయ భభసకర గరకక
ఇసటట ననస:68-157
వయససస:21
లస: ససస స

4195 SQX2282671
పపరర: రరమమసజననయలల పరదరరస

4196 SQX1548181
పపరర: నరసససహ రరవప తతట

95-216/1024

తసడడ:ప హనసమసతరరవప తతట
ఇసటట ననస:68-159
వయససస:24
లస: పప

95-205/888

భరస : ననగరరజ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:55
లస: ససస స
95-215/1471

4188 MLJ3250024
పపరర: పదమజ బపహమసరన

95-216/711

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:45
లస: ససస స
95-216/1023

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బపహమసరణణ
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప మలర య వనమమల
ఇసటట ననస:68-156, F.NO. 305 4TH
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప చన ససబలరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:68-158
వయససస:32
లస: పప

94-216/721
4182 NDX2713410
పపరర: మహహమ కలమమరర
బèరహèమసరణణ
తసడడ:ప శకనవరస రరవప బèరహèమసరణణ
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహహలల పరసడపసకక
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:47
లస: పప
4192 SQX1984681
పపరర: పరసడడ రసగర ననధ వనమమల

95-205/736

తసడడ:ప వనసకటపపయఖ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:68-156
వయససస:62
లస: పప

95-213/1112 4187 SQX2406122
4186 SQX2182426
పపరర: మహమమద మమఫసససర రజజ షపక
పపరర: వనసకటమహన పరసడపసకక

95-203/1013

తసడడ:ప మమరరగకసచనరర చససడనరర
ఇసటట ననస:68-155
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప వర రరఘవరచనరర వనటరర
ఇసటట ననస:68-155
వయససస:42
లస: పప

4183 SQX1964600
పపరర: జరసససత చసరరతతటట

4189 MLJ3477148
పపరర: శకనవరసరరవప బపహమసరన

95-216/710

4191 SQX2027258
పపరర: జకసససత చనరరతతటట

95-216/953

భరస : వనమమల పరసడడ రసగర ననధ
ఇసటట ననస:68-156, F.NO. 305 4TH
వయససస:43
లస: ససస స
95-216/713

4194 SQX2544864
పపరర: అలవనలల మసగమమ పస

95-213/1204

భరస : ససబల రరవప పస
ఇసటట ననస:68-158
వయససస:55
లస: ససస స
95-203/709

4197 SQX1706407
పపరర: శకకరసత బతష
స ల

95-216/714

తసడడ:ప పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-159
వయససస:26
లస: ససస స
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4198 AP151000702429
పపరర: శకదదవ బతష
స ల

95-216/715

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:68-159
వయససస:48
లస: ససస స
4201 SQX0503201
పపరర: భభసకర బతష
స ల

95-216/718

95-184/503

95-216/719

95-203/711

4208 SQX2505881
పపరర: రమఖ చలర

4211 SQX1059170
పపరర: నరమద రకగమల

95-203/714

4214 SQX1059196
పపరర: అజయ రకగమల

95-189/1718

95-203/712

4217 AP151000696472
పపరర: రరజజకకపస పలల

95-203/715

4220 SQX2352185
పపరర: కకషష వనణణ రకగమల

4206 SQX0486282
పపరర: చసదపశశఖర మలమరకలననకరర�ర

4209 SQX2506210
పపరర: వరయఖ చలర

4212 SQX1032382
పపరర: తపననధ రకగమల

95-213/848

4218 AP151000696476
పపరర: రరఘవయఖ కకపస పలల

95-184/822

4221 SQX1143759
పపరర: వరణణ శక దనసరర

4222 AP151000675029
పపరర: రరఘవమమ బసడనరర�

4223 SQX0519462
పపరర: పరదరరస పరరశత�

4224 SQX1374933
పపరర: శవకకషష బసడనరర

తసడడ:ప కకటట సరశమ
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:58
లస: పప

95-184/507

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:61
లస: ససస స
95-184/509

4226 AP151000672146
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర
తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:65
లస: పప

95-203/716

95-213/849

తసడడ:ప వనసకటరతనస కకపస పలల
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:70
లస: పప

భరస : గగవరరన రరవప
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:46
లస: ససస స

4225 SQX1138560
పపరర: గగవరరనరరవప దనసరర

95-203/713

4215 SQX0794925
పపరర: ననగరరరనన యమతపయతల

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-162 ETUKU ROAD
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:60
లస: ససస స

95-213/1193

తసడడ:ప పసచచయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-161
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-162-19 ETUKUR ROAD
వయససస:26
లస: పప
95-184/506

95-203/710

తసడడ:ప వజయ భభసకర
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవయఖ కకపస పలల
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:43
లస: పప
95-203/1014

95-184/502

తసడడ:ప రరగవయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప రరగవయఖ
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:28
లస: పప
95-213/847

4203 AP151000675027
పపరర: కకటమమ రకగమల

తసడడ:ప కకరరయపప�
ఇసటట ననస:68-160
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరగవయఖ
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజ కకపస పలల
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:36
లస: ససస స
4219 SQX2398667
పపరర: తపననథ రకగమల

95-184/504

Deleted

తసడడ:ప రరగవయఖ
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:26
లస: పప
4216 SQX0199208
పపరర: శకదదవ కకపస పలల

4205 AP151000672274
పపరర: రరఘవయఖ రకగమల

95-216/717

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:68-160
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-161
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప రవకలమమర�
ఇసటట ననస:68-162
వయససస:32
లస: ససస స
4213 SQX1059212
పపరర: తపననద రకగమల

95-184/501

తసడడ:ప పస తషరరజ
ఇసటట ననస:68-160
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటభపమమలల
ఇసటట ననస:68-160
వయససస:43
లస: ససస స
4210 SQX0317107
పపరర: ససజనఖ� కకతస పలర �

4202 SQX1062496
పపరర: నరమద రకగమల

4200 SQX1706381
పపరర: హరరశ బతష
స ల

తసడడ:ప పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-159
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:68-160
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:68-160
వయససస:28
లస: పప
4207 MLJ3250545
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

95-216/716

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-159
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:68-159
వయససస:29
లస: పప
4204 SQX1062470
పపరర: అజయ రకగమల

4199 AP151000702430
పపరర: కకటమమ బతష
స ల

95-184/505

95-184/508

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:35
లస: పప
95-184/510

4227 SQX0517078
పపరర: పరదరరస సతఖననరరయణ

95-184/511

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:67
లస: పప
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4228 AP151000702082
పపరర: రరజమమ కకపస పలల

95-213/850

భరస : రరఘవయఖ కకపస పలల
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:60
లస: ససస స
4231 SQX0839316
పపరర: భభగఖ లకకమ

95-184/513

95-184/516

95-203/719

95-203/722

95-185/162

95-185/165

95-185/168

తసడడ:ప అపరపరరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:68-166
వయససస:62
లస: పప

4241 SQX1616954
పపరర: శక ననగ వససత శరకవణణ కకన

4244 SQX1375097
పపరర: శశశలజ అలమర

4247 SQX1296988
పపరర: శకనవస రరవప కరణస

4250 SQX1375063
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-185/171

4253 SQX2497238
పపరర: చసదప శశఖర జవరశదద

95-185/160

4256 SQX2518975
పపరర: రతన కలమమరర జవరశదద
భరస : ననగకశశర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:68-166
వయససస:46
లస: ససస స

95-203/718

4239 SQX0762401
పపరర: సరయ రరజకష సరయనడడ

95-203/721

4242 SQX1616962
పపరర: ససధఖ దదవ కకన

95-185/161

తసడడ:ప శకనవరస కకన
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:25
లస: ససస స
95-185/163

4245 SQX1493717
పపరర: వరలకడమ వనలడడ

95-185/164

భరస : పసదదనన వనలడడ
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:63
లస: ససస స
95-185/166

4248 SQX1375139
పపరర: భభసకరరరవప అలమర

95-185/167

తసడడ:ప ధరరమరరవప అలమర
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:45
లస: పప
95-185/169

4251 SQX1493709
పపరర: పసదదనన వనలడడ

95-185/170

తసడడ:ప మమనయ వనలడడ
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:66
లస: పప
95-213/1187

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:68-166
వయససస:35
లస: పప
95-213/1189

4236 SQX1151315
పపరర: రరసబభబమ కమల

తసడడ:ప సససదర రరవప
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అబమదల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప ససబల రరవప దదసస
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:75
లస: పప
4255 SQX2497261
పపరర: ననగకశశర రరవప జవరశదద

95-203/720

తసడడ:ప సససగయఖ కరణస
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ కకన
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:49
లస: పప
4252 SQX1073626
పపరర: కరమమశశర రరవప దదసస

4238 SQX0925487
పపరర: రరసబభబమ కమమల

95-184/515
4233 AP151000672271
పపరర: బభబమపపసననకలమమర శరయనడడ

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కమల
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:30
లస: పప

భరస : భభసకరరరవప అలమర
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబపహమచనరర మదవరపప
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:22
లస: పప
4249 SQX1616947
పపరర: శకనవరస కకన

95-203/717

తసడడ:ప శకనవరస కకన
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప యసస
ఇసటట ననస:68-165
వయససస:39
లస: ససస స
4246 SQX1617028
పపరర: దదలప శకహరర మదవరపప

4235 SQX1458547
పపరర: ఆనసద బభబమ కమమల

95-184/512

తసడడ:ప వనసకటససబభలరరవప
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప రరమ రరవప కమమల
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:49
లస: పప
4243 SQX1374859
పపరర: రరజకశశరర యసస

95-184/514

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కమమల
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:29
లస: పప
4240 SQX1524942
పపరర: శకనవరస రరవప కమమల

4232 SQX0839324
పపరర: రమణమమ మమడ

4230 SQX0291823
పపరర: సరయననడడ ససకనఖ�

భరస : మసజననధ�
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పసద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:63
లస: పప
4237 SQX0762104
పపరర: లకమణ కలమమర కమమల

95-213/851

తసడడ:ప రరఘవయఖ కకపస పలల
ఇసటట ననస:68-163
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-164
వయససస:50
లస: ససస స
4234 SQX0095422
పపరర: బపహమస మమడ�

4229 SQX0426007
పపరర: అనల కకపస పలల

4254 SQX2497253
పపరర: అపరపరరవప జవరశదద

95-213/1188

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప జవరశదద
ఇసటట ననస:68-166
వయససస:33
లస: పప
95-213/1195

4257 SQX0662650
పపరర: వ ఎస చసదనపవత వకరక

95-203/723

భరస : రరధన కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:68-167
వయససస:59
లస: ససస స
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4258 SQX0671032
పపరర: సరయ కలమమరక వసకర

95-203/724

తసడడ:ప రరధన కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:68-167
వయససస:33
లస: పప
4261 SQX2042877
పపరర: బబ యమమ కరమరరజగడడ

95-6/953

Deleted
95-184/518

తసడడ:ప కరమమశశర రరవప భమవనస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:25
లస: ససస స
4267 SQX1570028
పపరర: అరవసద అడనడగల

95-184/521

95-184/524

95-184/527

95-184/530

95-184/533

భరస : కకషరష రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స

4268 SQX0446534
పపరర: లలమ దదవ గరలరసచస�

4271 SQX0434282
పపరర: వనసకట రమణ బబ యపరటట�

4274 SQX1490085
పపరర: రరజఖలకడమ కలరపరటట

4277 SQX1148189
పపరర: కకటపరటట రరమలకడమ

4280 SQX0436667
పపరర: సనరక వనసకట సరశత�

95-184/536

95-184/539

95-184/522

95-184/517

4266 SQX1490150
పపరర: లకడమ పసపయమసక కకతనస

95-184/520

4269 SQX1062579
పపరర: సరళ పరలడడగమ

95-184/523

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: ససస స
95-184/525

4272 SQX1540492
పపరర: రతన కలమమరర తడలర మకలల

95-184/526

భరస : రమమష తడలర మకలల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:34
లస: ససస స
95-184/528

4275 SQX1499152
పపరర: సరగరరక చననస

95-184/529

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప చననస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స
95-184/531

4278 SQX1490168
పపరర: జయశక కకతనస

95-184/532

తసడడ:ప రసగరరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: ససస స
95-184/534

4281 SQX0436634
పపరర: శక దదవ కనననలలరర�

95-184/535

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: ససస స

4283 SQX0434340
పపరర: సనరరఖ ననగ ధన లకడమ� అడడ
గళళ�
భరస : వనసకట ననగ కకరణ కలమమర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:38
లస: ససస స

95-184/537

4286 SQX0465997
పపరర: దదసస ససజజత�

95-184/540

భరస : వనసకట రవసదప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స

4263 SQX1755214
పపరర: పపమల ననతసగర

తసడడ:ప రసగరరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబపహమణఖస�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగరరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:38
లస: ససస స
4285 SQX0613125
పపరర: రజన యరకస�

95-184/519

భరస : కకటపరటట నరసయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప చన కకటయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: ససస స
4282 SQX1490176
పపరర: లకడమ శశశలజ కకతనస

4265 SQX1602375
పపరర: వజయలకడమ కనననకసటట

95-213/1113

తలర : అదద లకడమ ననతసగర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభలరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స
4279 SQX1519547
పపరర: చడననమమ రకగమల

తసడడ:ప కకశవపలల నసససమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ శకధర తడలర మకలల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:34
లస: ససస స
4276 SQX0641035
పపరర: ససశల వనలద

95-84/659

భరస : మహహసదనప కలమమర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబమదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: ససస స
4273 SQX1356741
పపరర: ససనత తడలర మకలల

4262 SQX1914290
పపరర: ససరకష బభబమ కలససమ

4260 SQX2194058
పపరర: సరద అహమద షపక

తసడడ:ప అహమదల షపక
ఇసటట ననస:68-167
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహహశ బభబమ కనననకసటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరకసదప దసరన పపసరద అడనడగల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:31
లస: ససస స
4270 SQX1490192
పపరర: సఫసయమ షపక

95-203/725

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-167
వయససస:63
లస: పప

భరస : బభజ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:20
లస: ససస స

4264 SQX1330620
పపరర: సరయ శశశలజ భమవనస

4259 SQX0670984
పపరర: రరధన కకషష మబరరస వసకర

4284 SQX1457077
పపరర: వజయలకడమ పరరమ

95-184/538

భరస : బపహమయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స
4287 SQX0433953
పపరర: హరరతనదదవ నలర పపననన�

95-184/541

భరస : రమమష బభబమ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స
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4288 SQX0437202
పపరర: ససశల కకటపరటట�
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95-184/542

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:41
లస: ససస స
4291 SQX0434100
పపరర: పరపసననన సరయ రజన�

95-184/545

95-184/548

95-184/551

95-184/554

95-184/557

95-184/560

95-184/563

భరస : చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: ససస స

4301 SQX0434407
పపరర: బబ యపరటట ససబమలలల

4304 SQX1552661
పపరర: ననరన హన షపక

4307 SQX0436980
పపరర: జయలకడమ కకతష
స రర�

4310 SQX0437228
పపరర: హరర కలమమరర గగనసగమసటర �

95-184/566

4313 SQX0437368
పపరర: ససబమలలల పరలడడగమ�

95-184/555

4316 SQX1499160
పపరర: సనరఖకలమమరర చననస
భరస : ననగకశశరరరవప చననస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: ససస స

4296 SQX1508722
పపరర: ఉమ మహహశశరర యరకగమసటర

95-184/550

4299 SQX0613117
పపరర: వససత పస తననన�

95-184/553

4302 SQX1457093
పపరర: పదనమవత కనననకసటట

95-184/556

భరస : ఈశశర చనరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:48
లస: ససస స
95-184/558

4305 SQX0437046
పపరర: వజయ లకడమ చనమరరస�

95-184/559

భరస : మమరళ ధర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: ససస స
95-184/561

4308 SQX0437509
పపరర: ససజజత వకకలగసటట�

95-184/562

భరస : శపస ననరరయమణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: ససస స
95-184/564

4311 SQX0839274
పపరర: ససజజత

95-184/565

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: ససస స
95-184/567

భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: ససస స
95-184/569

95-184/547

భరస : లకడమ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అసజననయమలల�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: ససస స
4315 SQX0519611
పపరర: యయరరవ వరణణశక�

95-184/552

భరస : వనసకట సతఖ పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: ససస స
4312 SQX1073550
పపరర: మహబబబ షపక

4298 SQX1540500
పపరర: ససత తడలర మకలళ

4293 SQX1519521
పపరర: రరధదక పపలపరటట

భరస : శకనవరస రరవప యరకగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఫజలమర షపక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:31
లస: ససస స
4309 SQX1489971
పపరర: సతఖవత గమసడన

95-184/549

భరస : ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరయకలమమర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:48
లస: ససస స
4306 SQX0433912
పపరర: రసగ కరసత శక�

4295 SQX1229351
పపరర: వశశశశశరర దదవ ననరరళర

95-184/544

భరస : వనణమ గగపరలరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకడమ గమరర పపసరద తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకడమ పపసరద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: ససస స
4303 SQX1512640
పపరర: లకడమ ససజజత కనమరర పపడడ

95-184/546

భరస : వనసకట చలపతరరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప మతసత
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:47
లస: ససస స
4300 SQX0641001
పపరర: ఝమనస రరణణ గమరకస

4292 SQX0436733
పపరర: పమడడ పగమ వరరర కలమమరర�

4290 SQX1602425
పపరర: ధనలకడమ కసదనరర

భరస : వనసకట రరజకసదప కలమమర కసదనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శశభన బభబమ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చసధపయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:44
లస: ససస స
4297 SQX1602490
పపరర: రతన మసజరర మతసత

95-184/543

భరస : సతష�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అపరప రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:43
లస: ససస స
4294 SQX0436790
పపరర: రవ అదద లకడమ�

4289 SQX0446609
పపరర: హరరత పపవరశడ�

4314 SQX0436923
పపరర: వజయ లకడమ పసరరమమళళ�

95-184/568

భరస : అపరప రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: ససస స
95-184/570

4317 SQX0437004
పపరర: కకటటశశరమమ గమడడవరడ�

95-184/571

భరస : రరమకకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: ససస స
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4318 SQX0437558
పపరర: శవ కలమమరర వనలననటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-184/572

భరస : లకడమ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: ససస స

4319 SQX1191246
పపరర: దసరన భవరన చదగమ

భరస : ననగకశశర రరవప చదగమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: ససస స

95-184/575 4322 SQX0433946
4321 SQX1519554
పపరర: రసగవలర తనయమరమమ వనమబరర
పపరర: అననపపరష ససతన రరమమశశరర�

భరస : వనసకట ససబభలరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:61
లస: ససస స
4324 SQX0291716
పపరర: శశషరరతనస పపతవరడ�

95-184/578

95-184/581

భరస : శశషసరరడ�డడ పసదదచడసబరరడగరరర
డడ
�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: ససస స
4330 SQX0433862
పపరర: అసజన దదవ పపవరశడ�

95-184/584

95-184/587

భరస : లకడమ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:81
లస: ససస స
4339 SQX0843474
పపరర: మహన ససతతష మరకమలర

95-184/593

తసడడ:ప ఈశశర చనరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:31
లస: పప
4345 SQX0405696
పపరర: ససజత చసదప పసదద �
తసడడ:ప రవ శసకర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:31
లస: పప

4328 SQX0433987
పపరర: వసససధర దదవ� కరళసగర�

4329 SQX1229369
పపరర: శశషష కలమమరర ననరరళర

95-184/582

4334 SQX0465914
పపరర: ససశల దదససలకడమ�

4337 SQX0433839
పపరర: గమడడవరడ సశరరజఖస�

4340 SQX0361774
పపరర: మహన ససదదప మమరకమళళ

4343 SQX1499145
పపరర: వ వ సతఖననరరయణ చననస

95-184/585

4346 SQX0443283
పపరర: కకరణ� ననరర�
తసడడ:ప సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:31
లస: పప

95-184/580

95-184/583

4332 SQX0437020
పపరర: లలత కలమమరర గగనసగమసటర �

95-184/586

భరస : శక కకషష�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:67
లస: ససస స
95-184/588

4335 SQX0519496
పపరర: కకగసటట ససగమణ కలమమరర�

95-184/589

భరస : చసదప శశఖర రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:75
లస: ససస స
95-184/591

95-184/592
4338 SQX1515578
పపరర: వనసకట జజఖత సశరరప
తడలర మకలల
తసడడ:ప లకడమ గమరర పపసరద తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:24
లస: పప

95-184/594

4341 SQX0435693
పపరర: రరజకష� ననరర�

95-184/595

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:29
లస: పప
95-184/597

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: పప
95-184/599

95-184/577

భరస : వనసకటటశశర రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష పపసరద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: పప
95-184/596

4326 SQX0446781
పపరర: ససబలమమ నలర పపననన�
భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష మబరరస�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట కకషష పపసరద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:27
లస: పప
4342 SQX1457127
పపరర: వనసకటటష కనననకసటట

95-184/579

భరస : కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:73
లస: ససస స
95-184/590

4323 SQX0436949
పపరర: అరరణకలమమరర మమరగతష�

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప అడడ గరలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: ససస స

4331 SQX0291690
పపరర: ఇమమడడ పపషరపవత�

95-184/574

భరస : రవ శసకర పసదదద�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : చరసజవ ససబభలరరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరయమడడ కసదనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:70
లస: ససస స
4336 SQX0436618
పపరర: వరక ససపపరష మమ�

95-184/576

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సనరరఖ పపకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: ససస స
4333 SQX1602359
పపరర: పపమలమమ కసదనరర

4325 SQX0434381
పపరర: భభగఖలకడమ అడడ గరలర

4320 SQX0434191
పపరర: గరరరజజ దదవ భమవనస

భరస : కరమమశశర రరవప భమవనస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదప రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రమమ రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: ససస స
4327 SQX0446716
పపరర: లకకమదదవ� పసదదచడసబరరడగరరర
డడ
�

95-184/573

4344 SQX0435321
పపరర: ననగ వర ససదదప� కకతత
స రర�

95-184/598

తసడడ:ప వనసకట సతఖ పపననన రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: పప
95-184/600

4347 SQX1457119
పపరర: మహహష బభబమ కనననకసటట

95-184/601

తసడడ:ప ఈశశర చనరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప
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4348 SQX0447359
పపరర: శకనవరస� గమసటటపలర �

95-184/602

4349 SQX0406140
పపరర: జతదసదప కలమమర రరడడడ
పసదదచడసచరరడగరరర
డడ
తసడడ:ప శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:34
లస: పప

95-184/603

4350 SQX0405894
పపరర: అశశన కలమమర రరడడ
పసదదచడసచరరడగరరర
డడ
తసడడ:ప శశషసరరడడడ పసదదచడసచరరడగరరర
డడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప

95-184/604

95-184/605

4352 SQX0435560
పపరర: మణణదదప� గగనసగమసటర �

95-184/606

4353 SQX0435990
పపరర: బబ యపరటట వనసకట రరవప�

95-184/607

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: పప
4351 SQX0517086
పపరర: యయరరవ శరత చసదప�
తసడడ:ప చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప
4354 SQX1191261
పపరర: వశశననధ మమరరత చదగమ

తసడడ:ప ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప
95-184/608

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప చదగమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: పప
4357 SQX0434977
పపరర: శకకరసత� గమడడవరడ�

95-184/611

4358 SQX1812072
పపరర: అలమర భక షపక

95-184/614

4361 SQX1011071
పపరర: అబమదల అజజ షపక

4364 SQX1493667
పపరర: రవసదప బభబమ వనలధద

తసడడ:ప వనసకట నరసససహ రరవప అడడ గరలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప పసదదనన వనలధద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:40
లస: పప

4366 SQX0637801
పపరర: మహమమద అనస� షపక�

4367 SQX1357160
పపరర: వనసకట రరమ శకధర తడలర మకలల

95-184/620

తసడడ:ప అబమదల సలమస�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: పప
4369 SQX0435917
పపరర: రమమశ బభబమ� నలర పపననన�

95-184/623

తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:41
లస: పప
95-184/626

4375 SQX0435065
పపరర: వనసకటటసశరరర కకటపరటట

95-184/629

95-184/610

4359 SQX0641191
పపరర: కకటటశశర రరవప గమదడ

95-184/613

తసడడ:ప ననరయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: పప
95-184/615

4362 SQX1377580
పపరర: వనసకట అనల కలమమర
కలరపరటట
తసడడ:ప ధనఏశశరర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: పప

95-184/616

95-184/618

4365 SQX0435347
పపరర: సనరర ససబపమణఖస�

95-184/619

తసడడ:ప సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: పప
95-184/621

4368 SQX0435313
పపరర: ఏలలరర నరసయఖ�

95-184/622

తసడడ:ప వనసకట ననగకశశర రరవప తడలర మకలల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప చనన నరసయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:40
లస: పప

4370 SQX0638254
పపరర: అబమదల రహమమన� షపక�

95-184/624

4371 SQX0447490
పపరర: వనసకట ననగ కకరణ కలమమర�
అడడ గళర�
తసడడ:ప వనసకట నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:41
లస: పప

95-184/625

95-184/627

4374 SQX1540484
పపరర: రమమశ తడలర మకలళ

95-184/628

తసడడ:ప అబమదల సలమస�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:41
లస: పప

4372 SQX0436386
పపరర: ననగ వనసకట రమణ కలమమర�
పపతవరడ�
తసడడ:ప రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప యయరరకరలయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప

95-184/612

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: పప
95-184/617

4356 SQX0435305
పపరర: నరసయఖ� కకటపరటట�
తసడడ:ప ఎరరకలయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప వజర షపక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: పప
4363 SQX0443218
పపరర: నరకసదప దసరన పస
ప రద అడడ గరలర

95-184/609

తసడడ:ప సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: పప
4360 SQX0229666
పపరర: కకషరష రరవప� యరరక�

4355 SQX0095380
పపరర: జననరర న సనరక�

తసడడ:ప ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:34
లస: పప

4373 SQX1519539
పపరర: చన కకటయఖ రకగమల
తసడడ:ప హనసమయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:44
లస: పప
4376 SQX0435941
పపరర: ననగకశశర రరవప కరకలమమనస
తసడడ:ప మకతషఖసజయ రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబల రరవప తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప
95-184/630

4377 SQX1602441
పపరర: వనసకట రరజకసదప కలమమర
కసదనరర
తసడడ:ప ససజవ రరయమడడ కసదనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: పప

95-184/631
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95-184/632

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప
4381 SQX0435057
పపరర: శకనవరసరరవప� ననలకలరరస�

95-184/638

4385 SQX0909556
పపరర: లకకమగమరర పపసరద తడలరకలల

95-184/640

95-184/641

95-184/644

4391 SQX0625178
పపరర: రరమమసజననయమలల రరవ�

4399 SQX1457101
పపరర: ఈశశరరచనరర కనననకసటట

95-184/653

95-184/645

తసడడ:ప పసద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:59
లస: పప

4397 SQX0435602
పపరర: మమరళధర� చనమరరస�

4400 SQX0447300
పపరర: అపరపరరవప� పసరరమమళర�

4403 SQX1499178
పపరర: ననగకశశరరరవప చననస

4406 SQX0698969
పపరర: జజన షపక
తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: పప

95-184/649

తసడడ:ప చచడయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: పప
95-184/651

4398 SQX1062538
పపరర: ననగయఖ పరలడడగమ

95-184/652

తసడడ:ప చలమయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: పప
95-184/654

4401 SQX0612671
పపరర: నరసససహ రరవప� ఖడదన పపరస�

95-184/655

తసడడ:ప రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: పప
95-184/657

తసడడ:ప రతనయఖ చననస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: పప
95-184/659

95-184/646

95-184/648 4395 SQX0443176
4394 SQX0443259
పపరర: వనసకట రమణ మబరరస� పరదరరర �
పపరర: గమరవయఖ� మబసస�

తసడడ:ప కరశ వశశననథ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:57
లస: పప
95-184/656

4392 SQX0443101
పపరర: రమమశ� కలగరపపడడ�
తసడడ:ప భభసకర రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప ససబభలరరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప మలర కరరరనన చనరర కనననకసటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: పప

95-184/643

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: పప
95-184/650

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: పప

95-184/642 4389 SQX0447102
4388 SQX1519562
పపరర: వనణమ గగపరల రరవప పపలపరటట
పపరర: చసదపయఖ� రవ�

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: పప
95-184/647

4386 SQX1489922
పపరర: రరమమ కతష
స ల
తసడడ:ప చడననకకశవ రరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప మమల కకసడయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:49
లస: పప

4396 SQX0443333
పపరర: వనసకట సతఖ పపనననరరవప�
కకతత
స రర�
తసడడ:ప వనసకట రరఘవనశశర ననథ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: పప

4405 SQX1605221
పపరర: సస మ చసదప దతష
స కకలర పర

95-184/639

తసడడ:ప వనసకట ససబభల రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: పప

4402 SQX0435040
పపరర: గమదడ ననరయఖ�

తసడడ:ప సతఖ జగనననథ సరశమ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప
95-184/637

తసడడ:ప ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:49
లస: పప
4393 SQX0447334
పపరర: లకడమ ననరరయణ� పస తననన�

95-184/634

95-184/636 4383 SQX1512673
4382 SQX0469650
పపరర: పరమడడ బభబమ� శశభన బభబమ�
పపరర: వనసకట ససధ మహన
గగనసగమసటర
తసడడ:ప దదవ శఖమమణణ�
తసడడ:ప శకకకషష గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: పప
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రరమచసదపయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:48
లస: పప
4390 SQX0443234
పపరర: కరణస సససగయఖ�

4380 SQX0612689
పపరర: చలలవరదద రమమష�

95-184/635

తసడడ:ప వనసకట ససబభలరరవప తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:49
లస: పప
4387 SQX0443085
పపరర: అపరపరరవప� పరపసననన�

95-184/633

తసడడ:ప సనరరఖ పపకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప పపరయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: పప
4384 SQX1540476
పపరర: లకడమ గమరర పపసరద తడలర మకలళ

4379 SQX0447136
పపరర: సతష� పపవరశడ�

4404 SQX1191238
పపరర: ననగకశశర రరవప చదగమ

95-184/658

తసడడ:ప వశశననధస చదగమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: పప
95-184/661

4407 SQX1490028
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ ననల

95-184/662

తసడడ:ప వనసకట గమరవయఖ బబ ననల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: పప
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95-184/663

తసడడ:ప బభపయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: పప
4411 SQX0449942
పపరర: సనరర సతఖననరరయణ�

95-184/664

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: పప
95-184/666

తసడడ:ప లకమయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప
4414 SQX0448480
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప�
గమడడవరడ�
తసడడ:ప వనసకట కకషష మబరరస�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప

4409 SQX0647347
పపరర: ఆసజననయమలల గగనసగమసటర

4412 SQX0517060
పపరర: యయరరవ చడసచయఖ�

4415 SQX0443127
పపరర: హనసమసత రరవప� కరళసగర�

95-184/667

4413 SQX0641209
పపరర: లకడమ పపసరద గమఱఱ స

95-184/668

తసడడ:ప హరర ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప
95-184/670

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:67
లస: పప

4416 SQX0436535
పపరర: వనసకట రరవప� నలర పపననన�

4420 SQX1073485
పపరర: ధననశశరరరవప కలరపరటట

తసడడ:ప సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:69
లస: పప
95-184/675

తసడడ:ప ససబభలరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:71
లస: పప
4423 SQX2462745
పపరర: బభపనయఖ కకమమమరర

95-184/827

95-184/830

95-184/833

తసడడ:ప బభపనయఖ కకమమమరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: పప

95-184/828

4430 SQX2256527
పపరర: అనసరరధ అకలరర

95-184/836

4433 SQX2164580
పపరర: రమమశ మమమడనల

95-184/831

4436 SQX2414779
పపరర: ననగ లకడమ పస తరర సక
భరస : మమధవ రరవప పస తరర సక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: ససస స

4425 SQX2346252
పపరర: నరసససహ మబరరస రరడడడ

95-184/829

4428 SQX2168391
పపరర: సరసబశవరరవప కరణస

95-184/832

తసడడ:ప నరసయఖ కరణస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:54
లస: పప
95-184/834

4431 SQX2410314
పపరర: రమణమమ గమదడ

95-184/835

భరస : వనసకటటశశరరర గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: ససస స
95-184/837

తసడడ:ప ననరరయణ మమమడనల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: పప
95-184/839

95-184/677

తసడడ:ప ససబభలరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషష రరడడడ అకలరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రమమష చదలలవదద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:43
లస: ససస స
4435 SQX2482636
పపరర: రరజ కకమమమరర

4427 SQX2119766
పపరర: పదనమవత మరరమళర

4422 SQX0959403
పపరర: సససరసమ వనసకటటశశరరర
తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:81
లస: పప

భరస : వజయశశఖర మరరమళర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ కనన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: ససస స
4432 SQX2349512
పపరర: ససనత చదలలవదద

95-184/676

తసడడ:ప హనసమసత రరవప మరరమళర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప నరసయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:55
లస: పప
4429 SQX2285195
పపరర: ననగకశశర రరవప కనన

4424 SQX2119741
పపరర: వజయ శశఖర మరరమళర

95-184/674

తసడడ:ప వనసకట ససబభలరరవప�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప చడసచయఖ కసదనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ కకమమమరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప
4426 SQX2409902
పపరర: వనసకటటశశరరర గమదడ

4421 SQX1602334
పపరర: ససజవ రరయమడడ కసదనరర

95-184/671

తసడడ:ప భబషయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:68
లస: పప

95-184/672 4418 SQX0436311
95-184/673 4419 SQX0434894
4417 SQX0435255
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప అడడ గరలర
పపరర: ఇమమడడ చరసజవ ససబభలరరవప�
పపరర: అననన పపరష చసదప రరవప�

తసడడ:ప సతఖననరరయణ అడడ గరలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:69
లస: పప

95-184/665

తసడడ:ప సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప
95-184/669

4410 SQX0443192
పపరర: వకకలగసటట శవనననరరయణ�

4434 SQX2413797
పపరర: లకడమ పపసనన సస మల

95-184/838

భరస : ఏస ఏన వ సరశమ సస మల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: ససస స
95-184/840

4437 SQX2119782
పపరర: ససతతష రరగ ససధ మరరమళర

95-184/841

తసడడ:ప వజయశశఖర మరరమళర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: ససస స
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4438 SQX2170082
పపరర: వషష
ష వరరన వనసకకసడ

95-184/842

తసడడ:ప శకనవరస రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:22
లస: పప
4441 SQX2169944
పపరర: బభబ ససనత మడడడ

4439 SQX2239838
పపరర: బబ యమమ కరమరరజగడడ

భరస : బభజ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:20
లస: ససస స
95-185/859

4442 SQX2165454
పపరర: పపణత కకటపరటట

భరస : డదననశశర చసదప శశఖర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:18
లస: ససస స

95-203/728
4444 SQX1250950
పపరర: రరధ వనసకట సరయ మమఘన
గమఱఱ స
తసడడ:ప సతష కలమమర గమఱఱ స
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:24
లస: ససస స

4445 SQX1250851
పపరర: రకశరమ వనసకకసద
తసడడ:ప శకనవరస రరవప వనసకకసద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:24
లస: ససస స

4447 SQX1269167
పపరర: లకడమ కలమమరర గమదడ

4448 SQX1458364
పపరర: పపమల గమదడ

95-203/731

తసడడ:ప వరయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:25
లస: ససస స
4450 SQX0925420
పపరర: ఝమససససలకకమ చదగబ

95-203/734

95-203/737

95-203/740

భరస : వనసకట రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:29
లస: ససస స
4459 SQX1313949
పపరర: ననరరయణమమ జజన రర

95-203/743

తసడడ:ప వనసకట కకషష రరవప కటకస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స

95-203/729

95-203/746

95-203/732

4446 SQX1493519
పపరర: రమఖ ఓలలటట

95-203/735

95-203/738

4455 SQX1268946
పపరర: ANUSHA గమఱఱ స

4458 SQX1250828
పపరర: పపషప సరయ గదడద

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స

95-203/736

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యరకగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: ససస స

4457 SQX1513309
పపరర: శవపరరశత కటకస

4466 SQX1513325
పపరర: సరగరరక చననస

95-203/733

4452 SQX1513218
పపరర: ననగ మమనక యరకగమసటర

తసడడ:ప శశకకరణ గమఱఱ స
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: ససస స

4463 SQX1313956
పపరర: శరరష జజన రర

95-203/730

4449 SQX1548306
పపరర: పపవలర క బచసచ

తసడడ:ప వనసకట సతఖ పపనననరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:29
లస: ససస స

4460 SQX1520767
పపరర: సఫసయమ షపక

95-203/726

తసడడ:ప సరసబశవరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: ససస స

95-203/741

95-203/739

95-203/742

తసడడ:ప పపసరద రరవప గదడద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: ససస స
95-203/744

4461 SQX0925453
పపరర: శకనవఖ గమసటపలర

95-203/745

భరస : మమరరత శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/747

భరస : అశశక కలమమర జజన రర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స
95-203/749

4443 SQX1569716
పపరర: సపసదన మతసత

తసడడ:ప వషష
ష పపసరద ఓలలటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబమదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రవసదప బభబమ వనలధద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: ససస స
4465 SQX1513077
పపరర: ననగరరణణ కటకస

4454 SQX1313972
పపరర: ననగలకడమ కకతత
స రర

95-184/844

తసడడ:ప భభసకర రరవప మతసత
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట కకషరషరరవప కటకస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ గమపరస జజన రర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: ససస స
4462 SQX1493451
పపరర: ససనత వనలధద

95-185/860

తసడడ:ప మమరళధర చనమరరస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మమరళధర చనమరరస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: ససస స
4456 SQX1458380
పపరర: పపమల గమదడ

4451 SQX1520726
పపరర: సరశపసనక చనమరరస

4440 SQX2164143
పపరర: ఆశ కరణస

తసడడ:ప సరసబశవరరవప కరణస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పపసరద గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప భభలమకకషష
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:27
లస: ససస స
4453 SQX1520734
పపరర: సపసదన చనమరరస

95-184/843

4464 SQX1086710
పపరర: అసరమ షపక

95-203/748

భరస : అబమదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స
95-203/750

4467 SQX1458604
పపరర: శరరద తతనసగమసటర

95-203/751

తసడడ:ప ఫణణశశర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స
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4468 SQX1268904
పపరర: కవత జరసన చజనర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-203/752

భరస : అనల కలమమర జరసన చజనర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స
4471 SQX1570226
పపరర: శశశతన యసడనపపపగడ

95-203/755

95-203/758

95-203/761

95-203/764

95-203/767

95-203/770

95-203/773

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: ససస స

4481 SQX1493279
పపరర: రరధదక బసడనరర

4484 SQX0401729
పపరర: శకదదవ� గజవలర �

4487 SQX1250943
పపరర: పపమల వనసకకసడ

4490 SQX0925461
పపరర: ససతన తడలరకలల

95-203/777

4493 SQX0885467
పపరర: లకకమ శరఖమల T

95-203/765

4496 SQX0925404
పపరర: ఊషర రరన చదగబ
భరస : భభలమకకషష
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: ససస స

4476 SQX1458455
పపరర: లమవణఖ కలరపరటట

95-203/760

4479 SQX1513291
పపరర: ననగలకడమ కకట

95-203/763

4482 SQX1520718
పపరర: గగవసదమమ యయనసగసటట

95-203/766

భరస : వనసకట రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:40
లస: ససస స
95-203/768

4485 SQX0965905
పపరర: వశశశశశరర దదవ ననరకళర

95-203/769

భరస : వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:43
లస: ససస స
95-203/771

4488 SQX1269019
పపరర: ధనలకడమ బబ ననల

95-203/772

భరస : వనసకటటశశరరర బబ ననల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: ససస స
95-203/774

4491 SQX1591693
పపరర: రతనసఅసజరర మతసత

95-203/775

భరస : భభసకర రరవప మతసత
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:47
లస: ససస స
95-203/778

భరస : వనసకట సరశమ T
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:48
లస: ససస స
95-203/780

95-203/757

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకకమగమరర పపసరద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: ససస స
4495 SQX0943647
పపరర: సరవతప సససరసమ

95-203/762

భరస : శకనవరస రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప పస టటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:47
లస: ససస స
4492 SQX1548322
పపరర: ససవరచల దదవ బచసచ

4478 SQX1513127
పపరర: శకదదవ అడప

4473 SQX1269183
పపరర: రరజఖలకడమ కలరపరటట

భరస : వనసకట అనల కలమమర కలరపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవవర రరఘవరరవప చసదపపటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: ససస స
4489 SQX1313014
పపరర: వ వ ససనతన పస టటట

95-203/759

భరస : ససరకష బభబమ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:41
లస: ససస స
4486 SQX1424092
పపరర: వశశ పరవన ఇమమడడ

4475 SQX1268995
పపరర: రరధదక బబ డడడ

95-203/754

భరస : వనసకట ససబభలరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప అడప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:39
లస: ససస స
4483 SQX1269209
పపరర: దదప కలమమరర YAKKALA

95-203/756

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కమలలశ కలమమర జరసన ససఘవ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:38
లస: ససస స
4480 SQX1513317
పపరర: రరదనహ పరరమ

4472 SQX0487942
పపరర: పపమథ�

4470 SQX1268987
పపరర: వరలకడమ బబ ననల

భరస : ససరకష బభబమ బబ ననల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షర మమహహల�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర అననన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: ససస స
4477 SQX1591206
పపరర: టటన జరసన ససఘవ

95-203/753

తసడడ:ప ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప యసడనపపపగడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: ససస స
4474 SQX1269852
పపరర: దసరన భవరన అననన

4469 SQX0965947
పపరర: లకడమ దదవ దనరస

4494 SQX1520700
పపరర: ససవరచల కనమరర పపడడ

95-203/779

భరస : పపభమహరననథ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: ససస స
95-203/781

4497 SQX1270024
పపరర: మసగరదదవ వపలపప

95-203/782

భరస : రవ చసదప వపలపప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: ససస స

Page 155 of 320

4498 SQX1458398
పపరర: తరరపతమమ గమదడ
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95-203/783

భరస : వనసకట సరశమ గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:52
లస: ససస స
4501 SQX1269647
పపరర: రమమదదవ కరలశశటట

95-203/784

భరస : వనసకటటసశర రరవప పస లల పలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:52
లస: ససస స
95-203/786

భరస : దసరన పపసరద కరలశశటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:52
లస: ససస స
4504 SQX1392372
పపరర: కరసత లకడమ కకలర పర

4499 SQX1513234
పపరర: అసజల దదవ పస లల పలర

4502 SQX1513101
పపరర: రమమదదవ కటకస

భరస : చసదప శశఖర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: ససస స

4505 MLJ3435179
పపరర: మహలకడమ జజన రర

95-203/787

భరస : రరమదనస పపసరద కకరలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: ససస స

95-203/790

95-203/788

4506 SQX1520692
పపరర: శవరరణణ పసనసగగసడ

95-203/791

భరస : శవ శసకర రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: ససస స
95-203/793

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: ససస స

95-203/795 4511 SQX1458513
4510 SQX1269803
పపరర: వనసకట లకడమ కలమమరర తడలర మకలళ
పపరర: భభరత పరచనరర

4503 SQX1250869
పపరర: జజఖత కలమమరర గదడద
భరస : పపసరద రరవప గదడద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మమకకసశశరరరవప జజన రర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: ససస స

95-203/792 4508 SQX0943639
4507 SQX1392711
పపరర: వనసకట ననగరరజఖ లకడమ కకరలర
పపరర: రరజఖలకకమ ససషళళర

95-203/785

భరస : కరరమమలమర బసడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరవప కటకస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:54
లస: ససస స
95-203/789

4500 SQX1520742
పపరర: సజనదన బబగస బసడ

4509 SQX0965921
పపరర: ఎలశమమ దనరస

95-203/794

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:57
లస: ససస స
95-203/796

4512 SQX1458406
పపరర: సతఖవత గమసడన

95-203/797

భరస : వనసకట ననగకశశర రరవప తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : చనన వనసకట రరమయఖ పరరచనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: ససస స

4513 SQX1591586
పపరర: కలమమద కకలర పర

4514 SQX1268920
పపరర: కలససమ కలమమరర మదదద

4515 SQX1513275
పపరర: వజయ లకడమ పప టట
ట రర

95-203/798

భరస : సస మ చసదప దతష
స కకలర పర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: ససస స
4516 SQX0487843
పపరర: శవపరరశత ససదద రరజ�

భరస : రఘమవర మదదద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: ససస స
95-203/801

భరస : అసజబభబమ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: ససస స
4519 SQX0965871
పపరర: శశషష కలమమరర ననరకళర

95-203/804

తసడడ:ప వనసకట సరశమ తడవరరస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: పప

95-203/802

4520 SQX0662403
పపరర: సరగజనకరలశశటట

95-203/807

4523 SQX1424407
పపరర: వనసకటటశ గమదడ

95-203/805

4526 SQX0965939
పపరర: అజయ కలమమర రరడడడ దనరస
తసడడ:ప ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:27
లస: పప

95-203/803

4521 SQX0965889
పపరర: లకడమ నరసమమ చదగమ

95-203/806

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:82
లస: ససస స
95-203/808

తసడడ:ప ససబలయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:26
లస: పప
95-203/810

4518 SQX1087155
పపరర: సతఖవత కలరపరటట
భరస : ధననశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప రవ చసదప వపలపప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:26
లస: పప
4525 SQX0894535
పపరర: భభరన వ కలమమర తడవరరస

4517 SQX1269126
పపరర: లకడమ తతనసగమసటర

95-203/800

భరస : పపరషచసదప రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఫణణశశర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:67
లస: ససస స
4522 SQX1269068
పపరర: లఖత వపలపప

95-203/799

4524 SQX1513135
పపరర: వససథ రరయమడడ కసదదమళళ

95-203/809

తసడడ:ప బపహమయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:28
లస: పప
95-203/811

4527 SQX0925172
పపరర: దదవ కకషష అభషపక చదకల

95-203/812

తసడడ:ప భభలమకకషష
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: పప
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4528 SQX1513200
పపరర: తదజ ససజత యరకగమసటర

95-203/813

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యరకగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: పప
4531 SQX1392687
పపరర: లకడమ ననరరయణ గమపరస కకరలర

95-203/814

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప చననస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:30
లస: పప
95-203/816

తసడడ:ప రరమదనస పపసరద కకరలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: పప
4534 SQX1513259
పపరర: బదరర ననరరయణ పస లల పలర

4529 SQX1513333
పపరర: సతఖననరరయణ చననస

95-203/817 4533 SQX1250885
4532 SQX1548199
పపరర: వనసకట శరఖమ కలమమర బచసచ
పపరర: పపసరద గమదడ

4535 SQX1513093
పపరర: మమలమఖదదప పరరమ

95-203/818

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: పప
95-203/821

4536 SQX0638262
పపరర: గకసధద నటరరజ కలమమర�

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప పస లల పలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప

95-203/823
4537 SQX1458521
పపరర: ధన వనసకట పవన కలమమర
పరరచనరర
తసడడ:ప చనన వనసకట రరమయఖ పరరచనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:34
లస: పప

4538 SQX1458570
పపరర: వనసకటటశశరరర యయనసగసటట

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ పస లలపలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప

4540 SQX0319384
పపరర: సరయబభబమ� ఇససకపలర �

4541 SQX0670927
పపరర: అబమదల రహహస షపక

4542 SQX1458315
పపరర: వనసకట రరవప గమదడ

95-203/826

తసడడ:ప హరరపస
ప రద శరమ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:34
లస: పప
4543 SQX0794933
పపరర: లకడమ ననగ చసదప శశఖర P
తసడడ:ప శవ శసకర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: పప
4546 SQX1458562
పపరర: పపసరద గమసడన

95-203/832

95-203/835

95-203/838

తసడడ:ప ససబలయఖ కకట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: పప

95-203/830

95-203/825

95-203/828

95-203/831
4545 SQX1513143
పపరర: యస ఎన వ యస సరశమ
సస మలమ
తసడడ:ప రరమ మహన రరవప సస మలమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:38
లస: పప

95-203/833 4548 SQX1269043
95-203/834
4547 SQX1269035
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప బబ డడడ
పపరర: వనసకట ససబభలరరవప కలరపరటట

తసడడ:ప ధననసశర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:40
లస: పప

95-203/836 4551 SQX1268961
4550 SQX1570218
పపరర: పరసడడరసగరరరవప యసడనపపపగడ
పపరర: చసదపశశఖర దదసస

4553 SQX1313022
పపరర: భభసకర రరవప పస టటట

4556 SQX0965897
పపరర: వనసకట చలపత రరవప ననరరళర
తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప ననరరళర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: పప

95-203/837

తసడడ:ప కరమమశశర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప
95-203/839

తసడడ:ప వనసకట శశషయఖ పస టటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:47
లస: పప
95-203/841

4539 SQX0754739
పపరర: రరమకకషష పస లలపలర

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప మహన రరవప యసడనపపపగడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప SIVARAO గరరర పరటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:45
లస: పప
4555 SQX1513283
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

95-203/827

తసడడ:ప శవ శసకర కకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర వనటటరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:41
లస: పప
4552 SQX1269217
పపరర: సతష కలమమర గరరర పరటట

95-203/824

తసడడ:ప అసజరరజ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:40
లస: పప
4549 SQX1453026
పపరర: శకనస వనటటరర

4544 SQX0400994
పపరర: శకధర� ససదర దరరజ�

95-203/822

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ ససటట �
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:35
లస: పప
95-203/829

95-203/815

తసడడ:ప ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:33
లస: పప
95-203/819

4530 SQX0965954
పపరర: రరజ మహన రరడడ దనరస

4554 SQX1269977
పపరర: రమమష దదసస

95-203/840

తసడడ:ప కరమమశశర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:47
లస: పప
95-203/842

4557 SQX0319277
పపరర: సతఖననరరయణ� గజవలర �

95-203/843

తసడడ:ప వననకకటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: పప
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4558 SQX0894550
పపరర: వనసకట సరశమ తడవరరస

95-203/844

తసడడ:ప హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: పప
95-203/847

4564 SQX0925164
పపరర: భభలమకకషష చదగమ

95-203/851

95-203/854

4565 SQX1513192
పపరర: శకనవరస రరవప యరకగమసటర

4568 SQX1524934
పపరర: సనరరఖ ననరరయణ నసబబరర

95-203/857

4571 SQX1513119
పపరర: ననగకశశర రరవప చననస

తసడడ:ప రరమబపహమస కకరలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: పప

4576 SQX1591404
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పస లలపలర

4577 SQX1392471
పపరర: చసదప శశఖర రరవప కకలర పర

95-203/863

తసడడ:ప వనసకట రసగయఖ పస లలపలర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప ఎసగలరరడడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: పప

4580 SQX1520684
పపరర: రఘమ వర మదదద

95-203/855

4566 SQX1513242
పపరర: ససబభలరరయమడడ శశటట గకసథద

4583 SQX1513267
పపరర: పపరషచసదప రరవప పప టట
ట రర

తసడడ:ప సతఖననరరయణ మదదద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప శశషరచలస పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప

95-203/872
4585 SQX1458539
పపరర: చనన వనసకట రరమయఖ
పరరచనరర
తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ పరరచనరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:67
లస: పప

4586 SQX0909317
పపరర: సససద రరవప సససనదద
తసడడ:ప వనరర సరశమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:67
లస: పప

95-203/853

4569 SQX1250794
పపరర: పపసరద రరవప గదడద

95-203/856

తలర : మసగమమ గదడద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:57
లస: పప
95-203/858

4572 SQX1513085
పపరర: వనసకటభకకషన రరవప కటకస

95-203/859

తసడడ:ప వనసకటపపయఖ కటకస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:61
లస: పప
95-203/862

తసడడ:ప చనన రరమయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:61
లస: పప
95-203/864

4578 SQX1269779
పపరర: వనసకట ననగకశశర రరవప
తడలర మకలళ
తసడడ:ప రరమయఖ తడలర మకలళ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:63
లస: పప

95-203/867

95-203/868
4581 SQX1269258
పపరర: జగన మహన రరడడ మమకరకల

తసడడ:ప సతఖననరరఖన ఆరఖ మదదద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: పప
95-203/869

95-203/850

తసడడ:ప వనసకట కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:62
లస: పప
95-203/866

4563 SQX1569724
పపరర: భభసకర రరవప మతసత

95-203/861 4575 SQX1458588
4574 SQX1392612
పపరర: రరమదనస పపసరద కకరలర కకరలర
పపరర: వనసకట సరశమ గమదడ

తసడడ:ప VENKATESWARA రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: పప

4582 SQX1269837
పపరర: రఘమ వర మదదద

95-203/852

తసడడ:ప రరఘయఖ చననస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: పప
95-203/860

95-203/846

తసడడ:ప వనసకట గగపరల రరవప మతసత
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప హరర ననరరయణ నసబబరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప రరమ కకషష రరవప వపలపప
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:58
లస: పప

4579 SQX0965913
పపరర: ననగరరరడడడ దనరస

95-203/849

తసడడ:ప ససబల రరవప యరకగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ అసదడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:56
లస: పప

4573 SQX1269662
పపరర: దసరన పపసరద కరలశశటట

4562 SQX1548298
పపరర: సరసబశవరరవప బచసచ

4560 SQX1520759
పపరర: అమరకసదప వనమబరర

తసడడ:ప వనసకట వనమబరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప అచసఖత రరమయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:55
లస: పప

4570 SQX1269084
పపరర: రవ చసదప వపలపప

95-203/845

తసడడ:ప కకసడయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:51
లస: పప

4561 SQX1424076
పపరర: శవర వర రరఘవ రరవప
చసదపపటర
తసడడ:ప శక రరమ మబరరస చసదపపటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:52
లస: పప

4567 SQX1520676
పపరర: కకషషఆసజననయమలల అసదడ

4559 SQX1250836
పపరర: శకనవరస రరవప వనసకకసడ

95-203/865

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ మమకరకల
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: పప
95-203/870

4584 SQX0794917
పపరర: శవ శసకరరరవప P

95-203/871

తసడడ:ప రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప
95-203/873

4587 SQX0386680
పపరర: అసజరరజ ససదద రరజ�

95-203/874

తసడడ:ప ససబలరరజ�
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:68
లస: పప
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4588 SQX1269142
పపరర: ఫణణశశర రరవప తతనసగమసటర

95-203/875

తసడడ:ప సరసబ మబరరస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:69
లస: పప
95-203/878

తసడడ:ప వనసకటరసగయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:81
లస: పప

4592 SQX2376051
పపరర: ససభభరరవప ఇమమడడశశటట

95-203/1017

4595 SQX2215002
పపరర: వజయ లకడమ మమటటరర
భరస : బభల కకషష పపసరద మమటటరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:60
లస: ససస స

4597 SQX2214302
పపరర: కకరణ కలమమర తనడడవరయ

4598 SQX2214989
పపరర: శకకరసత మమటటరర

95-203/1020

తసడడ:ప వరసజననయమలల తనడడవరయ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ కకమమమరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:66
లస: పప
4603 SQX2443968
పపరర: కకరణ కలమమర అననన

4601 SQX2076578
పపరర: మలర శశరర మమమమదఅలమ

95-213/1115

95-203/880

4604 SQX2292589
పపరర: పపమల ఏలలరర

4593 SQX2320943
పపరర: కరశ వశశననథ బబసడపపడడ

95-203/1018

4596 SQX2376267
పపరర: శకనవరససలల పసటటకకటట

95-203/1021

95-211/922

4602 SQX2397941
పపరర: పదనమవత కనన

95-203/1262

4605 SQX0168666
పపరర: శవ పరరశత గకసధద

4615 SQX2280030
పపరర: చతస రసజన దనస భటభపజ

భరస : రరధన కకషష మబరరస గకసధద
ఇసటట ననస:68-168 F NO 102 LAVENDER S
వయససస:53
లస: ససస స

4607 SQX1931898
పపరర: ససరకశ గమదద

4608 AP151000702336
పపరర: బభజ షపక�

95-184/679

తసడడ:ప కకషష మబరరస భటభపజ
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:74
లస: పప

4610 AP151000702558
పపరర: అషసప
ప పననసర షపక�

95-213/854

4613 SQX1308718
పపరర: వనసకట కకటయఖ పగడనల

4616 SQX2288736
పపరర: సరయ వనసకట భరత ఆకలల

95-213/852

95-213/855

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:68-169
వయససస:24
లస: పప
95-216/807

తసడడ:ప వనసకరటరరవ పగడనల
ఇసటట ననస:68-170
వయససస:24
లస: పప
95-184/847

95-203/879

భరస : నరసయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:68-168 ETUKUR ROAD
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస� షససక
ఇసటట ననస:68-169
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస� షససక
ఇసటట ననస:68-169
వయససస:53
లస: పప

95-213/1114

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప కనన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:50
లస: ససస స

4611 SQX1273408
పపరర: మసరసన వల షపక

95-213/856

95-203/1022

భరస : కకరణ కలమమర తనడడవరయ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:29
లస: ససస స

4609 AP151000702382
పపరర: బబమలల షపక�

4612 AP151000696243
పపరర: బభజ షపక�

95-203/1019

4599 SQX2272136
పపరర: మమధసరర తనడడవరయ

భరస : బభజ� షససక
ఇసటట ననస:68-169
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర� షససక
ఇసటట ననస:68-169
వయససస:45
లస: ససస స

95-203/1016

తసడడ:ప తరరపతననయమడడ పసటటకకటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ససబపహమణఖస గకసధద
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమదద
ఇసటట ననస:68-168 F NO 102 LAVENDER S ఇసటట ననస:68-168 revendar south block 4t
వయససస:61
లస: పప
వయససస:27
లస: పప
95-213/853

95-203/877

తసడడ:ప కనకససనదరర రరవప బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:65
లస: పప

భరస : రమమశ మమమమదఅలమ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప అననన
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: పప
4606 SQX0467779
పపరర: రరధన కకషష మబరరస గకసధద

95-203/1015

తసడడ:ప బభల కకషష పపసరద మమటటరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:37
లస: పప
95-205/914

4590 SQX0671016
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరలశశటట

తసడడ:ప రరగవయఖ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప కనక దసరరన రరవప మమటటరర
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:61
లస: పప

4600 SQX2541407
పపరర: బభపనయఖ కకమమమరర

95-203/876

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-168
వయససస:69
లస: పప

4591 SQX0965855
పపరర: సతఖననరరయణ మమనగననరర

4594 SQX2276996
పపరర: బభల కకషష పపసరద మమటటరర

4589 SQX1004522
పపరర: సనరఖ పపకరశ రరవప పపవరశడ

4614 NDX2541365
పపరర: ససబలరరవప గలర

94-216/722

తసడడ:ప వనసకటసరశమ గలర
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:56
లస: పప
95-184/848

తసడడ:ప సతఖనరఊయమనన మబరరస ఆకలల
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:28
లస: పప

4617 SQX2288587
పపరర: శరరష ఆకలల

95-184/849

భరస : సరయ వనసకట భరత ఆకలల
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:26
లస: ససస స
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4618 SQX2289999
పపరర: రరమచసదప కలమమరర ఆలపరటట

95-185/862

భరస : నరసససహ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:58
లస: ససస స
4621 MLJ3477783
పపరర: ఆసజననయమలల కసదదమళర

95-213/859

95-213/1120

95-220/172

95-184/854

94-223/1139

95-209/534

95-213/1123

భరస : ససబపమణఖ శరమ కకమబమరర
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:48
లస: ససస స
4642 SQX2267797
పపరర: శవ కలమమరర ననగలపత

తసడడ:ప నగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-176
వయససస:47
లస: పప

95-184/853

4631 SQX2285047
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కకలర

4634 SQX1756063
పపరర: రజయమ షపక

4637 SQX2386993
పపరర: ససబపమణఖ శరమ కకమబమరర

95-216/1088

95-217/832

4629 SQX2007433
పపరర: కకషష మమరళమహన పరలపరరస

4632 SQX2275758
పపరర: నరమల దదవ భటభపజ

95-184/678

4635 SQX2279917
పపరర: బభబమ షపక

95-184/855

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:49
లస: పప
95-213/1121

4638 SQX2279537
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననగలపత

4640 SQX2409506
పపరర: భమ అజయ కకశనపపరకపప

4641 SQX2424547
పపరర: భభరన వ చనరర కకషషపపరపప

భరస : జయ కకషష
ఇసటట ననస:68-176
వయససస:40
లస: ససస స

95-218/618

95-184/852

తసడడ:ప ననరరయణ ననగలపత
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:49
లస: పప

4646 SQX2424083
పపరర: ససనత లకడమ పదరరర

95-215/1478

తసడడ:ప చతస రసజన దనస భటభపజ
ఇసటట ననస:68-172 FLOT 405
వయససస:66
లస: ససస స

95-213/1124

95-213/1122

95-213/1125

తసడడ:ప చసదప శశఖర కకషషపపరపప
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:20
లస: పప
95-221/12

భరస : ససబలయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:34
లస: ససస స
95-183/850

4626 SQX0900142
పపరర: భభగఖ లకడమ కకపపరరవపరర

తసడడ:ప వర ననరరయణ మబరరస కకమబమరర
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:55
లస: పప

4643 SQX1899368
పపరర: కరమమశశరర యడవలర

95-213/1119

తసడడ:ప అసజయఖ
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప చసదప శశఖర కకశనపపరకపప
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప ననగలపత
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:42
లస: ససస స
4645 SQX2426575
పపరర: జయకకషష పరదరరస

4628 SQX2280360
పపరర: రరమ కకషష బబ డడడ

4623 SQX2123727
పపరర: హరరకకషష సససగ రరజపపతప

భరస : శకనవరస రరవప కకపపరరవపరర
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప ననగలపత
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:26
లస: పప
4639 SQX2386704
పపరర: ఉమ దదవ కకమబమరర

95-215/1477

తసడడ:ప వనసకట పపరష చసదపరరవప కకలర
ఇసటట ననస:68-172/209
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:68-174
వయససస:38
లస: పప
4636 SQX2231264
పపరర: తరరమల రరవప ననగలపత

4625 SQX0900134
పపరర: శకనవరస రరవప కకపపరవపరర

95-213/858

తసడడ:ప బభలకకషషన సససగ రరజపపతప
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరయమడడ బబ డడడ
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప కకలర
ఇసటట ననస:68-172/209
వయససస:43
లస: ససస స
4633 NDX3059169
పపరర: వనసకట ససబలయఖ యడవలర

95-213/1118

తసడడ:ప యగరశయ కకపపరవపరర
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:41
లస: ససస స
4630 SQX2285062
పపరర: లకడమ అనసరరధ కకలర

4622 SQX2289791
పపరర: మహ లకడమ కకసజకటట

4620 SQX0311803
పపరర: శవ శసకర కసదదమళళ

తసడడ:ప ఆసజననయమలల కసదదమళర
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:30
లస: పప

భరస : గసగర రరజ కకసజకటట
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బభలకకషషన సససగ రరజపపతప
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:26
లస: ససస స
4627 SQX0115006
పపరర: లకడమమమధవ బటటట

95-213/857

భరస : ఆసజననయమలల కసదదమళర
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-172
వయససస:60
లస: పప
4624 SQX2123701
పపరర: శరకవణణ బభయ రరజపపతప

4619 SQX0198929
పపరర: అసజమమ కసదదమళళ

4644 SQX2524114
పపరర: షపక శరజయ పరవన

95-204/840

తసడడ:ప షపక నజర
ఇసటట ననస:68-175
వయససస:21
లస: ససస స
95-213/1126

4647 SQX2184349
పపరర: ససనత లకడమ పరదరరస

95-213/1127

భరస : జయకకషష పరదరరస
ఇసటట ననస:68-176
వయససస:40
లస: ససస స
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95-137/800

భరస : ఉమమహహశశరరరవప గటటట పలర
ఇసటట ననస:69-9-446
వయససస:48
లస: ససస స

4649 SQX1833524
పపరర: ఆరరఫర షపక

భరస : ననగబర బభషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-24-73
వయససస:45
లస: ససస స

4651 SQX2506988
పపరర: జగన మమరళమహన రరవప
రతస శశటట
తసడడ:ప తరర ననరరయణ రతస శశటట
ఇసటట ననస:70-134/2
వయససస:34
లస: పప

95-220/1549

4654 SQX2409738
పపరర: వనసకటటశశరరర తడడకమళర

95-220/1498

4652 SQX2507028
పపరర: యమమన కలమమరర రతస శశటట

4655 SQX0075341
పపరర: శసకరరరవప� సనరస�

తసడడ:ప లకమయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:69
లస: పప
95-222/1285

తసడడ:ప చనన రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:47
లస: పప
4663 SQX2255198
పపరర: ససనత బతననన

95-224/1390

95-221/1129

తసడడ:ప శవరరస చకరక
ఇసటట ననస:70-154
వయససస:42
లస: పప
4669 SQX0429753
పపరర: రరజఖలకడమ కలమమరర పరరచనరర
భరస : లకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-203/3
వయససస:62
లస: ససస స
4672 MLJ3451515
పపరర: వనసకటనరసమమ ఎరరమమడడ

95-205/19

తసడడ:ప మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-1-10
వయససస:30
లస: ససస స

95-220/1316

95-221/1474

4659 SQX2289338
పపరర: సశరరప లకడమరరణణ బతననన
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:47
లస: ససస స

4661 SQX2255263
పపరర: పపజత బతననన

4662 SQX2255214
పపరర: లకడమ దదవ బతననన

95-222/1286

95-220/1505

95-224/1389

భరస : చన రరమ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:68
లస: ససస స
95-224/1391

4665 SQX2192920
పపరర: సరయ తదజశశన బతననన

95-224/1392

తసడడ:ప ఉమ మహహశశర రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:18
లస: ససస స

4667 SQX1892033
పపరర: కరవఎస వర పపసరద కకలర శశటట

95-183/897
4668 SQX2127173
పపరర: వనసకట ససబలయఖ పససపపలలటట

95-224/1063

4670 SQX2076404
పపరర: సరమమమ జఖస గగాదళళ

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:70-166/1
వయససస:69
లస: పప
95-129/941

4673 SQX1549783
పపరర: ననగరతనస జవరశజ

4676 AP151000651241
పపరర: పదనమవత ఆళళ అలమర
భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-1-10
వయససస:53
లస: ససస స

4671 SQX2181873
పపరర: వలర భ జజన

95-199/1067

తసడడ:ప వలర భ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-43411
వయససస:19
లస: పప
95-205/20

భరస : వనసకటటసశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:74-1-8
వయససస:69
లస: ససస స
95-205/22

4656 SQX2197556
పపరర: ఆదద లకడమ గమమమ

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:62
లస: ససస స

4664 SQX2346518
పపరర: అనసత లకడమ కరమననన

95-220/1306

భరస : పపరయఖ గమమమ
ఇసటట ననస:70-143
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజ గగళర
ఇసటట ననస:73-10-46
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఎరరమమడడ
ఇసటట ననస:74-1-6/1
వయససస:47
లస: ససస స
4675 SQX0026591
పపరర: మమనక ఆళళ

95-221/1121

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకలర శశటట
ఇసటట ననస:70-154
వయససస:67
లస: పప
95-199/33

4653 SQX2408862
పపరర: పదనమవత తడడకమళర
భరస : వనసకటటశశరరర తడడకమళర
ఇసటట ననస:70-137
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:70-151
వయససస:47
లస: ససస స
4666 SQX0759688
పపరర: శరకవణ కలమమర చకరక చకరక

95-220/1550

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప� సనరస
ఇసటట ననస:70-143
వయససస:30
లస: పప

95-220/1315 4658 SQX2337285
4657 SQX2338820
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప కరమననన
పపరర: శవ ననగకశశరమమ కరమననన

95-181/1344
4650 SQX2519429
పపరర: సతఖననరరయణ శరససస స పపలలర టకలరరస

తసడడ:ప పపలర యఖ శరససస స పపలలర టకలరరస
ఇసటట ననస:70-134/2
వయససస:60
లస: పప

భరస : జగన మహనరరవప రతస శశటట
ఇసటట ననస:70-134/2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:70-137
వయససస:54
లస: పప

4660 SQX2255248
పపరర: సరసబశవ రరవప బతననన

95-210/34

4674 SQX1549767
పపరర: వనసకటటసశరరర జవరశజ

95-205/21

తసడడ:ప కకసడయఖ జవరశజ
ఇసటట ననస:74-1-8
వయససస:75
లస: పప
95-205/23

4677 SQX0452888
పపరర: హరరకకరణ ఆళళ

95-205/24

తసడడ:ప మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-1-10
వయససస:36
లస: పప
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4678 AP151000648228
పపరర: మహహశశరరరవప ఆళళ అలమర

95-205/25

తసడడ:ప సరశయఖ
ఇసటట ననస:74-1-10
వయససస:59
లస: పప
4681 SQX2067890
పపరర: నగకశశరరరవప జజననలగడడ

95-71/520

95-183/901

95-205/28

95-205/31

4688 SQX1840339
పపరర: వనసకటటష పపల

4691 MLJ3452224
పపరర: రరధ రరమశశటట రరమశశటట

95-205/34

4694 SQX1476309
పపరర: భభనసచసదప రరమశశటట

95-205/37

4697 SQX0596866
పపరర: బబ డపరటట సరశత బడపత

95-205/43

తసడడ:ప గరరధనరర లమల పరలలద
ఇసటట ననస:74-1-21
వయససస:61
లస: పప

4703 SQX1426254
పపరర: కకషష చడసతనఖ మలర వరపప

95-205/32

4706 SQX1949791
పపరర: గణణష ననయక ననననవత
తసడడ:ప శకనస ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:74-1-21/1
వయససస:20
లస: పప

4686 SQX0551101
పపరర: వనసకట వజయ గగల గగల

95-205/27

4689 SQX0528117
పపరర: రరజననల లచచమమ రరజననల

95-205/30

4692 MLJ3452158
పపరర: వరణణ రరమశశటట రరమశశటట

95-205/33

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-1-17
వయససస:54
లస: ససస స
95-205/35

4695 SQX0596726
పపరర: రరజకసదప బభబమ రరమససటట
రరమశశటట
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-1-17
వయససస:33
లస: పప

95-205/38

95-205/39
4698 SQX0597104
పపరర: బబ డపరటట ఝమనస లకడమ బబ ధపత

95-205/36

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:74-1-18
వయససస:50
లస: ససస స
95-205/41

4701 SQX1151695
పపరర: రరమకకషష మలర వరపప

95-205/42

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:74-1-19
వయససస:26
లస: పప
95-205/44

తసడడ:ప సరసబశవరరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:74-1-19
వయససస:27
లస: పప
95-200/33

95-183/900

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-1-14
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:74-1-19
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-1-19
వయససస:25
లస: పప
4705 SQX1016972
పపరర: పరలలద ససపత కలమమర

95-205/29

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:74-1-18
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప భకస వతసలస
ఇసటట ననస:74-1-18
వయససస:61
లస: పప

4683 SQX2433597
పపరర: ననగకశశరరరవప జజననలగడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-1-12
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:74-1-17
వయససస:29
లస: పప

95-205/40 4700 SQX1355842
4699 SQX0785709
పపరర: శవరరమకకషష బబ డపరటట బబ ధపత
పపరర: పపణఖవత కకలమర

4702 SQX0979583
పపరర: శకనవరస రరవప కకళళ కకళర

95-205/26

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-1-17
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:74-1-17
వయససస:24
లస: పప
4696 MLJ3447083
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరమశశటట
రరమశశటట
తసడడ:ప రరమచసదపరరవప
ఇసటట ననస:74-1-17
వయససస:63
లస: పప

4685 AP151000651246
పపరర: హహహమమవత గగల గగల

94-201/60

తసడడ:ప పరపయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:74-1-11
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప రరమమ పపల
ఇసటట ననస:74-1-13
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజకసదప పపసరద రరమశశటట
ఇసటట ననస:74-1-17
వయససస:34
లస: ససస స
4693 SQX1215905
పపరర: హరరశ బభబమ రరమశశటట

95-155/767

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-1-12
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:74-1-12
వయససస:59
లస: పప
4690 SQX1730829
పపరర: బభల రతననజ రరమశశటట

4682 SQX2051415
పపరర: లకడమ జజననలగడడ

4680 NDX2453991
పపరర: ననగకశశరరరవప జజననల గడడ

తసడడ:ప పరపయఖ జజననల గడడ
ఇసటట ననస:74-1-11
వయససస:68
లస: పప

భరస : ననగకశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:74-1-11
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:74-1-11
వయససస:48
లస: ససస స
4687 AP151000648233
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగల గగల

94-201/59

భరస : నరసససహరరవప జజననల గడడ
ఇసటట ననస:74-1-11
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప పపపయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:74-1-11
వయససస:67
లస: పప
4684 SQX2433456
పపరర: లకడమ జజననలగడడ

4679 NDX2454023
పపరర: లకడమ జజననల గడడ

4704 SQX1355438
పపరర: ననగకశశరరరవప కకలమర

95-205/45

తసడడ:ప కకదనరకశశరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:74-1-19
వయససస:57
లస: పప
95-184/680

4707 MLJ3426707
పపరర: రమమదదవ మలససటట

95-200/34

భరస : సతఖ రరమ గగపరల మలససటట
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:39
లస: ససస స
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4708 MLJ3426459
పపరర: పలర వ మలశశటట
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95-200/35

భరస : రరజకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:42
లస: ససస స

95-200/36

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:45
లస: ససస స

4711 SQX1576075
పపరర: చసదస కకషష చడసతనఖ మలర శశటట

95-200/38

తసడడ:ప రరస మహన రరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:23
లస: పప
4714 AP151000636008
పపరర: గమరరననధస మలశశటట

4712 SQX0706200
పపరర: రరజకశశర రరవప మలశశటట

95-200/41

4715 SQX2554269
పపరర: సతఖరరసగగపరల మలశశటట

4710 SQX0706176
పపరర: వజయలకడమ మలశశటట

95-200/37

భరస : గమరరననధస
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:75
లస: ససస స
95-200/39

తసడడ:ప గమరరననధస
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:72
లస: పప

4717 SQX2318855
పపరర: శవ రరడడడ ఎడడపళళ

4709 MLJ3426442
పపరర: అరరణ మలశశటట

4713 AP151000636286
పపరర: రరమమహనరరవప మలశశటట

95-200/40

తసడడ:ప గమరరననధస
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:52
లస: పప
95-200/1018

తసడడ:ప గమరరననధస
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:42
లస: పప

4716 SQX2252948
పపరర: ధదరజ మలశశటట

95-200/1139

తసడడ:ప రరజకశశర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:74-1-22
వయససస:18
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-205/765

తలర : అదద లకడమ ఎడడపళళ
ఇసటట ననస:74-1-26
వయససస:19
లస: పప
4720 SQX0332767
పపరర: వజయలకడమ శకనవరస

95-199/36

95-199/39

95-199/37

4724 SQX0331009
పపరర: రవకలమమర కకషష

95-199/42

4727 SQX0407791
పపరర: కకషష

95-199/40

తసడడ:ప జజలమబన షపక
ఇసటట ననస:74-1-36
వయససస:42
లస: పప

4730 SQX2504116
పపరర: నసరనహన షపక

95-199/43

95-205/47

4735 MLJ3446275
పపరర: కకటటశశరరరవప భమవనగరరర
భమవనగరరర
తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-1-52
వయససస:49
లస: పప

95-205/50

95-205/836

4725 SQX0331033
పపరర: కరరరసక కకషష

95-199/41

4728 SQX1166942
పపరర: ససమత మమనమసతప

95-199/44

4731 MLJ3451341
పపరర: శవపరరశత భమవనగరరర

95-205/46

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-1-51
వయససస:36
లస: ససస స

4733 MLJ3446291
పపరర: ఏడడకకసడలల భమవనగరరర
భమవనగరరర
తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-1-51
వయససస:50
లస: పప

95-205/48

4736 SQX1215483
పపరర: అదద లకడమ గగగడ

95-205/51

భరస : సససగయఖ గగగడ
ఇసటట ననస:74-1-53
వయససస:40
లస: ససస స

95-199/38

భరస : రవ మమనమసతప
ఇసటట ననస:74-1-30
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప జజకకర షపక
ఇసటట ననస:74-1-36
వయససస:41
లస: ససస స

4732 MLJ3446804
పపరర: శకనవరసరరవప భమవనగరరర
భమవనగరరర
తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-1-51
వయససస:45
లస: పప

4722 SQX0332775
పపరర: జజనకమమ మమనయమసతప

తసడడ:ప గగవసద సరశమ కకషష
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప గగవసద సరశమ
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:56
లస: పప
95-186/751

95-199/35

భరస : గగవసద సరశమ మమనయమసతప
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసద సరశమ కకషష
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప శశఖర కకషష
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:32
లస: పప
4729 SQX2503472
పపరర: జజకకర షపక

4721 MLJ3420635
పపరర: మలర క మమనమసదదరర

4719 SQX1166744
పపరర: ఆశర కరరరసక

భరస : కరరరసక కకషష
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష మమనమసదదరర
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసద సరశమ కకషష
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:25
లస: పప
4726 SQX0331058
పపరర: రమమశ కకషష

95-199/34

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గగవసదసరశమ
ఇసటట ననస:74-1-29
వయససస:40
లస: ససస స
4723 SQX1166751
పపరర: సతఖ రరజ కకషష

4718 SQX1167874
పపరర: రమమష సరరద

95-205/49
4734 MLJ3451358
పపరర: హహహమమవత భమవనగరరర భమవనగరరర

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-1-52
వయససస:44
లస: ససస స
4737 SQX1336644
పపరర: లకకమపత భమవనగరరర

95-205/52

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-1-53
వయససస:26
లస: పప
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4738 AP151000651223
పపరర: రతనకలమమరర భమవనగరరర
భమవనగరరర
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-1-54
వయససస:45
లస: ససస స

95-205/53

4741 SQX1512921
పపరర: శరసత మమమల

95-205/56

95-205/59

95-205/62

95-205/65

95-205/68

95-200/42

95-205/71

భరస : వనసకటటశశర రరవప ససడదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:74-2-57
వయససస:35
లస: ససస స

4745 SQX1512871
పపరర: శవ మమమల

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-1-57
వయససస:50
లస: ససస స
95-205/60

4748 SQX1427344
పపరర: లకడమ గరజల

4751 MLJ3451523
పపరర: మరరబ షపక షపక

4754 MLJ3452182
పపరర: భభగఖలకడమ ఏడడకకసడలల

4757 NDX2528305
పపరర: అమకత రరడడడ ఏడడపలర

4760 SQX1426494
పపరర: మకరకబ షపక

95-204/13

4763 SQX2265056
పపరర: సససగయఖ గగగడన

95-205/70

4766 SQX2467421
పపరర: రరమమ ససడదబబ ఈనన
తసడడ:ప మసరసన ససడదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:74-2-57
వయససస:37
లస: పప

95-205/61

4749 SQX1732072
పపరర: మరరబ షపక

95-205/64

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:74-1-58
వయససస:59
లస: ససస స
95-205/66

4752 AP151000651233
పపరర: అసజమమ ఎరరమమడడ ఎరరమమడడ

95-205/67

భరస : రవణయఖ
ఇసటట ననస:74-1-60/1
వయససస:55
లస: ససస స
95-205/69

94-233/31
4755 NDX0577924
పపరర: చదననసద ననగ వనసకట రరజశశఖర
చససడనరర
తసడడ:ప భభసకరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:74-1-705
వయససస:30
లస: పప

94-201/61

4758 SQX2288561
పపరర: ఖదర బఇవనస షపక

95-202/941

భరస : ఆడమ శరఫస షపక
ఇసటట ననస:74-2-47
వయససస:34
లస: ససస స
95-205/72

4761 SQX1426429
పపరర: మమబమ ససభభన షపక

95-205/73

తసడడ:ప పరప సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-2-48
వయససస:49
లస: పప
95-204/814

తసడడ:ప నరసయఖ గగగడన
ఇసటట ననస:74-2-52
వయససస:44
లస: పప
95-186/748

4746 MLJ3446523
పపరర: ననగరరజ గసడడకకట
తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-1-57
వయససస:38
లస: పప

భరస : పరప సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-2-48
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : దసరన రరవప సలసదప
ఇసటట ననస:74-2-51
వయససస:28
లస: ససస స
4765 SQX2478287
పపరర: చసదపకళ ససడదబబ ఈనన

95-205/58

తసడడ:ప శసకర రరడడడ ఏడడపలర
ఇసటట ననస:74-2-45
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమబమ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-2-48
వయససస:39
లస: ససస స
4762 SQX1520106
పపరర: శక లకడమ సలసదప

4743 AP151000651229
పపరర: వనసకరయమమ మమమల మమమల

భరస : వనసకటశవరరవప
ఇసటట ననస:74-1-75
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : ఉమమదదవ కజఖయమస
ఇసటట ననస:74-2
వయససస:34
లస: పప
4759 SQX1426437
పపరర: రసజజన బ షపక

95-205/57

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:74-1-59
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-1-68
వయససస:47
లస: పప
4756 SQX1463298
పపరర: ససరకష కజఖయమస

4742 SQX1732031
పపరర: మమనన షపక

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగగమల
ఇసటట ననస:74-1-57\1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:74-1-59
వయససస:41
లస: ససస స
4753 MLJ2012987
పపరర: శకనవరసరరవప కజనస

95-205/55

తసడడ:ప సరసబశవరరవప మమమల
ఇసటట ననస:74-1-57
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ననగరతనమమ
ఇసటట ననస:74-1-57
వయససస:58
లస: పప
4750 MLJ3451010
పపరర: రహసతషలమరబ షపక

4740 MLJ3451333
పపరర: వనసకటరమణమమ భమవనగరరర
భమవనగరరర
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-1-54
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:74-1-57
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కరరమమలమర
ఇసటట ననస:74-1-57
వయససస:55
లస: ససస స
4747 MLJ3446234
పపరర: సరసబశవరరవప మమమలమ

95-205/54

భరస : పపరష చసదపరరవప
ఇసటట ననస:74-1-54
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప మమమల
ఇసటట ననస:74-1-57
వయససస:25
లస: ససస స
4744 AP151000651230
పపరర: సబభలబ షపక షపక

4739 MLJ3451325
పపరర: ననగకసదపస భమవనగరరర భమవనగరరర

95-185/955
4764 SQX2478964
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససడదబబ ఈనన

తసడడ:ప మసరసన రరవప ససడదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:74-2-57
వయససస:35
లస: పప
95-203/1059

95-203/1331
4767 SQX2558013
పపరర: శకనవరస రరవప ససడద బబ యన

తసడడ:ప మసరసన రరవప ససడద బబ యన
ఇసటట ననస:74-2-57
వయససస:31
లస: పప
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4768 SQX2476117
పపరర: ననగకసదపస ససడదబబ ఈనన

95-204/815

భరస : రరమమ ససడదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:74-2-57
వయససస:33
లస: ససస స
4771 SQX1853027
పపరర: మసరసనల షపక

95-203/72

95-204/817

94-201/64

95-203/75

తసడడ:ప ననగయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-2-62
వయససస:73
లస: పప
4783 AP151000645229
పపరర: వజయకలమమరర ఉపపదల

95-203/77

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:74-2-63
వయససస:45
లస: ససస స
4786 AP151000645230
పపరర: ఆదదననరరయణ ఉపపదల

95-203/80

95-203/83

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:57
లస: పప

4778 NDX2527299
పపరర: ధనలకడమ చమలదదననన

95-203/86

94-201/65

95-204/816

4776 NDX2527281
పపరర: పదమజ తననరర

94-201/63

4779 SQX1985910
పపరర: కకసడయఖ చమలదదననన

భరస : కకసడయఖ చమలదదననన
ఇసటట ననస:74-2-61/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-61/1
వయససస:55
లస: పప

95-203/1308
4781 SQX2497337
పపరర: మకరకన కకరణ బభబమ మకరకన
కకరణ బభబమ
తసడడ:ప మకరకన సససగయఖ మకరకన సససగయఖ
ఇసటట ననస:74-2-62
వయససస:18
లస: పప

4782 MLJ3442613
పపరర: ననగమణణ� చలమర�
భరస : దదవపపసరద�
ఇసటట ననస:74-2-63
వయససస:38
లస: ససస స

4784 MLJ3442274
పపరర: దదవ పపసరద� చలమర�

4785 SQX0107409
పపరర: గమదడ వనసకట ససబలయఖ�

95-203/78

4787 MLJ3441466
పపరర: సరసశత� మటభట�

4790 MLJ3442217
పపరర: ససలదరమమ బబ లమర

4793 MLJ3441474
పపరర: చచడయఖ� మటభట�

4796 SQX0107664
పపరర: కకరకర సరశత�
భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:74-2-65
వయససస:31
లస: ససస స

95-201/886

95-203/76

95-203/79

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-63
వయససస:48
లస: పప
95-203/81

4788 MLJ3440849
పపరర: బభలమమ� మటభట�

95-203/82

భరస : చచదయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:40
లస: ససస స
95-203/84

4791 SQX1547308
పపరర: మహహశ మటట

95-203/85

తసడడ:ప చచదఇ మటట
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:24
లస: పప
95-203/87

తసడడ:ప సతఖస� �
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:44
లస: పప
95-203/89

4773 SQX2289742
పపరర: బభబభవల షపక

భరస : అసకమమరరవప తననరర
ఇసటట ననస:74-2-59
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖస� �
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:40
లస: పప
4795 MLJ3440799
పపరర: లకమయఖ బబ లమర

95-203/74

భరస : పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పసద చలమయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:44
లస: ససస స
4792 MLJ3441508
పపరర: పసచచయ� మటభట�

4775 SQX1852821
పపరర: తరపఠమమ మమమలమ

95-205/74

తసడడ:ప కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:74-2-58/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:74-2-63
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప గగపయఖ
ఇసటట ననస:74-2-63
వయససస:52
లస: పప
4789 MLJ3442209
పపరర: లలగమమ� గగరలటర �

95-203/73

భరస : శవవనసకటభకకశశర మమమలమ
ఇసటట ననస:74-2-58/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప లకడమననరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:74-2-59
వయససస:49
లస: పప
4780 SQX1922475
పపరర: చన వనసకటటశశరరర ననతసగర

4772 SQX1852847
పపరర: ననగబర షపక

4770 SQX1730654
పపరర: దసరరనపపసరద గగగమల

తలర : లకడమ గగగమల
ఇసటట ననస:74-2-58
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:74-2-58/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : బభబ వల షపక
ఇసటట ననస:74-2-58/1
వయససస:21
లస: ససస స
4777 NDX2523900
పపరర: అసకమమ రరవప తననరర

95-205/808

భరస : మసరసన రరవప ససడదబబ ఈనన
ఇసటట ననస:74-2-57
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:74-2-58/1
వయససస:22
లస: ససస స
4774 SQX2252179
పపరర: మసరసన బ షపక

4769 SQX2471886
పపరర: రమణమమ ససడదబబ ఈనన

4794 SQX0278713
పపరర: చలమయఖ� గగరలటర �

95-203/88

తసడడ:ప పసద చలమయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-64
వయససస:44
లస: పప
95-203/90

4797 SQX1476010
పపరర: ససశల మమనకకసడ

95-203/91

భరస : నరసయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:74-2-65
వయససస:34
లస: ససస స

Page 165 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14

4798 AP151000645232
పపరర: పదమ కకరకర

95-203/92

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-65
వయససస:50
లస: ససస స
4801 AP151000645234
పపరర: గసగయఖ వనమమల�

95-203/95

95-203/97

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:74-2-66
వయససస:50
లస: ససస స
4807 SQX0107946
పపరర: గగరసటర రమమశ�

95-203/99

94-201/68

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర పరనసగసటట
ఇసటట ననస:74-02-68
వయససస:23
లస: ససస స
4813 SQX0311498
పపరర: శక లకడమ బబ యపరటట

95-203/100

95-203/101

భరస : వనసకట ససబలయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-2-69
వయససస:39
లస: ససస స
4822 SQX0278747
పపరర: దసరరనదదవ� రకగమల�
భరస : పరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:34
లస: ససస స
4825 SQX0107631
పపరర: రరగమలమ శకనవరస రరవప�
తసడడ:ప రవయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:36
లస: పప

4805 SQX1048405
పపరర: వనసకటటశశరరర ఏనసగసటట

4806 SQX2322121
పపరర: ననగకసదపబభబమ యయనసగసటట

95-203/98

4808 SQX2329225
పపరర: లకడమ గగరసటర

95-203/1062

4811 NDX2453579
పపరర: వనసకట రతనస పరనసగసటట

4812 NDX2453496
పపరర: వనసకటటసశరరర పరనసగసటట

4817 SQX0107649
పపరర: రరగమల వనసకటటశశర రరవప�

4820 SQX1250075
పపరర: కకషస ర గమదద

4823 MLJ3441227
పపరర: ససబమలలల� వనమమల�

4826 SQX0854877
పపరర: పరమమశశర రరవప R
తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:45
లస: పప

95-203/1061

94-201/66

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర పరనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-68
వయససస:21
లస: ససస స

94-201/69

94-201/70

తసడడ:ప నగరశయమ పరనసగసటట
ఇసటట ననస:74-02-68
వయససస:54
లస: పప
95-203/1306

4815 SQX2490548
పపరర: వనసకటటశశరరర యయనసగసటట

95-203/1307

తసడడ:ప ననగయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-68
వయససస:54
లస: పప
95-203/102

4818 AP151000645479
పపరర: ససబభలరరవప ననలకలరరస�

95-203/103

తసడడ:ప బమచచయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-69
వయససస:52
లస: పప
95-204/15

4821 SQX0854638
పపరర: పపమల R

95-203/104

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/106

భరస : గలగయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:45
లస: ససస స
95-203/108

4809 NDX2453561
పపరర: కకకషషవనణణ పరనసగసటట

భరస : రమమశ గగరసటర
ఇసటట ననస:74-2-67 ETUKUR ROAD
వయససస:26
లస: ససస స

4814 SQX2490514
పపరర: వనసకట రతనస యయనసగసటట

95-203/96

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-66 ETUKUR ROAD
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-2-69
వయససస:25
లస: పప
95-203/105

4803 AP151000645240
పపరర: శసకరమమ ఎనగరసటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-66
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప బమచచయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-69
వయససస:33
లస: పప
95-204/14

95-203/94

భరస : వనసకటటశశరరర కకరకర
ఇసటట ననస:74-2-65 ETUKUR ROAD
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-68
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబభలరరవప�
ఇసటట ననస:74-2-69
వయససస:44
లస: ససస స
4819 SQX1426544
పపరర: ససశల గమదడ

95-203/1060

భరస : వనసకటటసశరరర పరనసగసటట
ఇసటట ననస:74-02-68
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమమష ననయమడడ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:74-2-68
వయససస:25
లస: ససస స
4816 MLJ3441193
పపరర: ససబలరతనస ననలకలరరస�

4802 SQX2312528
పపరర: పదమ కకరకర

4800 SQX1476085
పపరర: నరసయఖ యయనసగసటట

తసడడ:ప చననమమలకకసడయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-65
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-66
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప చలమయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-67
వయససస:30
లస: పప
4810 NDX2453587
పపరర: వజయ లకడమ పరనసగసటట

95-203/93

తసడడ:ప వనలకటటశఅవరరర� �
ఇసటట ననస:74-2-65
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-65
వయససస:52
లస: పప
4804 MLJ3440153
పపరర: జజనకకదదవ� కకతస �

4799 MLJ3440278
పపరర: శకనస� కకరకర�

4824 SQX0854646
పపరర: కకటమమ K

95-203/107

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:48
లస: ససస స
95-203/109

4827 SQX2415701
పపరర: గసగయఖ వనమమల

95-203/1064

తసడడ:ప మల కకసడయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:47
లస: పప
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95-203/1065

తసడడ:ప పరమమశశర రరవప రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:18
లస: ససస స
4831 MLJ3442316
పపరర: ననగయఖ ఏనగరసటట�

95-204/16

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:74-2-70
వయససస:23
లస: పప
95-203/111

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-2-71
వయససస:42
లస: పప
4834 SQX2363349
పపరర: శకనవరస గగనసగమసటర

4829 SQX1615709
పపరర: ననగరరరనన పరరమ

95-203/1068

4832 SQX2361509
పపరర: వనసకట సరయ గగనసగమసటర

4830 SQX1576356
పపరర: రరమమ కకసపఅల

95-203/110

తసడడ:ప సస మయఖ కకసపఅల
ఇసటట ననస:74-2-71
వయససస:28
లస: పప
95-203/1066

4833 SQX2361533
పపరర: చనన చననయఖ గగనసగమసటర

95-203/1067

తసడడ:ప చడననయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:74--2-71 ETUKUR ROAD
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప చననయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:74-2-71 ETUKUR ROAD
వయససస:51
లస: పప

4835 SQX2354652
పపరర: మమసలయఖ యయనసగసటట

4836 SQX2352573
పపరర: ఆదదలకడమ యయనసగసటట

95-203/1069

95-203/1070

తసడడ:ప చడననయఖ గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:74-2-71 ETUKUR ROAD
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-72 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: పప

భరస : మమసలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-72 ETUKUR ROAD
వయససస:48
లస: ససస స

4837 SQX1048553
పపరర: రరజకశశరర చద రరడడడ

4838 SQX1471861
పపరర: కలమఖణణ చదరరడడడ

4839 SQX1048280
పపరర: కవత చద రరడడడ

95-203/112

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:27
లస: ససస స
4840 SQX0278838
పపరర: అననరరధ చదరరడడడ�

భరస : శకనవరస రరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:27
లస: ససస స
95-203/115

భరస : పస తయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:33
లస: ససస స
4843 MLJ3440146
పపరర: ససజజత� ఏనసగలటట�

95-203/118

95-203/121

4849 MLJ2010247
పపరర: పస తయఖ� చదరరడ�డడ

95-203/124

4844 MLJ3441292
పపరర: లకమమమ� రకగమల�

4847 SQX0278879
పపరర: శకనవరసరరవప� చదరరడ�డడ

4850 MLJ3441680
పపరర: పరలధనమయఖ� రకగమల�

95-203/119

తసడడ:ప పరమయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:51
లస: పప

4853 NDX2687523
పపరర: శకనస వలలర పప

95-203/122

4856 SQX0107482
పపరర: పపవరశడడ పరవన�
తసడడ:ప సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:74-2-77
వయససస:35
లస: ససస స

4845 MLJ3441268
పపరర: పసదదకక� రకగమల�

95-203/120

4848 SQX0311027
పపరర: రవ కలమమర చదరరడడడ�

95-203/123

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:33
లస: పప
95-203/125

4851 MLJ3440781
పపరర: తరరపతరరవప� ఏనసగలటట�

95-203/126

తసడడ:ప వనసకట సరశమ� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:45
లస: పప
94-201/632

తసడడ:ప తరరపతయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:74-2-75
వయససస:34
లస: పప
95-203/128

95-203/117

భరస : వనలకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనగయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:36
లస: పప
95-203/127

4842 MLJ2012037
పపరర: లకడమ� చదరరడ�డడ
భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప రమణయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకరరమమలల� �
ఇసటట ననస:74-2-77
వయససస:34
లస: ససస స

95-203/116

భరస : వనగయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:47
లస: ససస స

4846 SQX1331453
పపరర: యశశసత లకమణ కలమమర
బబ యపరటట
తసడడ:ప ససబలయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:25
లస: పప

4855 MLJ3441276
పపరర: సశపన� కలచడరర�

4841 SQX0631747
పపరర: సరగజన చదరరడడడ�

95-203/114

భరస : పస తయఖ
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-73
వయససస:40
లస: ససస స

4852 MLJ3440906
పపరర: వనగయఖ� రకగమల�

95-203/113

4854 SQX2155356
పపరర: శకనస వలలర పప

95-203/1071

తసడడ:ప తరరపతయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:74-2-75
వయససస:35
లస: పప
95-203/129

4857 SQX1174986
పపరర: రమణ కసచరర

95-203/130

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-2-77
వయససస:62
లస: ససస స
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4858 SQX0677401
పపరర: సరసబశవరరవప పపవరశడ

95-203/131

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:74-2-77
వయససస:35
లస: పప
4861 SQX2236081
పపరర: శరకవణణ వరరపణణన

95-203/1072

95-203/135

భరస : పపభమదనస కకమరరకకసడ
ఇసటట ననస:74-2-79
వయససస:50
లస: ససస స
4867 MLJ3441243
పపరర: రరమలకడమ� రకగమల�

95-203/138

95-203/1073

95-206/18

తసడడ:ప ససదద రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:74-2-78
వయససస:72
లస: పప

4865 SQX0854992
పపరర: పపభమదనసస K

4866 SQX1048447
పపరర: సరసశత పరరమ

95-203/136

4868 AP151000645271
పపరర: ససబలమమ రకగమల

4871 SQX0279166
పపరర: వనసకట ననరరయణ గమదడ

Deleted

4874 SQX2474203
పపరర: నవన రకగమల

95-203/133

95-203/134

95-203/137

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-2-80
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/139

4869 AP151000645272
పపరర: నననయఖ రకగమల�

95-203/140

తసడడ:ప గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-80
వయససస:40
లస: పప
95-206/19

తసడడ:ప పసద మమలకకసడయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-2-80
వయససస:38
లస: పప
95-203/1076

4863 MLJ3440351
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకతస

తసడడ:ప కకసయఖ వనరపననన
ఇసటట ననస:74-2-77 ETUKUR ROAD
వయససస:35
లస: పప

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-2-80
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప పసద మమలకకసడయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-2-80
వయససస:36
లస: పప
4873 SQX2474989
పపరర: నవన రకగమల

4862 SQX2372563
పపరర: కకషష రరవప వనరపననన

4860 SQX0107375
పపరర: సరసబశవ రరవప� యడర పలర �

తసడడ:ప బబ లర యఖ�
ఇసటట ననస:74-2-77
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప రతనస
ఇసటట ననస:74-2-79
వయససస:53
లస: పప

భరస : నననయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-80
వయససస:35
లస: ససస స
4870 SQX0610220
పపరర: తరరపత రరవప గమదడ

95-203/132

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:74-2-77
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషష రరవప వరరపణణన
ఇసటట ననస:74-2-77
వయససస:25
లస: ససస స
4864 SQX1413970
పపరర: ధనలకడమ కకమరరకకసడ

4859 SQX0107748
పపరర: యడర వలర గగవరర న�

4872 SQX2363463
పపరర: ససబలమమ రకగమల

95-203/1075

భరస : గమరవయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-80,ETUKURU ROAD
వయససస:67
లస: ససస స
95-203/1077

Deleted

4875 SQX2477768
పపరర: నవన రకగమల

95-203/1078

తసడడ:ప నననయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-80,ETUKURU ROAD
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప నననయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-80,ETUKURU ROAD
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప నననయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-80,ETUKURU ROAD
వయససస:20
లస: పప

4876 SQX2474765
పపరర: నవన రకగమల

4877 AP151000645513
పపరర: లకకమ గమధడ

4878 SQX1048603
పపరర: తరరపత రరవప ఏనసగసటట

95-203/1079

Deleted

తసడడ:ప నననయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-80,ETUKURU ROAD
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-2-81
వయససస:41
లస: ససస స

4879 MLJ3441573
పపరర: ససబభలరరవప గమదడ

4880 SQX2097277
పపరర: చసదన గమదడ

95-203/143

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-2-81
వయససస:50
లస: పప
4882 SQX2365591
పపరర: నరరసదప రకగమల

95-203/1081

95-205/812

భరస : పపసరదరరవప కలననక
ఇసటట ననస:74-2-82 ETUKUR ROAD
వయససస:38
లస: ససస స

4883 SQX2327740
పపరర: ససశల కలననక

95-203/142

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-2-81
వయససస:32
లస: పప
95-203/928

తసడడ:ప ససబభలరరవప గమదడ
ఇసటట ననస:74-2-81
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-82
వయససస:21
లస: పప
4885 SQX2325462
పపరర: కకసడమమ కలననక

95-203/141

4881 SQX2398410
పపరర: శక లకడమ కలసదనరర

95-203/1080

భరస : వనసకటటశశరరర కలసదనరర
ఇసటట ననస:74-2-81 ETUKUR ROAD
వయససస:18
లస: ససస స
95-203/1082

4884 SQX2322055
పపరర: మమరళ కకషష రకగమల

95-203/1083

భరస : వనసకటటశశరరర కలననక
ఇసటట ననస:74-2-82 ETUKUR ROAD
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-82 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: పప

4886 SQX2319259
పపరర: వనసకటటశశరరర కలననక

4887 SQX2446912
పపరర: రమఖ చససచస

95-205/813

తసడడ:ప బపహమయఖ కలననక
ఇసటట ననస:74-2-82 ETUKUR ROAD
వయససస:45
లస: పప

95-203/1084

తసడడ:ప పపసరద రరవప చససచస
ఇసటట ననస:74-2-82,ETUKURU ROAD
వయససస:18
లస: ససస స
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95-203/144

భరస : రరజకష ఆరకటట
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:27
లస: ససస స
4891 AP151000645296
పపరర: పసచచమమ చదరరడడడ

95-203/147

95-203/150

95-203/153

4895 AP151000645481
పపరర: ససబభలరరవప చదరరడడ

4898 AP151000645291
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరరడడడ�

95-203/156

4901 SQX1646157
పపరర: శరసత లకడమ బకకమసతషల

తసడడ:ప బపహహమయమ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-85
వయససస:27
లస: పప

4904 SQX1646215
పపరర: బపహమయఖ బకకమసతషల

తసడడ:ప సరసబశవరరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-2-85 ETUKUR ROAD
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-86
వయససస:34
లస: ససస స

4909 SQX2124105
పపరర: కలమమరర ఆరటట

4910 SQX1600213
పపరర: వనసకటటశశరరర అరకటట

95-203/1087

భరస : వనసకటశశరరర ఆరటట
ఇసటట ననస:74-2-86
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ వనమ
ఇసటట ననస:74-2-88
వయససస:37
లస: ససస స
4915 SQX1281559
పపరర: రరజకష అరకటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అరకటట
ఇసటట ననస:74-2-88
వయససస:33
లస: పప

95-203/154

4913 SQX1032374
పపరర: ననరరయణ మతషకలరర

95-203/157

4916 SQX0854547
పపరర: వజయ లకడమ A
భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:30
లస: ససస స

4896 AP151000645297
పపరర: పపరయఖ చదరరడడడ�

95-203/152

4899 AP151000645304
పపరర: వనసకట కకటమమ మటభట�

95-203/155

4902 SQX1646249
పపరర: దసరన బకకమసతషల

95-203/158

భరస : బపహహమయమ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-85
వయససస:43
లస: ససస స
95-203/160

4905 SQX2438554
పపరర: శక లకడమ ఒసగగలల

95-203/1085

భరస : బభలమచచదదశశర రరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-2-85 ETUKUR ROAD
వయససస:30
లస: ససస స
95-203/161

4908 AP151000645308
పపరర: కకటమమ ఆరకటట

95-203/162

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-2-86
వయససస:72
లస: ససస స
95-204/17

4911 SQX0861427
పపరర: ససశల మమతషకకరర

95-203/163

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-2-88
వయససస:34
లస: ససస స
95-203/165

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర మతషకలరర
ఇసటట ననస:74-2-88
వయససస:43
లస: పప
95-204/18

95-203/149

భరస : సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-2-84
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ అరకటట
ఇసటట ననస:74-2-86
వయససస:58
లస: పప
95-203/164

4893 MLJ2010171
పపరర: పస తయఖ చదరరడడడ

తసడడ:ప ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప పసదద కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-85
వయససస:51
లస: పప

95-203/1086 4907 MLJ3440872
4906 SQX2433100
పపరర: బభలమచచదదశశర రరవప ఒసగగలల
పపరర: పరరశత� ఆరకటట�

4912 SQX1442920
పపరర: ననగ లకడమ వనమ

95-203/151

తసడడ:ప బపహహమయమ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-85
వయససస:25
లస: ససస స
95-203/159

95-203/146

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ చదరరడడ
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:74-2-84
వయససస:70
లస: పప
4903 SQX1646165
పపరర: యశశద బకకమసతషల

95-203/148

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:60
లస: పప
4900 AP151000645301
పపరర: సతఖనననరరయణ మటభట

4892 AP151000645292
పపరర: లకమమమ చదరరడడ

4890 AP151000645295
పపరర: సరలమమ చదరరడడ

భరస : వనసకటససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:41
లస: పప
4897 AP151000645298
పపరర: రమణయఖ చదరరడడడ

95-203/145

భరస : ససబలరరవప
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:74-2-83
వయససస:52
లస: ససస స
4894 AP151000645521
పపరర: శకనస చదరరడడడ

4889 AP151000645293
పపరర: ససశల చదరరడడడ

4914 SQX2551448
పపరర: హరర షపక

95-203/1327

భరస : సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:74-2-88
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/166

4917 SQX1520056
పపరర: అనసరరధ పసననస

95-203/167

భరస : చన బభజ పసననస
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:35
లస: ససస స
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4918 SQX1061175
పపరర: ధనలకడమ మనకకసడ
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95-203/168

భరస : మమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:36
లస: ససస స
4921 SQX0107268
పపరర: ఇరణబబ యన ససబభలరరవప�

95-203/171

95-203/1303

4922 SQX1061191
పపరర: మమలమ కకసడయఖ మమనకకసడ

4925 SQX2490480
పపరర: శక దదవ పసనస

95-203/172

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:47
లస: ససస స

4928 MLJ3442076
పపరర: తరపతమమ బకకమమసతల�

95-203/170

4923 MLJ3440989
పపరర: పపరష చసదపరరవప భమవనగరరర�

95-203/1304

94-182/1381
4926 NDX3176484
పపరర: చనన కకసడయఖ బకకమసతషల

తసడడ:ప కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:51
లస: పప
95-203/175

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:47
లస: ససస స

4929 AP151000645483
పపరర: పపరమమ బకకమమసతల�

4933 SQX2458586
పపరర: బకకమసతషల పసరమమ

తసడడ:ప కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:48
లస: పప
95-203/1088

భసధసవప: కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:19
లస: పప
4939 NDX2617140
పపరర: జన బభష షపక

94-201/633

తసడడ:ప మమబమ
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:26
లస: పప
4942 SQX1174994
పపరర: మమలమఖదదప బకకమసతషల
తలర : వరలకడమ
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:26
లస: పప

4937 SQX2435311
పపరర: కకసడలరరవప బకకమసతషల

95-203/1091

95-203/1090

భరస : బకకమసతషల యశశదరరవప
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:24
లస: ససస స
4938 SQX2438216
పపరర: గగవసదమమ బకకమసతషల

95-203/1092

భరస : కకసడలరరవప బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-90 ETUKUR ROAD
వయససస:32
లస: ససస స

4940 NDX2684348
పపరర: రరజ వరన షపక

4941 SQX0536441
పపరర: భభరన వ బకకమసతషల�

94-233/1015

భరస : లటటఫ
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:21
లస: ససస స
95-203/181

4935 SQX2156792
పపరర: బకకమసతషల సరళ

తసడడ:ప కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-90 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: పప

4943 SQX0425793
పపరర: బకకమసతషల యశశదరరవప

తసడడ:ప మమబమ షపక
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:25
లస: పప

95-203/180

భరస : కకసడల రరవప�
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/182

తసడడ:ప కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:29
లస: పప

95-203/184 4946 SQX2115830
4945 SQX0041772
పపరర: బకకవసతషల మమలకకసడయఖ�
పపరర: జజన బభష షపక

తసడడ:ప కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:34
లస: పప

95-203/1089

భరస : బకకమసతషల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:62
లస: ససస స
95-206/873

95-203/179

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:64
లస: పప

Deleted

భరస : బకకమసతషల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:62
లస: ససస స
4936 SQX2320547
పపరర: కకసడయఖ బకకమసతషల

4934 SQX2452985
పపరర: బకకమసతషల పసరమమ

95-203/176

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:57
లస: ససస స

95-203/177 4931 MLJ3442605
95-203/178 4932 AP151000645327
4930 SQX0103044
పపరర: పసదక�ాలడయఖ� బకకమలతషల�
పపరర: కకసడల రరవప � బకకమమసతల�
పపరర: కకసడయఖ బకకమమసతల

తసడడ:ప క�ాలడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-90
వయససస:38
లస: పప

95-203/173

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:52
లస: పప

భరస : పసదద బభజ పసనస
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:35
లస: ససస స
95-203/174

4920 SQX0854901
పపరర: తరరపతరరవప A

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప యరకయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పసనస
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:40
లస: పప
4927 AP151000645326
పపరర: వరలకడమ బకకమమసతల

95-203/169

భరస : రమణయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-89
వయససస:37
లస: పప
4924 SQX2490472
పపరర: పసదద బభజ పసనస

4919 MLJ3442431
పపరర: ససబలరతనల� చనగలటట�

4944 SQX0854885
పపరర: మధస V

95-203/183

తసడడ:ప గసగయఖ
ఇసటట ననస:74-2-91
వయససస:31
లస: పప
95-203/929

4947 AP151000645333
పపరర: లలకరసనన షపక

95-203/185

భరస : మమబమ
ఇసటట ననస:74-2-92
వయససస:52
లస: ససస స
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4948 SQX1547118
పపరర: అసజమమ వనమమల
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95-203/186

భరస : వనసకటటసశఏలల వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-92
వయససస:68
లస: ససస స
4951 SQX1175000
పపరర: మమబమ షపక

95-203/189

95-203/192

4955 SQX0278978
పపరర: ససశల� రకగమల�

95-203/195

4958 SQX1538554
పపరర: వనసకటటసశరరర ననతసగర

95-203/1094

4961 SQX0107383
పపరర: కకరకర తరరపరతయఖ�
తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-95
వయససస:41
లస: పప

4963 SQX1126987
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసదసరర

4964 SQX1532234
పపరర: ననగమణణ ననతసగర

95-204/20

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-2-95
వయససస:29
లస: పప

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:39
లస: ససస స
4969 AP151000645351
పపరర: శకనవరసస ననతసగర�

95-203/203

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:27
లస: పప

95-203/196

4970 AP151000645349
పపరర: ననతసగర పసదద వనసకటటశశరర

95-203/205

4973 MLJ2019594
పపరర: దసరన � వనమమల�

95-203/197

4976 SQX0107300
పపరర: లలకకరరడడడ శకనవరససలల రరడడడ�
తసడడ:ప ఎరరకల రరడడడ�
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:40
లస: పప

4956 SQX1538547
పపరర: ధనలకడమ ననతసగర

95-203/194

4959 SQX2314987
పపరర: వనసకయఖ కకరకర

95-203/1093

4962 SQX1127167
పపరర: కలసదసరర పదమ

95-204/19

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:74-2-95
వయససస:32
లస: ససస స
95-203/198

4965 MLJ3440591
పపరర: వజయకలమమరర� ననతసగర�

95-203/199

తసడడ:ప శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:35
లస: ససస స
95-203/201

4968 SQX0107615
పపరర: ననతసగర ననగకశశర రరవప�

95-203/202

తసడడ:ప పసద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:33
లస: పప
95-203/204

4971 SQX1580779
పపరర: ధనలకడమ బకకమసతషల

95-204/21

తసడడ:ప బపహమయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:30
లస: ససస స
95-203/206

భరస : సరలబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:40
లస: ససస స
95-203/208

95-203/191

తసడడ:ప పరపయఖ కకరకర
ఇసటట ననస:74-2-94 ETUKUR ROAD
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:34
లస: ససస స
4975 SQX1331479
పపరర: దసరన కలమమర వనమమల

4967 AP151000645350
పపరర: ననతసగర రగశమమ

4953 MLJ3440245
పపరర: ససలగయఖ� కరణస�

భరస : వనసకటటసశరరర ననతసగర
ఇసటట ననస:74-2-94
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:40
లస: పప
4972 MLJ2020097
పపరర: రమణ� వనమమల�

95-203/193

భరస : ననగకశశర రరవప ననతసగర
ఇసటట ననస:74-2-96
వయససస:25
లస: ససస స
95-203/200

95-203/188

తసడడ:ప చన ససబలయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-93
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప ససత రరమయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-2-94
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ గమదద
ఇసటట ననస:74-2-94 ETUKUR ROAD
వయససస:31
లస: ససస స

4966 SQX0107326
పపరర: కరణస సరసశత�

95-203/190

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:74-2-94
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ�
ఇసటట ననస:74-2-94
వయససస:38
లస: పప
4960 SQX2340008
పపరర: వనసగమమ గమదద

4952 SQX1922483
పపరర: వనసకట రవ

4950 SQX0764985
పపరర: లతఫ షపక

తసడడ:ప మమబమ
ఇసటట ననస:74-2-92
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సరశమ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-2-93
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర ననతసగర
ఇసటట ననస:74-2-94
వయససస:23
లస: ససస స
4957 SQX0278960
పపరర: కకటటశశరరరవప� రకగమల�

95-203/187

తసడడ:ప మమబమ షపక
ఇసటట ననస:74-2-92
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:74-2-92
వయససస:54
లస: పప
4954 SQX1592584
పపరర: వజయ భభరత ననతసగర

4949 SQX1444082
పపరర: చన జజన షపక

4974 MLJ2020246
పపరర: ఏడడకకలడలల� వనమమల�

95-203/207

భరస : వనలకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:55
లస: ససస స
95-203/209

4977 MLJ3442159
పపరర: సరలబశవరరవప� వనమమల�

95-203/210

తసడడ:ప వనలకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:50
లస: పప
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4978 MLJ3442134
పపరర: శకనస వనమమల�
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95-203/211

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:52
లస: పప
4981 SQX0677435
పపరర: లకకమ పపసనన కలమమరర గదడద

95-203/213

95-203/216

95-203/218

తసడడ:ప కకపరరవప చలమర
ఇసటట ననస:74-2-99
వయససస:28
లస: పప
4990 MLJ2015915
పపరర: కకపరరరవప� చలమర�

95-203/221

95-203/224

95-203/226

95-203/229

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:74-2-103
వయససస:38
లస: ససస స
5005 MLJ3441995
పపరర: మమలకకసడయఖ కకసపలర �
తసడడ:ప ఆదడయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-104
వయససస:51
లస: పప

4988 MLJ2014892
పపరర: ధనమమ� చలమర�

4989 MLJ2014884
పపరర: దసరన � చలమర�

4991 SQX0107581
పపరర: ననతసగర పదమ�

4994 SQX0107870
పపరర: ననతసగర వనసకటసరశమ�

4997 MLJ2016830
పపరర: పరరశత� రరజజ�

5000 MLJ2016822
పపరర: రవ� రరజజ�

5003 MLJ2014686
పపరర: వనలకటటశశరరరవప� ఆవపల�

95-203/219

5006 SQX1833532
పపరర: మధస కకమమమపలర
తసడడ:ప మమలకకసడయఖ కకమమమపలర
ఇసటట ననస:74-2-104
వయససస:28
లస: పప

95-203/217

95-203/220

భరస : కకపరరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-100
వయససస:40
లస: ససస స
95-203/222

4992 SQX0106997
పపరర: ననతసగర తరరపతమమ�

95-203/223

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:74-2-101
వయససస:44
లస: ససస స
95-203/225

4995 SQX2430643
పపరర: శకలకడమ లలకకరరడడడ

95-203/1055

భరస : శకనవరససలల రరడడడ లలకకరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-101
వయససస:30
లస: ససస స
95-203/227

4998 AP151000645363
పపరర: లకడమ కర

95-203/228

భరస : రసగ
ఇసటట ననస:74-2-102
వయససస:72
లస: ససస స
95-203/230

5001 AP151000645364
పపరర: రసగ కర

95-203/231

తసడడ:ప కకషషసరశమ
ఇసటట ననస:74-2-102
వయససస:72
లస: పప
95-203/233

తసడడ:ప బరరరరవ� �
ఇసటట ననస:74-2-103
వయససస:35
లస: పప
95-203/235

95-203/215

4986 SQX1297002
పపరర: వనననల శక త చలమర
భరస : రరమ కకకపషష చలమర
ఇసటట ననస:74-2-99
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజజ� �
ఇసటట ననస:74-2-102
వయససస:50
లస: పప
95-203/232

4983 SQX0311688
పపరర: రమణ వనమమల�

తసడడ:ప పసదద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-98 ETUKUR ROAD
వయససస:40
లస: పప

భరస : రవ� �
ఇసటట ననస:74-2-102
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగ�
ఇసటట ననస:74-2-102
వయససస:32
లస: పప
5002 SQX1442946
పపరర: యశశధ ఆవపల

95-203/1095

తసడడ:ప వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-101
వయససస:54
లస: పప

భరస : యశశధ రరవప
ఇసటట ననస:74-2-102
వయససస:28
లస: ససస స
4999 SQX0107656
పపరర: కరలహససస ససబపమణఖస�

4985 SQX2315596
పపరర: పపలర యఖ కరకరర

95-203/212

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:74-2-98
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-101
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-2-101
వయససస:52
లస: పప
4996 SQX0861302
పపరర: మమనక బకకమసతషల

95-203/214

భరస : వరరసరశమ� �
ఇసటట ననస:74-2-100
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష� �
ఇసటట ననస:74-2-100
వయససస:48
లస: పప
4993 SQX1471721
పపరర: వనసకట ససబలయఖ ననతసగర

4982 MLJ3441706
పపరర: మరరయమమ� వనమమల�

4980 SQX1442904
పపరర: భవరన వనమమల

భరస : రమమష వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-98
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనలకట సరశమ� �
ఇసటట ననస:74-2-98
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-98
వయససస:29
లస: పప
4987 SQX1379354
పపరర: రరమకకకపషష చలమర

95-204/22

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-97
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-98
వయససస:28
లస: ససస స
4984 SQX1284454
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమమల

4979 SQX1250026
పపరర: దసరన భవరన వనమమల

5004 SQX0677286
పపరర: వనసకటటశశరరర గమదద

95-203/234

తసడడ:ప నరసయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-2-104
వయససస:36
లస: పప
95-204/23

5007 SQX1833540
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కకసపలర

95-204/24

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-2-104
వయససస:30
లస: పప
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5008 SQX2322840
పపరర: రవణమమ గమదద
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95-203/1056

5009 SQX2321982
పపరర: వననద కలమమర గమదద

95-203/1057

5010 MLJ3442498
పపరర: వనలకటటశశరరర� ఎనసగలటట�

భరస : వనసకటటశశరరర గమదద
ఇసటట ననస:74-2-104 ETUKUR ROAD
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమదద
ఇసటట ననస:74-2-104 ETUKUR ROAD
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:74-2-105
వయససస:56
లస: పప

5011 MLJ3441748
పపరర: చననమమమయ� ఎనసగలటట�

5012 SQX1512814
పపరర: చడసచమమ యయనసగసటట

5013 MLJ3442084
పపరర: సరవతప� బతష
స ల�

95-203/237

భరస : వనలకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-2-106
వయససస:50
లస: ససస స
5014 SQX1502088
పపరర: శకనస యయనసగసటట

భరస : శకనస యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-107
వయససస:37
లస: ససస స
95-203/240

తసడడ:ప వనసకట సరశమ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-107
వయససస:41
లస: పప
5017 SQX1127191
పపరర: బతష
స ల నగరమణణ

95-204/25

95-204/27

95-204/29

95-204/32

95-204/35

భరస : అసకమమ రరవప తషరకర
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:37
లస: ససస స

95-204/803

5024 AP151000651353
పపరర: వనసకరయమమ ఆళళ

5027 SQX1948744
పపరర: దసరన భవరన జజగ

5030 SQX1948728
పపరర: కలమమర జజగ

95-204/38

5033 SQX1349233
పపరర: జజఖత తషరక

95-204/30

5036 MLJ2015931
పపరర: చడననరరవప� తషరకర�
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:38
లస: పప

95-204/26

5022 SQX1734151
పపరర: వనసకట రతనస తననరర

95-204/28

5025 MLJ3446143
పపరర: వనసకటససబలయఖ గమదడ

95-204/31

తసడడ:ప చనవనసకటయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-2-110
వయససస:55
లస: పప
95-204/33

5028 SQX0546366
పపరర: చనగసటట శవకలమమరర�

95-204/34

తసడడ:ప రమణయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-111
వయససస:29
లస: ససస స
95-204/36

5031 SQX1464106
పపరర: రమణయఖ చనగసటట

95-204/37

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చనగసటట
ఇసటట ననస:74-2-111
వయససస:52
లస: పప
95-204/39

భరస : చడననన రరవప తషరక
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/41

5019 MLJ3451259
పపరర: రకణమకమమ చలమర�

భరస : సతనఖనసద తననరర
ఇసటట ననస:74-2-110
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరర బభబమ జజగ
ఇసటట ననస:74-2-111
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మబరరస జకలకల
ఇసటట ననస:74-2-111
వయససస:59
లస: పప
5035 SQX1238543
పపరర: ననగలకడమ తషరకర

5021 SQX2468882
పపరర: ఏడడకకసడలల చలర

95-203/242

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:74-2-109
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కలమమర జజగ
ఇసటట ననస:74-2-111
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-2-111
వయససస:65
లస: ససస స
5032 SQX1543744
పపరర: సరసబశవ రరవప జకలకల

95-203/243

భరస : సససదసలల ఆళళ
ఇసటట ననస:74-2-110
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-110
వయససస:60
లస: పప
5029 AP151000651036
పపరర: ననగమణణ జకలకల

5018 SQX0948943
పపరర: శకనస చసదసలలరర

5016 MLJ3442092
పపరర: పపసరద బతష
స ల
తసడడ:ప నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-2-107
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ చలర
ఇసటట ననస:74-2-109
వయససస:42
లస: పప

భరస : చన వనసకటససబలయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-2-110
వయససస:50
లస: ససస స
5026 AP151000648004
పపరర: మమలకకసడయఖ రకగమల

95-203/241

తసడడ:ప గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:74-2-108
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-2-109
వయససస:45
లస: ససస స
5023 AP151000651004
పపరర: పసదదమమమయ గమదడ

5015 MLJ2020014
పపరర: వనసకట రరవప� బతష
స ల�

95-203/239

భరస : వనలకటరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-107
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప నరససలహరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-107
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:74-2-107
వయససస:30
లస: ససస స
5020 AP151000651002
పపరర: ససజజత చలమర

95-203/238

95-203/236

5034 SQX1569641
పపరర: ధనలకడమ తషరక

95-204/40

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర తషరక
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:32
లస: ససస స
95-204/42

5037 MLJ2019198
పపరర: అసకమమరరవప� తషరకర�

95-204/43

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:41
లస: పప
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5038 AP151000648101
పపరర: శవరరమయఖ రరజవరపప

95-204/44

తసడడ:ప రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:60
లస: పప
5041 SQX1734342
పపరర: సససదన బ షపక

95-204/46

95-204/836

95-204/50

5045 SQX2414340
పపరర: మహన రరవప మదనల

5048 AP151000651101
పపరర: వనసకరయమమ రరజవరపప

95-206/16

5051 MLJ2010999
పపరర: లలత� రరజవరపప�

95-204/49

95-204/51

5049 SQX0277624
పపరర: ఈశశర రరవప రరజవరపప

95-204/52

తసడడ:ప శవరరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-2-114
వయససస:33
లస: పప
95-204/53

తసడడ:ప వనసకట శవననరరయణ రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-2-115
వయససస:21
లస: పప
5056 SQX1733419
పపరర: ససజనఖ ననకల

5057 SQX1733567
పపరర: లకడమ పపసనన ననకల

95-204/58

5059 SQX2486199
పపరర: లకడమ పససపపలలటట
భరస : రరజజ (లలట) పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-2-118
వయససస:36
లస: ససస స
5062 AP151000651350
పపరర: రరమమలల కసచరర కరసచర

95-205/76

తసడడ:ప జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-2-119
వయససస:37
లస: ససస స

5063 SQX2105427
పపరర: రరజకశ గరల

95-204/837

5066 SQX1733856
పపరర: ఆదదలకడమ యయనసగసటట
భరస : వనసకటటసశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:32
లస: ససస స

95-204/805

5058 SQX0429829
పపరర: ఆసజననయమలల ననకల�

95-204/59

5061 SQX0596221
పపరర: కసచరర రరజకలమమరర కరసచర

95-205/75

భరస : రరజకలమమర
ఇసటట ననస:74-2-118
వయససస:30
లస: ససస స
95-199/985

తసడడ:ప గగపసకకషష గరల
ఇసటట ననస:74-2-119
వయససస:21
లస: పప
95-205/77

5055 SQX2132835
పపరర: వనయ కలమమర రరజవరపప

తసడడ:ప పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:74-2-117
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-2-118
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:74-2-118
వయససస:59
లస: ససస స
5065 SQX1426486
పపరర: శసషరద బబగస షపక

5060 SQX2486215
పపరర: రరమమ బతష
స ల

95-204/54

తసడడ:ప వనసకట శవననరరయణ రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-2-115
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయమలల ననకల
ఇసటట ననస:74-2-117
వయససస:24
లస: ససస స
95-204/835

5052 MLJ3451432
పపరర: ససతమమ రరజవరపప�
భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:74-2-115
వయససస:44
లస: ససస స

95-204/56

తసడడ:ప ఆసజననయమలల ననకల
ఇసటట ననస:74-2-117
వయససస:23
లస: ససస స

95-204/48

5046 SQX1182286
పపరర: కరతనఖయన ననగలకడమ
రరజవరపప
భరస : ఈశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-2-114
వయససస:26
లస: ససస స

5054 MLJ2010072
పపరర: వనసకట శవననరరయన
రరజవరపప
తసడడ:ప రరఘవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-2-115
వయససస:43
లస: పప

95-204/57

5043 SQX0672329
పపరర: జజన సససదసలల షపక

95-205/788

భరస : శవనననరరయణ� �
ఇసటట ననస:74-2-115
వయససస:39
లస: ససస స
95-204/55

95-204/804

తసడడ:ప ఇమమసబ
ఇసటట ననస:74-2-113
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-114
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమయఖ తతట
ఇసటట ననస:74-2-114
వయససస:21
లస: పప
5053 SQX1734011
పపరర: రవ తదజ రరజవరపప

95-204/47

తసడడ:ప హనసమసత రరవప మదనల
ఇసటట ననస:74-2-113
వయససస:30
లస: పప

భరస : బపహమనసదస తతట
ఇసటట ననస:74-2-114
వయససస:25
లస: ససస స
5050 SQX1940766
పపరర: గగవసదన తతట

5042 SQX0672295
పపరర: జజన భభషర షపక

5040 SQX2137057
పపరర: అమకత రరడడడ యయదసపరలమ

తసడడ:ప శసకర రరడడడ యయదసపరలమ
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ఇమసపసర
ఇసటట ననస:74-2-113
వయససస:29
లస: పప

భరస : వననకటటశశరరళ (లలట) గమడద
ఇసటట ననస:74-2-113
వయససస:57
లస: ససస స
5047 SQX1764430
పపరర: రజత తతట

95-204/45

తసడడ:ప రతనస తషరక
ఇసటట ననస:74-2-112
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇమమమ పసరర షపక
ఇసటట ననస:74-2-113
వయససస:40
లస: ససస స
5044 SQX2486207
పపరర: ససబమలలల గమడద

5039 SQX1569633
పపరర: వనసకటటసశరరర తషరక

5064 AP151000651457
పపరర: ససతమమ పప లమర

95-204/60

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-2-119
వయససస:63
లస: ససస స
95-204/61

5067 SQX1733526
పపరర: శసషరద బబగస షపక

95-204/62

భరస : జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:38
లస: ససస స
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95-204/63

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:47
లస: ససస స
5071 SQX0523860
పపరర: చసదసలలరర శవ

95-204/66

95-204/69

95-204/71

95-205/80

95-205/83

95-204/74

95-204/77

భరస : ససబలయఖ వరకత
ఇసటట ననస:74-2-123
వయససస:87
లస: ససస స

95-205/78

5084 SQX1735893
పపరర: వజయ లకడమ కలసకలననరర

5087 MLJ3452026
పపరర: వనసకటనరసమమ ఆతమకలరర

5090 SQX0856419
పపరర: సరయకలమమర కలసకలననరర

95-204/807

5093 SQX2416790
పపరర: కలననకనరర వజయ లకడమ

95-205/81

5096 SQX1520098
పపరర: నవన పప లమర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప పప లమర
ఇసటట ననస:74-2-123
వయససస:25
లస: పప

95-204/70

5079 AP151000651194
పపరర: మసగమమ వనలలపరర వనలలపరర

95-205/79

5082 MLJ3447356
పపరర: గగవసదస బసడనరర

95-205/82

తసడడ:ప శవయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:53
లస: పప
95-204/72

5085 SQX0851360
పపరర: వజయ లకడమ కలసకలననరర

95-204/73

తసడడ:ప ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:45
లస: ససస స
95-204/75

5088 SQX0303222
పపరర: వనసకట రతనస కలసకలననరర

95-204/76

భరస : పస లయఖ
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:65
లస: ససస స
95-204/78

5091 AP151000648134
పపరర: ఈశశరరరవప కలసకలననరర

95-204/79

తసడడ:ప పప టటటయఖ
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:53
లస: పప
95-205/789

తసడడ:ప కలననకనరర ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:25
లస: ససస స
95-204/81

5076 SQX1733930
పపరర: నరసమమ వనలలపపల

భరస : ఏడడకకసడలల వనలలపరర
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరయ కలమమర కలననకనరర
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:24
లస: ససస స
5095 SQX1733765
పపరర: ననరరయణమమ వరకత

5081 MLJ2013381
పపరర: మమరళకకషష వనలలపరర

95-204/68

భరస : మమరళకకషష వనలలపపల
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప ఈశశర రరవప కలసకలనసరర
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:22
లస: పప
5092 SQX2132827
పపరర: ననగలకడమ కలననకనరర

95-204/806

తసడడ:ప ఈశశరరరవప కలసకలననరర
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-2-122
వయససస:45
లస: ససస స
5089 SQX1733344
పపరర: వనసకట శవ కలసకలనసరర

5078 SQX0528422
పపరర: పరరశత బసడనరర బసడనరర

5073 SQX1733989
పపరర: జజన బభషర షపక
తసడడ:ప పరషర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల వనలలపరర
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహరరవప వనలపపరర
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:59
లస: పప
5086 AP151000651383
పపరర: అసజమమ కసకలననరర

95-204/67

భరస : గగవసద బసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసద బసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:23
లస: పప
5083 SQX1426304
పపరర: ఏడడకకసడలల వనలపపరర

5075 SQX2137800
పపరర: మహహశ బభబమ కసదదమళర

95-204/65

Deleted

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల వనలలపపల
ఇసటట ననస:74-2-121
వయససస:56
లస: ససస స
5080 SQX1731017
పపరర: దసరన పపసరద బసడనరర

5072 SQX1733823
పపరర: వనసకటటసశరరర యయనసగసటట

5070 SQX1734102
పపరర: రహమమన షపక

తసడడ:ప జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప కరశయఖ
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:57
లస: పప
5077 SQX1733666
పపరర: మసగమమ వనలలపపల

95-204/64

భరస : కకషషయఖ గమమమల
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-120
వయససస:31
లస: పప
5074 SQX0551051
పపరర: బపహమయఖ చసదలలరర

5069 SQX1733724
పపరర: ససపపరష గమమమళర

5094 AP151000651146
పపరర: బదపమమ పలమర�

95-204/80

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:74-2-123
వయససస:43
లస: ససస స
95-204/82

5097 AP151000648137
పపరర: శకనవరసస పలమర�

95-204/83

తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-123
వయససస:47
లస: పప
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5098 SQX2376614
పపరర: శకనవరస రరవప పప లర
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95-205/790

తసడడ:ప నరసయఖ పప లర
ఇసటట ననస:74-2-123
వయససస:47
లస: పప
95-204/85

భరస : వనగయఖ
ఇసటట ననస:74-2--124
వయససస:43
లస: ససస స
95-204/88

5107 SQX0856807
పపరర: రఘమ బభబమ కరలమరర

95-204/91

5102 SQX0834325
పపరర: రమమదదవ కలమరర

95-204/834

5113 SQX0856781
పపరర: ఆదదననరరయణ వసకరయలపరటట

95-204/95

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-125
వయససస:48
లస: పప

5105 SQX0856831
పపరర: బభలమ కకషష ఆతమకలరర

95-204/92

తసడడ:ప రమణ బసజనపలర
ఇసటట ననస:74-2-127
వయససస:23
లస: పప

5111 SQX1735513
పపరర: మమనక వసకరయలపరటట

95-204/90

5109 SQX2485001
పపరర: ససధఖ జజఖత బసడనరరపలర

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:74-2-125
వయససస:21
లస: ససస స
5114 SQX2378883
పపరర: రరమ కకషష శనగపలర

5115 SQX2379071
పపరర: పదమ శనగపలర

5120 SQX1250059
పపరర: ససరకష కలలలమమటట

95-204/101 5123 SQX0833855
5122 SQX1948496
పపరర: హరర ననగ సరయ కలమమరర అలమర
పపరర: శరరష ఆళళ

95-204/808

5126 SQX1646371
పపరర: హరరనద సరయ కలమమర అలమర
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అలమర
ఇసటట ననస:74-2-128
వయససస:23
లస: పప

95-204/832

95-204/94

95-204/809

భరస : రరమ కకషష శనగపలర
ఇసటట ననస:74-2-126
వయససస:42
లస: ససస స
95-204/96

5118 AP151000651382
పపరర: లకడమ బజననపలర

95-204/97

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:74-2-127
వయససస:50
లస: ససస స
95-204/99

5121 AP151000648351
పపరర: వనసకటరమణ బజననపలర

95-204/100

తసడడ:ప రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:74-2-127
వయససస:55
లస: పప
95-204/102

భరస : పపసరదస
ఇసటట ననస:74-2-128
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/104

5106 SQX0856849
పపరర: కకశశర ఆతమకలరర

5112 SQX1733377
పపరర: ససతన మహలకడమ చద రసగ
పటనస
భరస : భభసకర రరవప జకలరర
ఇసటట ననస:74-2-125
వయససస:34
లస: ససస స

95-204/93

తసడడ:ప ససబపహమణఖస కలలలమమటట
ఇసటట ననస:74-2-127
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అలమర
ఇసటట ననస:74-2-128
వయససస:20
లస: ససస స

95-204/87

భరస : ఆదదననరరయణ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరకష కలరరమమటట
ఇసటట ననస:74-2-127
వయససస:31
లస: ససస స
95-204/98

5103 SQX1735380
పపరర: గగపసననథ కలమరర

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:29
లస: పప

5108 MLJ3446663
పపరర: యగయఖ వరనబబ యన

95-204/810 5117 SQX1249987
5116 SQX2378867
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప శనగపలర
పపరర: సరశత కలరరమమటట

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:74-2-128
వయససస:38
లస: ససస స

95-204/89

తసడడ:ప రసగయఖ శనగపలర
ఇసటట ననస:74-2-126
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకషష శనగపలర
ఇసటట ననస:74-2-126
వయససస:26
లస: పప

95-204/84

తసడడ:ప రగమ కలమరర
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప కకసడలల
ఇసటట ననస:74-2--124
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:50
లస: పప

5125 SQX0834135
పపరర: అచచమమ వసకరయలవరటట

95-204/86

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:44
లస: పప

5100 SQX1948991
పపరర: భభనస శక కరలమరర

తసడడ:ప రఘమ కరలమరర
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రఘమ బభబమ
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:43
లస: ససస స

5104 SQX1734680
పపరర: వనసకట మమరళ కకషష ఇరన
బబ యన
తసడడ:ప యగయఖ ఇరన బబ యన
ఇసటట ననస:74-2-124
వయససస:21
లస: పప

5119 SQX1646363
పపరర: అనల కలమమర బసజనపలర

95-205/791

భరస : శకనవరస రరవప పప లర
ఇసటట ననస:74-2-123
వయససస:43
లస: ససస స

5101 MLJ3451739
పపరర: పదమ వరననబబ యన

5110 SQX2486181
పపరర: ఆదదననరరయణ బసడనరరపలర

5099 SQX2320919
పపరర: భదపమమ పప లర

5124 SQX0834291
పపరర: వనసకట ససనత ఆళళ

95-204/103

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-128
వయససస:38
లస: ససస స
95-204/105

5127 MLJ3446358
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆళళ

95-204/106

తసడడ:ప సససదసలల
ఇసటట ననస:74-2-128
వయససస:47
లస: పప
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5128 SQX1948454
పపరర: భమవననశశరర కలసచనల
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95-204/107

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:74-2-129
వయససస:19
లస: ససస స
5131 SQX1948488
పపరర: సరయ కకశశర కలసచనల

95-204/110

95-204/113

95-204/116

95-204/119

95-204/121

95-204/124

95-204/127

భరస : పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-139
వయససస:53
లస: ససస స

5141 SQX2132868
పపరర: ననగ మణణ కసట యయనసగసటట

5144 MLJ2015543
పపరర: సరవతప� కలసచనల�

5147 SQX0833822
పపరర: మహలకడమ కకలర శశటట

5150 SQX0302851
పపరర: దసరరనసబ కనమరర పపడడ�

95-204/130

5153 SQX0302950
పపరర: మలలర శశరర అసబటట

95-204/811

5156 SQX1543652
పపరర: ససవర రరడడడ బలలపపననరర
తసడడ:ప ససతనరరమ రరడడ బలలపపననరర
ఇసటట ననస:74-2-139
వయససస:33
లస: పప

5136 MLJ2014959
పపరర: కకటమమ ఏనసగసటట

95-204/115

5139 SQX0856773
పపరర: తరరపతరరవప పసనసగసటట

95-204/118

5142 SQX1733864
పపరర: అనసనరఖమమ రరచపపడడ

95-204/120

భరస : ననగరరజ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:74-2-134
వయససస:38
లస: ససస స
95-204/122

5145 MLJ3452125
పపరర: మలలర శశరర� కలసచనల�

95-204/123

భరస : శకనవసరరవప� �
ఇసటట ననస:74-2-137
వయససస:40
లస: ససస స
95-204/125

5148 SQX0304980
పపరర: ససబలరతనస కరరరమబరర�

95-204/126

భరస : భభగకశశర�
ఇసటట ననస:74-2-138
వయససస:45
లస: ససస స
95-204/128

5151 SQX1646355
పపరర: రమమష కకలశశటట

95-204/129

తసడడ:ప మలర కరరరననరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:74-2-138
వయససస:37
లస: పప
95-204/131

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-139
వయససస:35
లస: ససస స
95-204/133

95-204/112

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:48
లస: పప

భరస : గరలయఖ�
ఇసటట ననస:74-2-138
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ బలలపపననరర
ఇసటట ననస:74-2-139
వయససస:27
లస: ససస స
5155 MLJ2017218
పపరర: శశరమమ అమమటట

95-204/117

భరస : రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:74-2-138
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరననరరవప�
ఇసటట ననస:74-2-138
వయససస:50
లస: ససస స
5152 SQX1249995
పపరర: ననగమణణ బలలపపననరర

5138 SQX1732957
పపరర: గగపస పపశరసత యయనసగసటట

5133 MLJ3446101
పపరర: పపసరదస ఆళళ

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శసకర� �
ఇసటట ననస:74-2-137
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప పస తషరరజ�
ఇసటట ననస:74-2-137
వయససస:47
లస: పప
5149 SQX0302893
పపరర: ఆదదలకడమ కకలచదటట�

95-204/114

తసడడ:ప తరరపత రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:74-2-134
వయససస:32
లస: పప
5146 MLJ3446606
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచనల�

5135 MLJ2014934
పపరర: రరజకశశరర గమసటటరర

95-204/109

తసడడ:ప సససదసలల
ఇసటట ననస:74-2-129
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప తరరపత రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప అనసనయమమ
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:48
లస: పప
5143 SQX1733799
పపరర: ననగరరజ రరచపపడడ

95-204/111

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:48
లస: ససస స
5140 MLJ2015261
పపరర: రమణయఖ గమసటటరర

5132 SQX0524264
పపరర: ఆళళ ననగరరజ

5130 AP151000651147
పపరర: వససత ఆళళ

భరస : పపసరదస
ఇసటట ననస:74-2-129
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరద
ఇసటట ననస:74-2-129
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-130
వయససస:27
లస: ససస స
5137 SQX0834374
పపరర: నషసహహకలమ గమసటటపలర

95-204/108

భరస : పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:74-2-129
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:74-2-129
వయససస:20
లస: పప
5134 SQX1646348
పపరర: లకడమ పపసనన ఏనసగసటట

5129 SQX0027102
పపరర: అననపపరష కరకరర

5154 SQX1646322
పపరర: మననకడ సస వరలపపరస

95-204/132

భరస : ససపత రరవప సస వరలపపరస
ఇసటట ననస:74-2-139
వయససస:36
లస: ససస స
95-204/134

5157 MLJ2014439
పపరర: శకనవరసరరడడడ అసబటట

95-204/135

తసడడ:ప పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-139
వయససస:36
లస: పప
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5158 SQX1646314
పపరర: ససపత రరవప సస వరలపపరస

95-204/136

తసడడ:ప కకషషమబరరస సస వరలపపరస
ఇసటట ననస:74-2-139
వయససస:39
లస: పప
5161 MLJ3452000
పపరర: హహమవత మమతస ననన

95-204/138

95-204/141

95-204/144

95-204/147

95-204/148

95-204/151

95-204/154

తసడడ:ప లకకమ రరడడ కరననల
ఇసటట ననస:74-2-147
వయససస:51
లస: పప

5171 SQX2223188
పపరర: వనసకట లత ఏడడపరలమ

5174 SQX0290650
పపరర: లసగమమ బబ బభల�

5177 AP151000648148
పపరర: యరరకరరడడడ బబ బభల

5180 SQX0886770
పపరర: గమరవరరడడడ రరజననల

95-204/156

5183 SQX0596981
పపరర: మమకల వజయలకడమ

95-204/812

5186 MLJ3451283
పపరర: శశషరరతనస కరననల
భరస : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-148
వయససస:43
లస: ససస స

5166 SQX0528232
పపరర: గమదడ ససబలలకడమ

95-204/143

5169 SQX1735588
పపరర: చసదప శశఖర రరడడ ఏడడపళళ

95-204/146

5172 SQX2163947
పపరర: ససబమలలల వడడడసపపడడ

95-201/979

భరస : బభల రరడడడ వడడడ సపపడడ
ఇసటట ననస:74-2-144
వయససస:59
లస: ససస స
95-204/149

5175 SQX0293803
పపరర: భభసకర రరడడడ పసదద పలర

95-204/150

తసడడ:ప బభలమరకడకడ
ఇసటట ననస:74-2-144
వయససస:39
లస: పప
95-204/152

5178 SQX0027086
పపరర: శవపరరశత� వడదడ సపపజ�

95-204/153

భరస : భభసకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:74-2-145
వయససస:31
లస: ససస స
95-204/155

5181 SQX1980978
పపరర: శరరష రరజననల

95-205/84

తసడడ:ప గమరవర రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-2-145
వయససస:24
లస: ససస స
95-204/157

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:74-2-147
వయససస:30
లస: ససస స
95-204/159

95-204/140

తసడడ:ప శసకర రరడడడ ఎడడపళళ
ఇసటట ననస:74-2-142
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప రరమరకడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-2-145
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-146
వయససస:50
లస: పప
5185 SQX1853183
పపరర: సరసబ రరడడడ కరననల

95-204/145

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-144
వయససస:65
లస: పప

భరస : గమరవరరరడడడ� �
ఇసటట ననస:74-2-145
వయససస:40
లస: ససస స
5182 MLJ3447208
పపరర: ఏడడకకసడలల పప లమర

5168 SQX0856443
పపరర: ససరకష రరడడడ ఎడడపరళళ

5163 SQX0856757
పపరర: లకమణ రరజ మలర ననన

భరస : వనసకట ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-2-142
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యరరకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:74-2-144
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషషయఖ
ఇసటట ననస:74-2-144
వయససస:41
లస: పప
5179 MLJ3451309
పపరర: లకడమ� రరజననల�

95-204/142

భరస : ససరకష రరడడడ ఏడడపరలమ
ఇసటట ననస:74-2-143
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మమరళ
ఇసటట ననస:74-2-144
వయససస:36
లస: ససస స
5176 MLJ3446283
పపరర: మమరళ మమరరసస

5165 SQX1392406
పపరర: పపసనన ఎడడపరళళ

94-201/630

తసడడ:ప పపరష యఖ
ఇసటట ననస:74-2-141
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-142
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:74-2-142
వయససస:43
లస: పప
5173 MLJ3451317
పపరర: రమ మమరరసస

95-204/139

భరస : చసదప శశఖర రరడడ ఎడడపరళళ
ఇసటట ననస:74-2-142
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-142
వయససస:45
లస: ససస స
5170 SQX0550772
పపరర: వనసకట ససబలయఖ గమదడ�

5162 SQX1733450
పపరర: పదమ భమవనగరరర

5160 NDX2684538
పపరర: పదమ భమవనగరరర

భరస : కకషటయఖ భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-2-141
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకసటయఖ భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-2-141
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-2-141
వయససస:47
లస: పప
5167 AP151000651390
పపరర: పదనమవత ఏడడపరల

95-204/137

భరస : పపసరద రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:74-2-140
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : లకణరరజ
ఇసటట ననస:74-2-141
వయససస:36
లస: ససస స
5164 SQX1733591
పపరర: కకసటయఖ భమవనగరరర

5159 SQX1733690
పపరర: కకటటసశరమమ ఐనవవలల

5184 SQX0834309
పపరర: ననగమమ ససరరగరరర

95-204/158

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-2-147
వయససస:53
లస: ససస స
95-204/160

5187 SQX1615691
పపరర: శవ మణణకసఠ రరడడ కరననల

95-204/161

తసడడ:ప సరసబరరడడడ కరననల
ఇసటట ననస:74-2-148
వయససస:22
లస: పప
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95-204/162 5189 SQX1127142
5188 SQX1580753
పపరర: శవ సరయ కకషరష రరడడడ కరననల
పపరర: గమదడ శకనస

తసడడ:ప సరసబరరడడడ కరననల
ఇసటట ననస:74-2-148
వయససస:23
లస: పప
5191 SQX1127084
పపరర: గమదడ ససబల రరవప

తసడడ:ప ససబల రరవప
ఇసటట ననస:74-2-148
వయససస:28
లస: పప
95-204/165

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:74-2-148
వయససస:66
లస: పప
5194 MLJ3446705
పపరర: బసవయఖ నతనఖల

95-204/168

95-205/87

94-201/72

95-205/92

95-205/95

95-205/98

తసడడ:ప రరసజ రరవప ప
ఇసటట ననస:74-2-155
వయససస:54
లస: పప

95-205/88

5199 SQX1081108
పపరర: శవరరమయఖ బభలగరన

95-205/89

తసడడ:ప సస మయఖ బభలగరన
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:59
లస: పప
95-205/90

5204 SQX0461707
పపరర: రరమమరరవప పప లమర

5207 AP151000651176
పపరర: శరసత కకసడన కకసడ

5210 AP151000648172
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడన కకసడ

95-205/101

5213 SQX1730910
పపరర: మణణకసఠ పససస

95-205/93

5216 SQX2227601
పపరర: హహమ బసదస తనటట
భరస : రరజ తనటట
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:30
లస: ససస స

95-205/91

5205 AP151000648158
పపరర: లకమయఖ పప లమర 2

95-205/94

తసడడ:ప గమరవయఖ పరళళర
ఇసటట ననస:74-2-153
వయససస:85
లస: పప
95-205/96

95-205/97
5208 SQX0452847
పపరర: మలర శశరర కగతవరపప కగతనవరపప

భరస : కకటటశశరరరవప కగతనవరపప
ఇసటట ననస:74-2-154
వయససస:59
లస: ససస స
95-205/99

5211 MLJ3446226
పపరర: కకటటశశరరరవప కగతవరపప

95-205/100

తసడడ:ప పపననయఖ కగతనవరపప
ఇసటట ననస:74-2-154
వయససస:64
లస: పప
95-205/102

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పససస
ఇసటట ననస:74-2-155
వయససస:23
లస: పప
95-205/104

5202 AP151000651396
పపరర: జజనకక పప లమర� డదదదపననన
భరస : రరమమరరవప� దదదపననన
ఇసటట ననస:74-2-153
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప చనవనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-154
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పససస
ఇసటట ననస:74-2-155
వయససస:36
లస: ససస స
5215 SQX0290585
పపరర: శకనవరస రరవప పస

95-205/86

భరస : శకనవరసరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-154
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప చనవనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-154
వయససస:44
లస: పప
5212 SQX0290676
పపరర: ననగలకడమ పససస పససప

5201 MLJ2016855
పపరర: పపషరపసజల� పప లమర�

95-204/167

5196 MLJ3451614
పపరర: ననరరయణమమ బభలమగరన
బలమగరన
భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ పరళళర
ఇసటట ననస:74-2-153
వయససస:51
లస: పప

భరస : బభబమ కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-154
వయససస:38
లస: ససస స
5209 AP151000648175
పపరర: బభబమ కకసడన కకసడన

5198 SQX1089870
పపరర: నరసససహ రరవప బభలగరన

5193 MLJ3451713
పపరర: కకటమమ సతఖల

95-205/85

భరస : వనసకటటశశరరరవప� పరళళర
ఇసటట ననస:74-2-153
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ పరళళర
ఇసటట ననస:74-2-153
వయససస:44
లస: పప
5206 MLJ3451861
పపరర: శరరద కకసడన

5195 SQX1600197
పపరర: రరజఖలకడమ బలగరన

95-204/164

భరస : బసవయఖ సతఖల
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ రరమయఖ బభలగరన
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకటట నకక
ఇసటట ననస:74-2-153
వయససస:37
లస: పప
5203 SQX0293696
పపరర: వనసకటటసశరరర పప లమర

95-204/166

భరస : నరసససహ రరవప బలగరన
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:30
లస: పప
5200 NDX2454122
పపరర: సరసబయఖ నకక

5192 SQX1646330
పపరర: వజయ లకడమ సతనఖల

5190 SQX0856724
పపరర: ససబభల రరవప రకగమల

తసడడ:ప పసద ససబభల రరవప
ఇసటట ననస:74-2-148
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప బసవయఖ సతనఖల
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-2-149
వయససస:48
లస: పప
5197 SQX0785691
పపరర: ససహహచ సతఖననరరయణ చ

95-204/163

5214 SQX1341601
పపరర: సరయరరస పససస

95-205/103

తసడడ:ప శకనవరస పససస
ఇసటట ననస:74-2-155
వయససస:25
లస: పప
95-204/813

5217 SQX1730969
పపరర: హహమ బసధస తనటట

95-205/105

భరస : అసక రరజ తనటట
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:30
లస: ససస స
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95-205/106

భరస : హనసమసతరరవప మమకల
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:48
లస: ససస స
5221 SQX1730936
పపరర: అసక రరజ తనటట

95-205/109

95-205/110

95-205/113

5233 AP151000648164
పపరర: చసదపమహన జజనననదసల
జజననడడల
తసడడ:ప వనసకటనరసససహస జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-158
వయససస:63
లస: పప

95-205/119

5236 MLJ2017770
పపరర: ననగససభభషసణణ చడరకల

95-205/121

తసడడ:ప వనసకటసరశమ చడరరకల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:39
లస: ససస స
95-205/124

తసడడ:ప మమరకకసడడయమలల గగల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:52
లస: పప
5245 SQX0423145
పపరర: లకడమ పరరశత చడరరకల చడరకల
భరస : ననగ శకనవరసరరవప చడరరకల
ఇసటట ననస:74-2-160
వయససస:34
లస: ససస స

95-205/793

95-205/111

5228 MLJ2017762
పపరర: పపరషకలమమరర జజననదసల

95-205/114

5229 AP151000651160
పపరర: వజయలకడమ జజనననదసల
జజననడడల
భరస : చసదపమహన జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-158
వయససస:57
లస: ససస స

95-205/115

95-205/117

5232 MLJ2015311
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జజనననదసల

95-205/118

5231 MLJ2014710
పపరర: జజఖతనరసససహ జజనననదసల

5226 MLJ2014702
పపరర: గగరరశసకర జజననదసల

95-205/112

తసడడ:ప వనసకటనరసససహరరవప జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-157
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటససబభలరరవప జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-158
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటససబభలరరవప జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-158
వయససస:38
లస: పప

5234 NDX3144334
పపరర: సశరష మమధసరర గగల

5235 SQX0979542
పపరర: గగల ససనత గగల

94-242/1345

95-205/120

తసడడ:ప రఘమ నసదన కకశశర బభబమ గగల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రఘమ నసదన కకషస ర బభబమ గగల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:33
లస: ససస స

5237 SQX0979518
పపరర: పపగడ లకకమ గరతన వరణణ పపగరడ

5238 SQX0979526
పపరర: గగల ననగమలర శశరర గగల

95-205/122

5240 MLJ2014736
పపరర: ననగశకనవరస గగల

5243 SQX1313840
పపరర: రరధ కకషష మబరరస గగల

5246 AP151000651163
పపరర: పదనమవత చడరరకల చడరకల
భరస : వనసకటసరశమ చడరరకల
ఇసటట ననస:74-2-160
వయససస:58
లస: ససస స

95-205/123

భరస : నరసససహ రరవప గగల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:47
లస: ససస స
95-205/125

95-205/126
5241 SQX0979534
పపరర: గగల రరఘ నసదనకకషస ర బభబమ
గగల
తసడడ:ప నరసససహ రరవప గగల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:44
లస: పప

95-205/128

5244 SQX2448777
పపరర: ననగ హరరత మమడడ

తసడడ:ప నలకసఠస గగల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:61
లస: పప
95-205/129

5223 SQX2164911
పపరర: రరజ తనటట

5225 AP151000651472
పపరర: యలమరరమమ జజనననదసల
జజననడడల
భరస : వనసకటనరశసహస జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-157
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ప రరథకకషషమబరరస గగ
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:38
లస: పప
95-205/127

95-205/108

తసడడ:ప సతఖననరరయణ తనటట
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట ససబభపమణఖస పపగరడ
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరధనకకకషషమబరరస గగల
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:65
లస: ససస స
5242 SQX0979500
పపరర: గగల నరసససహ రరవప గగల

95-205/599

భరస : వనసకటటశశరరరవప జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-158
వయససస:37
లస: ససస స

95-205/116
5230 AP151000651159
పపరర: ఝమనసలకడమ జజనననదసల
జజననడడల
భరస : వనసకటససబభలరరవప జననమదసల
ఇసటట ననస:74-2-158
వయససస:62
లస: ససస స

5239 AP151000651162
పపరర: వనసకటనరసమమ గగల గగల

5222 SQX2018877
పపరర: హహమ బసధస తనటట

5220 SQX1089904
పపరర: అసకరరజ కలమమర మమకల

తసడడ:ప హనసమసత రరవప మమకల
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజ తనటట
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగరరశసకర జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-157
వయససస:42
లస: ససస స
5227 AP151000648416
పపరర: శకనవరసరరవప జజనననదసల
జజననడడల
తసడడ:ప వనసకటనరసససహస జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-157
వయససస:55
లస: పప

95-205/107

భరస : సతనఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ తనటట
ఇసటట ననస:74-2-156
వయససస:30
లస: పప
5224 MLJ2017747
పపరర: కకటటకళయళణణ జజనననడడల

5219 MLJ3452067
పపరర: రమమదదవ తటట

95-205/794

తసడడ:ప శవ పపసరద మమడడ
ఇసటట ననస:74-2-159
వయససస:21
లస: ససస స
95-205/130

5247 MLJ2013183
పపరర: ననగ శకనవరస రరవప చడరరకల

95-205/131

తసడడ:ప వనసకటసరశమ చడరరకల
ఇసటట ననస:74-2-160
వయససస:40
లస: పప
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5248 AP151000648167
పపరర: వనసకటసరశమ చడరరకల చడరకల

95-205/132

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చడరరకల
ఇసటట ననస:74-2-160
వయససస:69
లస: పప
5251 AP151000648168
పపరర: రరసబభబమ సలల
ర రర సలల
ర రర

95-205/133

భరస : రరసబభబమ సలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-2-161
వయససస:34
లస: ససస స
95-205/135

తసడడ:ప ససగరతరరవప సలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-2-161
వయససస:45
లస: పప

5252 SQX2101905
పపరర: తదజ శక లకడమ మమదనదరపప

95-205/137

5257 SQX1549726
పపరర: లకడమ పసపయమ పటభనల

95-205/140

5255 SQX1427237
పపరర: కకటటశశర రరవప మమదనదరపప

95-199/986

భరస : ససబపహమణఖస పటభనల
ఇసటట ననస:74-2-164
వయససస:27
లస: ససస స

5261 SQX2483568
పపరర: రమణమమ మజనసటట

5253 SQX1089946
పపరర: లసగమమ గమరకపపశరల

5256 AP151000648359
పపరర: పరపరరరవప మదనదరపప
maddarpu
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మదదరరన
ఇసటట ననస:74-2-162
వయససస:53
లస: పప

95-205/141

95-205/142
5259 SQX0524546
పపరర: పటభనల ససబపహమణఖస పటభనల

95-205/796

5262 NDX2611937
పపరర: ససనత చలమర

భరస : శసబమ యమదవ మజనసటట
ఇసటట ననస:74-2-164 ETUKUR ROAD
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : హరర బభబమ చలమర
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:38
లస: ససస స

5263 SQX1731181
పపరర: వజయ లకడమ దనరరవనమమల

5264 SQX0527804
పపరర: బభజ షపక షపక

5265 SQX1731124
పపరర: ససనత చలమర

భరస : ననగరరజ దనరరవనమమల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:29
లస: ససస స
5266 SQX1940592
పపరర: శకనవరసరరవప బబ రరక
తసడడ:ప బభబమరరవప బబ రరక
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:40
లస: ససస స
5269 SQX1341643
పపరర: గగపస వనమమల

95-205/149

95-205/152

తసడడ:ప జసగమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:44
లస: పప
5275 SQX1732239
పపరర: కకకషషవనణణ యటగరరర
భరస : వనసకటటశశరరరవప యటగరరర
ఇసటట ననస:74-2-168
వయససస:32
లస: ససస స

5267 SQX0527887
పపరర: కకటటశశరర వనమమల

95-205/145

95-205/147

5268 AP151000651419
పపరర: ససబభలయమమ దనరరవనమమల
దరరవనమమల
భరస : రరసబభబమ దరరవనమమల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:65
లస: ససస స

95-205/148

5270 SQX0551572
పపరర: ననగరరజ దనరరవనమమల
దరరవనమమల
తసడడ:ప రరసబభబమ దరరవనమమల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:35
లస: పప

95-205/150

5271 SQX0524579
పపరర: షపక మసరసన వల షపక

95-205/151

5273 MLJ3446457
పపరర: శకనస వనమమల ఎమమల

95-205/153

తసడడ:ప మమబమ ససభభన
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప అమరయఖ ఎమమల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:50
లస: పప
95-205/154

94-201/631

భరస : హరరబభబమ చలమర
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:25
లస: పప
5272 SQX1592493
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమమల

95-205/144

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:36
లస: ససస స
95-205/146

95-205/139

తసడడ:ప పదమననభస పటభనల
ఇసటట ననస:74-2-164
వయససస:33
లస: పప

భరస : శసబమ యమదవ మజనసటట
ఇసటట ననస:74-2-164 ETUKUR ROAD
వయససస:56
లస: ససస స
95-205/143

95-205/136

95-205/138

భరస : పదమననబస పటభనల
ఇసటట ననస:74-2-164
వయససస:57
లస: ససస స
95-205/795

95-205/134

తలర : కకటమమ మమరరళళ
ఇసటట ననస:74-2-162
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప పరప రరవప మమదనదరపప
ఇసటట ననస:74-2-162
వయససస:24
లస: పప
5258 AP151000651180
పపరర: సరమమమ జఖస పటభనల పటభనల

5250 AP151000651165
పపరర: భబదదవమమ చలల
ర రర చలలరరర

భరస : ససగరతరరవప చలలరరర
ఇసటట ననస:74-2-161
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప పరపర రరవప మదనదరపప
ఇసటట ననస:74-2-162
వయససస:21
లస: ససస స

5254 AP151000651164
పపరర: కరమమశశరర మమదనదరపప
మమదదరరపప
భరస : పరపరరరవప మమదదరపప
ఇసటట ననస:74-2-162
వయససస:49
లస: ససస స

5260 SQX2470425
పపరర: రమణమమ మజనసటట

5249 SQX0527903
పపరర: రరజకలమమరర సరలల
ర రర సలల
ర రర

5276 AP151000651191
పపరర: సససదనబ సయఖద సయఖద
భరస : షపక షరవల సయఖద
ఇసటట ననస:74-2-168
వయససస:60
లస: ససస స

5274 SQX2321834
పపరర: లకడమ తపవనణణ పథదపటట

95-205/797

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పథదపటట
ఇసటట ననస:74-2-167
వయససస:21
లస: ససస స
95-205/155

5277 AP151000648366
పపరర: సపకఖవల సయఖద సయఖద

95-205/156

తసడడ:ప మనలమరసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:74-2-168
వయససస:70
లస: పప
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5278 SQX1943877
పపరర: కకటటశశరర తమమశశటట
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95-104/1158

భరస : బబ స తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-2-169
వయససస:49
లస: ససస స
5281 SQX1940659
పపరర: ననగకశశరమమ కకమబమరర

95-205/159

95-206/20

95-205/164

భరస : రసగ రరవప పళళ
ఇసటట ననస:74-2-178
వయససస:42
లస: ససస స

5288 AP151000651422
పపరర: రరమమలల ససడపపరటట ససదపపత

95-205/163

తసడడ:ప యలర మసద ఒసటరర
ఇసటట ననస:74-2-170
వయససస:52
లస: పప
95-205/165

5289 SQX0551515
పపరర: తమత ససడపపరట ససదపపత

95-205/166

తసడడ:ప జజనయఖ ససదపపత
ఇసటట ననస:74-2-171
వయససస:36
లస: పప

95-205/170

5294 MLJ2017143
పపరర: మమసలయఖ మసజల

95-205/172

95-205/171

తసడడ:ప వనసకయఖ మసజల
ఇసటట ననస:74-2-173
వయససస:58
లస: పప
95-205/173

5297 SQX1405365
పపరర: మహబబబ షపక

5295 SQX1731264
పపరర: కలమమరర దదననపపడడ
భరస : అసజజననయలల దదననపపడడ
ఇసటట ననస:74-2-174
వయససస:48
లస: ససస స

95-205/174

Deleted

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:74-2-175
వయససస:30
లస: ససస స

5298 AP151000651190
పపరర: లమల బ షపక� షపక

95-205/175

భరస : దసస గరర�ర షపక
ఇసటట ననస:74-2-175
వయససస:52
లస: ససస స

95-205/176

5300 AP151000651184
పపరర: సరసబభపజఖస మమనకపలర
మనకపలర
భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:74-2-176
వయససస:53
లస: ససస స

95-205/177

5301 SQX0528588
పపరర: సరమమమ జఖస పససపపలలటట
పససపపలలటట
భరస : కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-2-176
వయససస:75
లస: ససస స

95-205/178

95-205/179

5303 AP151000651408
పపరర: గగవసదమమ యరరక ఎరక

95-205/180

5304 SQX0528638
పపరర: మణణమమల పళయళ పళళ

95-205/181

తసడడ:ప బమజ
ససగస ససగస
ఇసటట ననస:74-2-176
వయససస:26
లస: పప
5305 SQX0528570
పపరర: సనరఖకలమమరర పళయళ పళళ

95-205/162 5286 MLJ3446580
5285 MLJ3451580
పపరర: బభలమణణమమ ఒసటటరర ఒసటరర
పపరర: మణణ ఒసటటరర ఒసటరర

95-205/169

తసడడ:ప కకషష ససదస
ఇసటట ననస:74-2-176
వయససస:41
లస: ససస స
5302 SQX1047563
పపరర: ససగస శరమబఖల ససగస

95-205/161

95-205/168 5292 SQX0524520
5291 SQX0527861
పపరర: వసకరయల కలమమరర వసకకరయల
పపరర: వసకరయల ససబభలరరవప
వసకకరయల
భరస : ససబభలరరవప వవసకరయల
తసడడ:ప చసదప రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:74-2-172
ఇసటట ననస:74-2-172
వయససస:32
లస: ససస స
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప అసజజననయలల దదననపపడడ
ఇసటట ననస:74-2-174
వయససస:63
లస: పప
5299 SQX0527846
పపరర: ససదస రగజజ ససదస

5283 SQX1940733
పపరర: దసరరనరరవప ఉపపపతలర

95-205/167

భరస : మమసలయఖ మసజల
ఇసటట ననస:74-2-173
వయససస:46
లస: ససస స
5296 SQX1731223
పపరర: శసకర రరవప దదననపపడడ

95-205/158

తసడడ:ప బబ స ఉపపపతలర
ఇసటట ననస:74-2-169
వయససస:30
లస: పప

భరస : జకకయఖ ససదపపత
ఇసటట ననస:74-2-171
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప ఓబయఖ ససదపపత
ఇసటట ననస:74-2-171
వయససస:60
లస: పప
5293 MLJ2015774
పపరర: ననగమణణ మసజల

95-205/160

భరస : మణణ ఒసటరర
ఇసటట ననస:74-2-170
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శశఖర వసకరయల
ఇసటట ననస:74-2-171
వయససస:51
లస: ససస స
5290 MLJ3446622
పపరర: జకకయఖ ససడపపరటట ససదపపత

5282 SQX1940600
పపరర: తరరపతరరవప ఉపపపతతళళ

5280 SQX1940717
పపరర: శవలకడమ ఉపపపతలర

భరస : దసరరనరరవప ఉపపపతలర
ఇసటట ననస:74-2-169
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ స ఉపపపతతళళ
ఇసటట ననస:74-2-169
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:74-2-169
వయససస:66
లస: ససస స
5287 SQX1731330
పపరర: సరగజన వసకరయల

95-205/157

భరస : తరరపతరరవప ఉపపపతలర
ఇసటట ననస:74-2-169
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప కకమబమరర
ఇసటట ననస:74-2-169
వయససస:68
లస: ససస స
5284 MLJ3455102
పపరర: ననగకసదపస కకమబమరర

5279 SQX1940634
పపరర: ససధఖ రరణణ ఉపపపతలర

భరస : యరరకరరడడడ ఎరక
ఇసటట ననస:74-2-177/1
వయససస:60
లస: ససస స
95-205/182

5306 SQX0546465
పపరర: పళయళ తనయమరమమ పళళ
భరస : లకమయఖ పళళ
ఇసటట ననస:74-2-178
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగరరరవప పళళ
ఇసటట ననస:74-2-178
వయససస:29
లస: ససస స
95-205/183

5307 SQX0524132
పపరర: పలమర రసగరరరవప పళళ

95-205/184

తసడడ:ప లకమయఖ పళళ
ఇసటట ననస:74-2-178
వయససస:45
లస: పప
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5308 SQX0527853
పపరర: రమణ మలలర ల మలలర ల
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95-205/185

భరస : శసకర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:74-2-179
వయససస:53
లస: ససస స
5311 MLJ3446978
పపరర: నరసససహరరరవప మలలర ల

95-205/188

95-205/191

95-205/194

95-205/197

95-205/200

95-205/203

95-205/206

95-205/209

భరస : ననగకశశర రరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-2-186
వయససస:55
లస: ససస స
5335 SQX2217701
పపరర: సరశత పసడనరర
భరస : చననబభలయ పసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-187
వయససస:29
లస: ససస స

95-205/195

5321 AP151000651187
పపరర: పపలర మమ ఒసటటరర ఒసటరర

5324 SQX1341692
పపరర: ససవరలల చటటట లలరర

5327 AP151000651195
పపరర: ధనలకడమ చడనననరర చడనననరర

95-205/198

95-205/201

95-205/204

5319 SQX1047597
పపరర: కలమమరర తతదనటట

95-205/196

5322 SQX0524173
పపరర: తతడదటట దసరరనరరవప తతడదటట

95-205/199

5325 SQX1311174
పపరర: రరజకశశరర చటటట లలరర

95-205/202

5328 SQX1089979
పపరర: శకనవరసస చటటట లలరర

95-205/205

తసడడ:ప రరజజ రరవప chittuluri
ఇసటట ననస:74-2-183
వయససస:32
లస: పప
95-205/207

5333 SQX0582668
పపరర: ననగకశశరరరవప ఆవపలమసద

95-205/210

భరస : అమమమజ రరవప పరడడరర
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:31
లస: ససస స

95-205/193

భరస : బభలరరజ చటటట లలరర
ఇసటట ననస:74-2-183
వయససస:28
లస: ససస స

5330 SQX1047670
పపరర: ఛననరర చడననకకసవప రరవప
చడనననరర
తసడడ:ప సససదసలల చడనననరర
ఇసటట ననస:74-2-183
వయససస:52
లస: పప

5336 SQX1332121
పపరర: లకడమ సరసశత పసడనరర

5316 SQX1006931
పపరర: సరయ కలమమర బతస న బబటట న

తసడడ:ప మహలకమయఖ తతడదటట
ఇసటట ననస:74-2-181
వయససస:30
లస: పప

5331 SQX1580662
పపరర: ననగకశశరరరవప ఒసగగలల

95-205/208

తసడడ:ప ససబభలరరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-2-184
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ అవపలమసడ
ఇసటట ననస:74-2-186
వయససస:55
లస: పప
95-206/872

95-205/190

భరస : దసరన రరవప thodati
ఇసటట ననస:74-2-181
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చడనన కకశవరరవప చడనననరర
ఇసటట ననస:74-2-183
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజజరరవప చటటట లలరర
ఇసటట ననస:74-2-183
వయససస:33
లస: పప
5332 SQX1580654
పపరర: ఉమమదదవ ఒసగగలల

5318 MLJ2013688
పపరర: తరరపత రరవప బతస న

5313 SQX0527986
పపరర: బతస న వర పరవన బటటటన

తసడడ:ప రరమ కకటటశశర రరవప బబటట న
ఇసటట ననస:74-2-180
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసస చటటట లలరర
ఇసటట ననస:74-2-183
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతష బడద
ఇసటట ననస:74-2-183
వయససస:28
లస: ససస స
5329 SQX1311166
పపరర: బభలరరజ చటటట లలరర

95-205/192

భరస : యయలరమసద ఒసటరర
ఇసటట ననస:74-2-181
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ జకకల
ఇసటట ననస:74-2-182
వయససస:73
లస: ససస స
5326 SQX1240001
పపరర: అశశన కలమమరర బడద

5315 SQX0527929
పపరర: పరరశత బతస న బబటట న

95-205/187

తసడడ:ప తరరపత రరవప బటటటన
ఇసటట ననస:74-2-180
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ బతన
ఇసటట ననస:74-2-180
వయససస:53
లస: పప

భరస : మహలకమయఖ తతడదటట
ఇసటట ననస:74-2-181
వయససస:45
లస: ససస స
5323 SQX1731413
పపరర: సససగమమ జకకల

95-205/189

భరస : తరరపత రరవప బబటట న
ఇసటట ననస:74-2-180
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకటటశశర రరవప బబటట న
ఇసటట ననస:74-2-180
వయససస:29
లస: పప
5320 AP151000651183
పపరర: రమణ తతడదటట తతడదటట

5312 AP151000648181
పపరర: శసకరరరవప మలలర ల మలలర ల

5310 SQX0523787
పపరర: మలలర ల దసరన రరవప మలలర ల

తసడడ:ప శసకర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:74-2-179
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మలలర ల
ఇసటట ననస:74-2-179
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప బతన
ఇసటట ననస:74-2-180
వయససస:45
లస: ససస స
5317 SQX0524074
పపరర: బతస న పపసరద బబటట న

95-205/186

తసడడ:ప శసకర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:74-2-179
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప శసకరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:74-2-179
వయససస:38
లస: పప
5314 AP151000651411
పపరర: బభలగమరవమమ బతస న బతన

5309 SQX0524108
పపరర: మలలర ల శకనవరస రరవప మలలర ల

5334 MLJ2016863
పపరర: వనసకటరమణ మసడద

95-205/211

భరస : అపరపరరవప మసడద
ఇసటట ననస:74-2-187
వయససస:48
లస: ససస స
95-205/212

5337 SQX1332170
పపరర: వజయ దసరన పసడనరర

95-205/213

భరస : నరరచనరర పసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:33
లస: ససస స
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5338 SQX0582700
పపరర: రరజఖలకడమ పసడనరర పసదసరర

95-205/214

భరస : గసగరరజ పసదసరర
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:55
లస: ససస స
5341 MLJ2015329
పపరర: వరరచనరర పసడనరర

తసడడ:ప గసగరరజ పసదసరర
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:35
లస: పప
95-205/217

తసడడ:ప గసగరరజ పసదసరర
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:40
లస: పప
5344 SQX1520163
పపరర: చడననమమ జలగ

95-205/220

భరస : కకటయఖ జలగ
ఇసటట ననస:74-2-188
వయససస:52
లస: ససస స
5347 SQX1520171
పపరర: కకటయఖ జలగ

95-205/223

తసడడ:ప గమరవయఖ జలగ
ఇసటట ననస:74-2-188
వయససస:62
లస: పప
5350 AP151000651402
పపరర: కసన
స రర పటటల పతల

95-205/215 5340 MLJ3446846
5339 SQX0550889
పపరర: చననబభలయ పసడనరర పసదసరర
పపరర: అమమమజరరవప పసడనరర

భరస : గమరరనదరరడడడ పతల
ఇసటట ననస:74-2-190
వయససస:60
లస: ససస స

5342 AP151000648409
పపరర: ఏససబభబమ తనళయళబతష
స న
తలర బతషన
తసడడ:ప ససబభలరరవప తలర బతషన
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:51
లస: పప

95-205/218

5345 AP151000651179
పపరర: ననగమలలర శశరర జజనననదసల
జజననడడల
భరస : వనసకటననరరయణ జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-188
వయససస:65
లస: ససస స

95-205/221

5348 SQX0528679
పపరర: ఉడత ససధనరరణణ ఉడత

95-205/224

5351 AP151000648407
పపరర: వనసకటటశశరరర జజనననదసల
జజననడడల
తసడడ:ప వనసకటననరరయణ జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-190
వయససస:45
లస: పప

95-205/229 5354 SQX0528182
5353 SQX0528018
పపరర: ఆవపల మసద రరధ అవపలమసడ
పపరర: మలలర శశరర ఆవపలమసద

భరస : కకషష అవపలమసడ
ఇసటట ననస:74-2-191
వయససస:32
లస: ససస స
5356 MLJ3446556
పపరర: ననగరరజ ఆవపలమసద

95-205/232

95-205/235

95-205/238

తసడడ:ప నరసససహరరవప రరమషసటట
ఇసటట ననస:74-2-192
వయససస:38
లస: పప
5365 SQX0596346
పపరర: పరటటల ననగమణణ పరఠరల
భరస : ననగరరరడడడ పరఠరల
ఇసటట ననస:74-2-194
వయససస:32
లస: ససస స

95-205/227

95-205/222

5349 SQX0524199
పపరర: ఉడత ససరకష� ఉడత

95-205/225

5352 SQX1520239
పపరర: ధన లకడమ ఆవపలమసద

95-205/228

తసడడ:ప ననగరరజ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:74-2-191
వయససస:24
లస: ససస స
95-205/230

5355 SQX0528323
పపరర: ఆవపల మసద అనసనరఖ
అవపలమసడ
భరస : ననగరరజ అవపలమస
ఇసటట ననస:74-2-191
వయససస:44
లస: ససస స

95-205/231

95-205/233

5358 MLJ3447141
పపరర: వనసకటరరవప ఆవపలమసద

95-205/234

తసడడ:ప గమరవయఖ అవపలమసడ
ఇసటట ననస:74-2-191
వయససస:50
లస: పప

5360 SQX0597021
పపరర: జజనననదసల ససతనరరవమమ
జజననడడల
భరస : ననగకశశరరరవప జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-192
వయససస:54
లస: ససస స

95-205/236

5363 MLJ2017697
పపరర: నరసససహరరవప రరమమశశటట

95-205/239

5366 SQX0550822
పపరర: ననగ వనసకట సతఖననరరయణ�
జజనననదసల�
తసడడ:ప ననగకశశరరరవప� జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-195
వయససస:35
లస: పప

5346 SQX1355669
పపరర: చనననరరవప జలగ

తసడడ:ప చసబయఖ� ఉడత
ఇసటట ననస:74-2-189
వయససస:39
లస: పప

5361 SQX0099010
పపరర: కకరణ చసద రరమశశటట

95-205/237

తసడడ:ప నరసససహరరవప రరమషసటట
ఇసటట ననస:74-2-192
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప రరమచసదపయఖ రరమషసటట
ఇసటట ననస:74-2-192
వయససస:60
లస: పప
95-205/241

95-205/219

తసడడ:ప కకటయఖ జలగ
ఇసటట ననస:74-2-188
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ అవపలమసడ
ఇసటట ననస:74-2-191
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప రరమషసటట
ఇసటట ననస:74-2-192
వయససస:54
లస: ససస స
5362 MLJ2017713
పపరర: ససరకష రరమమశశటట

5357 SQX0452763
పపరర: కకషష ఆవపలమసద

5343 AP151000648408
పపరర: గసగరరజ పసడనరర పసదసరర
తసడడ:ప చటటటబభబమ పసదసరర
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప అవపలమసడ
ఇసటట ననస:74-2-191
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరవయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:74-2-191
వయససస:41
లస: పప
5359 MLJ2017804
పపరర: బపమరరసబ రరమశశటట

తసడడ:ప గసగరరజ పసదసరర
ఇసటట ననస:74-2-187/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరకష ఉడత
ఇసటట ననస:74-2-189
వయససస:36
లస: ససస స
95-205/226

95-205/216

5364 MLJ2017721
పపరర: సశరష లత జజననదసల

95-205/240

భరస : పవనసకమమర జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-193
వయససస:37
లస: ససస స
95-205/242

5367 SQX0596205
పపరర: జజనననదసల పపషపలత
జజననడడల
భరస : అనల కలమమర జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-196
వయససస:29
లస: ససస స

95-205/243
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95-205/244

తసడడ:ప మలర ఖమరరననరరవప గగల
ఇసటట ననస:74-2-196
వయససస:29
లస: ససస స
5371 MLJ2019313
పపరర: సతష జజనననదసల

95-205/247

తసడడ:ప కలమమరసరశమ జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-196
వయససస:38
లస: పప
95-205/250

5377 SQX0524603
పపరర: బభలగరన సతఖననరరయణ
బలమగరన
తసడడ:ప జగదదశశర రరవప బలమగరన
ఇసటట ననస:74-2-198
వయససస:32
లస: పప

95-205/253

5380 SQX1605643
పపరర: జయ లకడమ పప లమర

95-205/255

94-236/837

95-205/259

95-205/798

95-205/264

భరస : ఏలమసద ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-2-200
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమయఖ దసడడకక
ఇసటట ననస:74-2-200
వయససస:70
లస: పప

95-205/251

5378 SQX1427252
పపరర: జగదదశశర రరవప బలగరన

5381 SQX1605668
పపరర: దసరన పపసరద పప లమర

5384 SQX2062909
పపరర: లకడమ బటటట ల

95-205/268

5387 AP151000651173
పపరర: వనసకటటశశరమమ కకసడన కకసడ

95-205/249
5373 SQX0551234
పపరర: శకకరసత జజనననదసల జజననడడల

5376 SQX1427286
పపరర: ననగకశశర రరవప బలగరన

95-205/254

5379 SQX2534600
పపరర: రరమశశటట నగరజ

95-205/902

తసడడ:ప రరమశశటట జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:74-2-198
వయససస:32
లస: పప
95-205/256

5382 SQX1605635
పపరర: శకనవరస రరవప పప లమర

95-205/257

తసడడ:ప లకమయఖ పప లమర
ఇసటట ననస:74-2-198/1
వయససస:48
లస: పప
95-107/632

5385 SQX0596767
పపరర: కకసడన శకవరణణ కకసడ

95-205/258

భరస : కనకరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-199
వయససస:33
లస: ససస స
95-205/260

5388 MLJ3446697
పపరర: కనకబభబమ కకసడన

95-205/261

భరస : చన వనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-199
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖనననరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-199
వయససస:40
లస: పప

95-205/262
5390 SQX0528364
పపరర: ఆవపలమసద మలలర శశరర
అవపలమసడ
భరస : చన వనసకటటశశర రరవప అవపలమసడ
ఇసటట ననస:74-2-200
వయససస:42
లస: ససస స

5391 MLJ2013118
పపరర: వజయభభరత పపపప

5393 SQX1089847
పపరర: బభనస పపకరశ ఆవపలమసద

95-205/252

తసడడ:ప జగదదసశర రరవప బలగరన
ఇసటట ననస:74-2-198
వయససస:29
లస: పప

భరస : అపపరరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:74-2-199
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప అపపరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-2-199
వయససస:55
లస: పప

5395 SQX1332238
పపరర: సరసబశవ రరవప దసడడకక

5375 SQX1104306
పపరర: మమరస మమ బభలగన

95-205/246

తసడడ:ప శరఖమ సససదర జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-197
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పప లమర
ఇసటట ననస:74-2-198/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:74-2-199
వయససస:50
లస: ససస స

5392 SQX1732155
పపరర: ననగకసదపమమ ఒసగగలల

95-205/248

తసడడ:ప సస మయఖ బలగరన
ఇసటట ననస:74-2-198
వయససస:52
లస: పప

భరస : అపపరరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:74-2-199
వయససస:58
లస: ససస స

5389 SQX2437846
పపరర: లకడమ బతష
స ల

5372 SQX1332253
పపరర: ననగలకడమ జజనననదసల

5370 MLJ2019230
పపరర: అనల జజనననదసల

తసడడ:ప కలమమరసరశమ జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-196
వయససస:36
లస: పప

భరస : జగదదశశర రరవప బభలగన
ఇసటట ననస:74-2-198
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పప లమర
ఇసటట ననస:74-2-198/1
వయససస:47
లస: ససస స

5386 AP151000651175
పపరర: కకసడన భభగఖమమ కకసడ

95-205/245

భరస : శకకరనస జజనననదసల
ఇసటట ననస:74-2-197
వయససస:28
లస: ససస స

5374 AP151000648171
పపరర: శరఖమమససదర జజనననదసల
జజననడడల
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-197
వయససస:55
లస: పప

5383 NDX3172319
పపరర: లకడమ బటటట ల

5369 AP151000651172
పపరర: సరమమమ జఖస జజనననదసల
జజననడడల
భరస : కలమమరసరశమ జజననడడల
ఇసటట ననస:74-2-196
వయససస:57
లస: ససస స

95-205/263

భరస : ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:74-2-200
వయససస:68
లస: ససస స
95-205/267

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:74-2-200
వయససస:26
లస: పప

5394 SQX0386441
పపరర: చనన వనసకటటశశర రరవప
ఆవపలమసద
తసడడ:ప వనసకటసరశమ అవపలమసడ
ఇసటట ననస:74-2-200
వయససస:50
లస: పప

5396 MLJ2013803
పపరర: ససబపమణఖస పపపప

5397 SQX0528281
పపరర: దరరర ననసరమమ దరరర

95-205/270

తసడడ:ప దసరన యఖ
ఇసటట ననస:74-2-200
వయససస:72
లస: పప

95-205/265

95-205/269

భరస : మననయఖ
ఇసటట ననస:74-2-202
వయససస:50
లస: ససస స
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5398 SQX1139352
పపరర: వనమబరర వనసకట కలమమరర
వనమబరర
భరస : పపరషచసదపరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:74-2-203
వయససస:35
లస: ససస స

95-205/271

5401 SQX1139360
పపరర: పపరషచసదపరరవప వనమబరర
వనమబరర
తసడడ:ప రరధనకకషషమబరరస వనమబరర
ఇసటట ననస:74-2-203
వయససస:39
లస: పప

95-205/274

5404 SQX0851295
పపరర: శరరష ఆళళ అలమర

95-205/277

95-205/280

95-205/283

95-205/286

95-205/289

95-205/292

తసడడ:ప గరలరరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:60
లస: పప

95-205/276

5405 SQX0303982
పపరర: భభరత చసదపగరరర చసదపగరరర

95-205/278

5406 SQX0305078
పపరర: ననగకష కలమమరర ఆళళ అలమర

95-205/279

5408 SQX0791830
పపరర: ససతనమహలకడమ ఆళళ alla

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:42
లస: ససస స
95-205/281

5411 MLJ3446416
పపరర: వరరసజననయరరజ కకళస

5414 SQX0453696
పపరర: కకషషమబరరస ఆళళ

5417 MLJ2015725
పపరర: రమమదదవ జసపప

5420 SQX1940642
పపరర: రమణమమ మజనసటట

95-205/295

5423 AP151000648249
పపరర: శసకర జసపప జసపప

95-205/284

5426 SQX1922046
పపరర: ననగ శకత ఏనసగసటట
భరస : వనసకటటష ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-2-206
వయససస:22
లస: ససస స

95-205/282

5412 SQX0582536
పపరర: ననగకశశరరరవప దసడడకక

95-205/285

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:45
లస: పప
95-205/287

5415 SQX1474824
పపరర: పదమ బసడనరర

95-205/288

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-204/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-205/290

5418 MLJ2015527
పపరర: రమణ జసపప జసపప

95-205/291

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:42
లస: ససస స
95-205/293

95-205/294
5421 AP151000651199
పపరర: ననసరమమ మదదరరడడ madireddy

భరస : వనసకటరరడడడ మదదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:75
లస: ససస స
95-205/296

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:44
లస: పప
95-205/298

5409 SQX0305029
పపరర: ససతనరరవమమ కకళస కకలస
భరస : కకటటశశరరరవప కకలస
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సరసబమ యమదవ మజనసటట
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:33
లస: పప
5425 AP151000648195
పపరర: ససబభలరరడడడ శనగ శనగ

5403 AP151000648393
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎరరకబబ యన
ఎరరకబబ యన
తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:74-2-203
వయససస:80
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబభలరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:53
లస: ససస స
5422 SQX0101477
పపరర: పపదదప రరడడడ శనగ శనగ

95-205/275

తసడడ:ప నరసయఖ అలమర
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప ససబభలరరడడడ శనగ
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:36
లస: ససస స
5419 AP151000651198
పపరర: ధనలకడమ శనగ శనగర

5402 AP151000648392
పపరర: శకనవరసరరవప ఎరరకబబ యన
ఎరరకబబ యన
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-203
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప కకలస
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప రరమమరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:49
లస: పప
5416 SQX0101469
పపరర: హహమబసదస శనగ శనగ

95-205/273

భరస : కకషషమబరరస అలమర
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:24
లస: పప
5413 SQX1426379
పపరర: వనసకటటసశరరర బసడనరర

5400 AP151000651423
పపరర: అననపపరష మమ ఎరరకబబ యన
ఎరరకబబ యన
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-2-203
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప మమతస యఖ
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:42
లస: ససస స
5410 SQX1426361
పపరర: శకనవరస బసడనరర

95-205/272

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-2-203
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప నగకష కలమమర
ఇసటట ననస:74-2-204
వయససస:27
లస: ససస స
5407 MLJ3451663
పపరర: థనలకడమ దసడడకక

5399 AP151000651425
పపరర: పదమ ఎరరకబబ యన ఎరరకబబ యన

5424 SQX0582650
పపరర: వనసకటటశశరరర జసపప జసపప

95-205/297

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-2-205
వయససస:50
లస: పప
95-205/299

5427 SQX0528083
పపరర: ఎనసగసటట కలమమరర ఏనసగసటట

95-205/300

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:74-2-206
వయససస:53
లస: ససస స
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5428 SQX1576398
పపరర: అసజమమ బతష
స ల
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95-205/301

భరస : కకషషయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-2-206
వయససస:65
లస: ససస స
5431 NDX2454080
పపరర: మహన రరవప పససపపలలటట

94-201/74

5432 SQX1405399
పపరర: పపసనన లకడమ తదలలకలటర

95-205/305

5435 MLJ3452281
పపరర: దసరన మమ పససపపలలటట
పససపపలలటట
భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:74-2-207
వయససస:61
లస: ససస స

95-205/308 5438 SQX2450419
5437 AP151000651249
పపరర: వజయలకడమ మలశశటట మమలశశటట
పపరర: గడడకకట చగడదశశరర గడడకకట

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:74-2-208
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జ నగరజ నగరజ
ఇసటట ననస:74-2-208
వయససస:30
లస: ససస స
5443 SQX2067072
పపరర: రజన పప లర

95-23/641

95-205/311

95-205/314

తసడడ:ప లసగరరరడడడ ఏరరగబటట
ఇసటట ననస:74-2-210
వయససస:62
లస: పప

95-205/799

5447 MLJ3451697
పపరర: రమణన పప లమర పస లర

5450 SQX1311315
పపరర: పపసరద పప లమర

95-205/317

5453 SQX0101220
పపరర: మణణకసఠ పప లమర పస లర

5456 MLJ2012011
పపరర: రరమయఖ పస లమర
తసడడ:ప వరయఖ పస
ఇసటట ననస:74-2-210
వయససస:66
లస: పప

95-205/307

5439 SQX2455855
పపరర: రమదదవ గసడడకకట

95-205/800

95-205/802

95-215/1667
5442 SQX2435022
పపరర: గసడడకకట రరమలసగకశశరరవప జ
రరమలననశశర రరవప
తసడడ:ప వనసకయఖ జ ఫరదర
ఇసటట ననస:74-2-208
వయససస:18
లస: పప

95-205/309

5445 SQX1549817
పపరర: ననగ జజఖత గగళళ

95-205/310

తసడడ:ప కకసడల రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:26
లస: ససస స
95-205/312

5448 SQX1311299
పపరర: అరరణ పప లమర

95-205/313

భరస : పపసరద పప లమర
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:59
లస: ససస స
95-205/315

5451 MLJ2015493
పపరర: రరఘవమమ వనరరగబటట

95-205/316

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-210
వయససస:54
లస: ససస స
95-205/318

తసడడ:ప రమమదదవ పస లర
ఇసటట ననస:74-2-210
వయససస:31
లస: పప
95-205/320

5436 MLJ2019255
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ తదలలకలటర

తసడడ:ప వనసకయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:74-2-208
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలయఖ పప లమర
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప కకటట రరడడడ యయరరగబటట
ఇసటట ననస:74-2-210
వయససస:26
లస: పప
5455 SQX1730779
పపరర: కకటటరరడడడ ఏరరగబటట

5444 SQX1922012
పపరర: రజన పప లర

95-205/304
5433 SQX0303065
పపరర: లకడమ పససపపలలటట పససపపలలటట

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-207
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:55
లస: పప
5452 SQX1336719
పపరర: నవన రరడడడ యయరరగబటట

95-205/306

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పప లర
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:49
లస: ససస స
5449 MLJ2010031
పపరర: శకనవరస రరవప పప లమర పస లర

5441 SQX2448025
పపరర: ససపపరష గసడడకకట

94-201/73

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:74-2-207
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమలసగకశశరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:74-2-208
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పప లర
ఇసటట ననస:74-2-209
వయససస:26
లస: ససస స
5446 SQX1549809
పపరర: కరసతమమ గగళళ

95-205/303

భరస : వనసకయఖ గసడడకకట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-2-208
వయససస:48
లస: ససస స
95-205/801

5430 NDX2454098
పపరర: దసరన పససపపలలటట

భరస : కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-2-207
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : రరజ శశఖర రరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:74-2-207
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:74-2-207
వయససస:55
లస: ససస స

5440 SQX2449262
పపరర: గసడడకకట వజయ గడడకకట

95-205/302

తసడడ:ప కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:74-2-206
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-2-207
వయససస:44
లస: పప
5434 AP151000651262
పపరర: శవకలమమరర తదలలకలటర

5429 SQX0524140
పపరర: ఏనసగసటట వనసకటటష ఏనసగసటట

5454 SQX0297390
పపరర: వరరసజననయమలల పప లమర పస లర

95-205/319

తసడడ:ప రరమయఖ పస లర
ఇసటట ననస:74-2-210
వయససస:31
లస: పప
95-205/321

5457 SQX2317220
పపరర: నరరసదప రరడడడ యయరరగగటట

95-205/803

తలర : రరఘవమమ యయరరగగటట
ఇసటట ననస:74-2-210
వయససస:22
లస: పప
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5458 SQX0546200
పపరర: పప లమర రమమదదవ polla
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95-205/322

భరస : వనసకటటశశరరర పస లర
ఇసటట ననస:74-2-211
వయససస:50
లస: ససస స
5461 AP151000651204
పపరర: పపభభవత నడడగసటట నదదగసటట

95-205/325

5462 MLJ2015808
పపరర: పదనమవత ఆవపలమసద

95-205/328

5465 MLJ2010486
పపరర: రరమమ నడడగసటట

95-205/326

5468 SQX0528380
పపరర: ఏడడపరళళ ఆదదలకడమ ఎదసపలర

భరస : వనసకట గమరర మహహశశర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:74-2-214
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-214
వయససస:41
లస: ససస స

5470 SQX2384477
పపరర: వనసకట నవన రకగమల

5471 SQX2384204
పపరర: ననగజజఖత రకగమల

95-203/1058

5463 SQX0461731
పపరర: పపణనఖవత నడడగసటట నదదగసటట

5466 AP151000648200
పపరర: శవననగకశశరరరవప నడడగసటట
నదదగసటట
తసడడ:ప సరసబయఖ నదదగసటట
ఇసటట ననస:74-2-213
వయససస:49
లస: పప

95-205/330

95-205/332

5469 MLJ3447117
పపరర: వనసకటగమరరమహహశశర రరవప
రరమననన
తసడడ:ప మమకకసటట
ఇసటట ననస:74-2-214
వయససస:26
లస: పప

95-205/333

95-205/804

5472 SQX1731496
పపరర: లలత యరకసరరడడడ

95-205/334

తసడడ:ప ససబలరరవప రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-214 ETUKUR ROAD
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:27
లస: ససస స

5473 SQX0791913
పపరర: కకటటశశరర సససగమ సససగమ

5474 MLJ2015519
పపరర: లకడమ మటటకటర

5475 SQX0026658
పపరర: రమణ సససగమ

భరస : చచడదశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:27
లస: ససస స
5476 MLJ3451929
పపరర: మలలర శశరర సససగమ సససగమ
భరస : కకటయఖ సససగమ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:67
లస: ససస స
5479 AP151000648205
పపరర: మమరళ సససగమ సససగమ

భరస : శకనసవరసస నలర పరటట
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:24
లస: ససస స

5477 SQX1731447
పపరర: మలర కరరరనన యరకసరరడడడ

95-205/341

95-205/344

95-205/339

5478 MLJ3446713
పపరర: వనసకటటశశరరర సససగమ

95-205/340

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:37
లస: పప

5480 MLJ3446176
పపరర: చసదపశశఖరరరడడడ మటటకటర
మటటకటర
తసడడ:ప వనసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:47
లస: పప

95-205/342

5483 SQX1615667
పపరర: నవన మన�నన

95-205/345

5481 AP151000648204
పపరర: కకటయఖ సససగమ సససగమ

95-205/343

తసడడ:ప పససటయఖ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:85
లస: పప

భరస : కకరణ బభబమ మన�నన
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:30
లస: ససస స

95-205/347 5486 AP151000651456
5485 MLJ3451200
పపరర: ఆదదలకడమ మటటకటర మటటకటర
పపరర: అననపపరష మమ దసడడడ గగలల
దసదసదగమలల
భరస : వనసకటరరడడడ
భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:74-2-216
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:67
లస: ససస స
వయససస:85
లస: ససస స

95-205/337

భరస : మమరళ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమయఖ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:44
లస: పప
5482 SQX1731520
పపరర: రకణమక నలర పరటట

95-205/336

భరస : చసదపశశఖరరకడడడ
ఇసటట ననస:74-2-215
వయససస:38
లస: ససస స
95-205/338

95-205/327

95-205/329

తసడడ:ప ససబలరరవప రకగమల
ఇసటట ననస:74-2-214 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: పప
95-205/335

95-205/324

భరస : సరసబయఖ నదదగసటట
ఇసటట ననస:74-2-213
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ నదదగసటట
ఇసటట ననస:74-2-213
వయససస:38
లస: పప
95-205/331

5460 SQX0596643
పపరర: పప లమర రమమదదవ పస లర

భరస : వర లకమయఖ polla
ఇసటట ననస:74-2-212
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దసరరనరరవప
ఇసటట ననస:74-2-213
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప దసరరనరరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:74-2-213
వయససస:26
లస: పప
5467 SQX1615675
పపరర: రమమదదవ రరమననన

95-205/323

తసడడ:ప రరమయఖ పరళయళ
ఇసటట ననస:74-2-211
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవననగకశశరరరవప నదదగసటట
ఇసటట ననస:74-2-213
వయససస:44
లస: ససస స
5464 SQX1294180
పపరర: ఓసకరర ఆవపలమసద

5459 SQX1089896
పపరర: వరరలకమయఖ పరళళ

5484 SQX0303115
పపరర: ననగకసదపస మన�ా్నన మనన

95-205/346

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:55
లస: ససస స
95-205/348

5487 MLJ3446135
పపరర: పరసడడరసగరరరవప దసడడడ గగలల
దదడడడ గగలల
తసడడ:ప లసగయఖ
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:60
లస: పప

95-205/349
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95-205/350

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:63
లస: పప
5491 NDX3256054
పపరర: మమకల పపలర రరవప

94-233/1239

5492 SQX0431973
పపరర: చచడదశశరర మమకల

95-205/353

5495 MLJ3447299
పపరర: చచడదశశరరరవప మమకల మమకల

తసడడ:ప మమకల మలయఖ మలయఖ
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:42
లస: పప

5498 SQX2545432
పపరర: మమకల వజయ లకడమ మమకల

తసడడ:ప సరసబయఖ నదదగసటట
ఇసటట ననస:74-2-220
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:36
లస: ససస స
5506 AP151000651211
పపరర: బబ షపక షపక

95-205/362

95-205/365

తసడడ:ప ననరరయణ రరవప తలపననన
ఇసటట ననస:74-2-292
వయససస:34
లస: పప

5507 SQX1732122
పపరర: కరరమమలమర షపక

5510 SQX1512939
పపరర: ససభభన షపక

95-205/368

5513 SQX1427021
పపరర: శరరద వరరగరననన

95-205/357

5516 SQX1427054
పపరర: రరజకశశరర కరణస
భరస : వనసకట రరవప కరణస
ఇసటట ననస:74-2-293
వయససస:32
లస: ససస స

5496 SQX2429934
పపరర: ననగరజ పప లర

95-205/805

5499 AP151000651206
పపరర: ననగమణణ నడడగసటట నదదగసటట

95-205/355

5502 SQX1538620
పపరర: షరజహన షపక

95-205/358

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:33
లస: ససస స
95-205/360

5505 SQX1538612
పపరర: ననరన హన షపక

95-205/361

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:46
లస: ససస స
95-205/363

5508 SQX1732296
పపరర: మరరవరల షపక

95-205/364

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:23
లస: పప
95-205/366

5511 SQX1538604
పపరర: మసరసన షపక

95-205/367

తసడడ:ప అబమదలమర షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:56
లస: పప
95-204/169

భరస : మలర కరరరనన రరవప వరరగరననన
ఇసటట ననస:74-2-292
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/171

95-205/352

భరస : శకనవరసరరవప నదదగసటట
ఇసటట ననస:74-2-220
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-2-251
వయససస:37
లస: పప
5515 SQX1427039
పపరర: హరర బభబమ తలపననన

95-205/921

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:33
లస: పప
5512 MLJ2015923
పపరర: కకరణనలబమ మననన

5504 SQX1732429
పపరర: మహబబబ షపక

5493 MLJ3451721
పపరర: చచడదశశరర పప లమర పస లర

తసడడ:ప పపసరద పప లర
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : యబససఫ
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:50
లస: ససస స
5509 SQX1538638
పపరర: షబర షపక

95-205/354

భరస : షబబలర షపక
ఇసటట ననస:74-2-221
వయససస:30
లస: ససస స
95-205/359

95-206/22

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మమకల పపలర రరవప పపలర రరవప
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:27
లస: ససస స

95-205/356 5501 SQX1496034
5500 AP151000648201
పపరర: శకనవరసరరవప నడడగసటట నదదగసటట
పపరర: శసషరద షపక

5503 SQX1512889
పపరర: ననగబర భ షపక

95-205/351

తసడడ:ప మలర యఖ
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:43
లస: పప
95-205/861

5490 SQX1627548
పపరర: వనసకట గగపయఖ పరగల

తసడడ:ప రరమకకషష పరగల
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:23
లస: పప

భరస : చచడదశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:65
లస: ససస స
5497 SQX2517860
పపరర: మమకల పపలర రరవప మమకల

95-206/21

భరస : రరమ కకషష పడనల
ఇసటట ననస:74-2-216
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప మమకల మలర యఖ
ఇసటట ననస:74-2-218
వయససస:43
లస: పప
5494 MLJ3451705
పపరర: అననపపరషమమ మమకల మమకల

5489 SQX1549593
పపరర: కకషష కలమమరర పడనల

5514 SQX1427062
పపరర: మలర ఖమరరనన రరవప వరరగరననన

95-204/170

తసడడ:ప మలమఖదదప వరరగరననన
ఇసటట ననస:74-2-292
వయససస:32
లస: పప
95-204/172

5517 SQX1427096
పపరర: వనసకట ననరరయణ కరణస

95-204/173

భరస : వనసకటటశశరరర కరణస
ఇసటట ననస:74-2-293
వయససస:33
లస: ససస స
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5518 SQX1182245
పపరర: శకనవరస రరవప పచనవ

95-204/174

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ పచనవ
ఇసటట ననస:74-2-294
వయససస:26
లస: పప
5521 SQX1426981
పపరర: దసరన జటటట పటర

95-205/369

భరస : మధస సససగ బడడలల
ఇసటట ననస:74-2-1199
వయససస:42
లస: ససస స
95-204/175

భరస : అసజ జటటట పటర
ఇసటట ననస:74-3-212
వయససస:27
లస: ససస స
5524 SQX2330082
పపరర: ససబలరరమయఖ బబబమడడగబ

5519 SQX1940725
పపరర: వరణణ బడడలల

5522 SQX2363802
పపరర: రరమతరర స బబసలలడడగర

తసడడ:ప వనసకయఖ బబబమడడగబ
ఇసటట ననస:74-3-227
వయససస:22
లస: పప

5525 SQX2365914
పపరర: లకడమ ససధనరరణణ బబబమడడగబ

95-203/1096

95-203/1099

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:35
లస: ససస స

5530 SQX1151737
పపరర: మహహసదప కకటపరటట

5531 SQX1627704
పపరర: కలమ మఠర కకసడన రరడడ

95-203/246

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:28
లస: పప
5533 SQX0310870
పపరర: వనసకటటశశరరర రకగమల
తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:36
లస: పప
5536 SQX1471549
పపరర: రమణయఖ గదడద
తసడడ:ప కరశయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:49
లస: పప
5539 SQX1369660
పపరర: ననగకశశరరరవప యయనసగసటట

95-204/178

95-203/254

తసడడ:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-3-229
వయససస:41
లస: పప

95-203/250

95-204/176

5546 AP151000645180
పపరర: బభబమరరవప వనమమల
తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-3-229
వయససస:57
లస: పప

95-203/248

5535 SQX0278473
పపరర: నననయఖ పరరమ

95-203/251

5538 SQX1369553
పపరర: ససజజత యయనసగసటట

95-204/177

భరస : సస మయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:30
లస: ససస స
95-203/1102

5541 SQX0107128
పపరర: ససలలచన గమదడ

95-203/253

భరస : మమనససరశమ
ఇసటట ననస:74-3-229
వయససస:36
లస: ససస స
95-203/255

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:74-3-229
వయససస:54
లస: ససస స
95-203/257

5532 SQX0676999
పపరర: వనసకటభపవప పరరమ

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:40
లస: పప

5537 SQX1369611
పపరర: రకణమక యయనసగసటట

5543 AP151000645182
పపరర: ననగకసదపస వనమమల

95-203/245

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప లచమయఖ చడరరకలరర
ఇసటట ననస:74-3-228,10TH LINE
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబభల రరవప
ఇసటట ననస:74-3-229
వయససస:53
లస: ససస స
5545 SQX0107110
పపరర: మమనససరశమ గమదడ

95-203/247

5534 SQX0564484
పపరర: వనసకటటశశరరర యయనసగసటట

5540 SQX2363554
పపరర: వనసకటరరవప చడరరకలరర

5529 MLJ3441524
పపరర: తరరపతమమ యయనసగలటట
భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభల రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:37
లస: పప
5542 SQX0041699
పపరర: యయనసగసటట ససబలరతనస

95-203/244

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:37
లస: పప
95-203/252

95-203/1100
5526 SQX2455996
పపరర: వనసకట సరయ కకషష సరయననడక

Deleted

తసడడ:ప కలమ మఠర వర రరడడ
ఇసటట ననస:74-3-228
వయససస:29
లస: పప
95-203/249

95-203/1097

తసడడ:ప బభబమ పపసనన కలమమర సరయననడక
ఇసటట ననస:74-3-227
వయససస:19
లస: పప

95-203/1101 5528 SQX0310920
5527 SQX2458693
పపరర: వనసకట సరయ కకషష సరయననడక
పపరర: కకసడమమ రకకలల

Deleted

5523 SQX2448694
పపరర: ననగ మలర శశరర సరయననడక

భరస : బభబమ పపసనన కలమమర సరయననడక
ఇసటట ననస:74-3-227
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ బబబమడడగబ
ఇసటట ననస:74-3-227
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ పపసనన కలమమర సరయననడక
ఇసటట ననస:74-3-227
వయససస:19
లస: పప

95-203/1265

భరస : వనసకయఖ బబసలడడగమ
ఇసటట ననస:74-3-2, 10TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ బబసలడడగమ
ఇసటట ననస:74-3-227
వయససస:42
లస: ససస స
95-203/1098

5520 SQX2361996
పపరర: రస మఠరరమమ బబసలడడగమ

5544 MLJ2016277
పపరర: అమరలలగకశశరరరవప వనమమల

95-203/256

తసడడ:ప బభబమరరవప
ఇసటట ననస:74-3-229
వయససస:33
లస: పప
95-203/258

5547 SQX1297010
పపరర: కరసతలకడమ వనమమల

95-203/259

తసడడ:ప బభబమరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:24
లస: ససస స
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5548 SQX0854380
పపరర: రకణమక A
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95-203/260

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:30
లస: ససస స
5551 SQX1426882
పపరర: దతనసతదయ
ప మమ మమతషకలరర

95-204/181

95-204/184

95-203/263

95-203/266

95-203/269

95-203/272

95-203/274

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమదడ
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:26
లస: పప

5561 MLJ3440401
పపరర: కకలడలరరవప� మతషకలరర�

5564 SQX1413913
పపరర: తరపతమమ యయనసగసటట

5567 MLJ3442167
పపరర: బభలయఖ మమనగరసటట�

5570 SQX2443281
పపరర: రరధ యయనసగసటట

95-203/275

5573 SQX0484972
పపరర: ససజజత కకరకర�

95-203/267

5576 SQX1482603
పపరర: రవ గమద
తసడడ:ప వనసకటటసశరరర గమద
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:29
లస: పప

5556 SQX0425900
పపరర: లకడమ� మతషకలరర�

95-203/262

5559 MLJ3441326
పపరర: మమలకకలడయఖ� మతకలరర�

95-203/265

5562 SQX0107144
పపరర: చన వనసకయఖ� ఎనసగసటట�

95-203/268

తసడడ:ప చన రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:50
లస: పప
95-203/270

5565 SQX1489013
పపరర: వనసకటరరవప యయనసగసటట

95-203/271

తసడడ:ప బభలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-232
వయససస:33
లస: పప
95-203/273

5568 SQX1997139
పపరర: ససశల గమదద

95-203/930

భరస : ససబభలరరవప గమదద
ఇసటట ననస:74-3-232
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/1103

5571 SQX2401826
పపరర: మననజ కలమమర నలల
ర రర

95-203/1104

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-3-233
వయససస:19
లస: పప
95-203/276

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/278

95-204/183

తసడడ:ప నరసససహస� �
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-233
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస మకరకన
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:26
లస: ససస స
5575 SQX1471994
పపరర: పపసరద గమదడ

95-203/264

తసడడ:ప ననగయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-232
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-3-233
వయససస:62
లస: పప
5572 SQX1471952
పపరర: రరజఖ లకడమ మకరకన

5558 MLJ3441888
పపరర: ఆదదలకడమ� మతషకలరర�

5553 SQX0857151
పపరర: కకసడలరరవప మతషకలరర

భరస : క�ాలడలరరవప�
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-232
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహస గగరసటర
ఇసటట ననస:74-3-232
వయససస:55
లస: పప
5569 MLJ3440708
పపరర: వనసకటససబలయఖ మకరకన�

95-203/261

తసడడ:ప నరసససహస� �
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప యరకయఖ� �
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:63
లస: పప
5566 MLJ3442555
పపరర: లకమణరరవప గగరసటర

5555 SQX0311050
పపరర: వజయలకడమ మతషకలరర�

95-204/180

తసడడ:ప నరసససహ
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరసససహస� �
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహస� �
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:36
లస: పప
5563 MLJ3440419
పపరర: నరససలహల� మతషకలరర�

95-204/182

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చన వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-231
వయససస:47
లస: ససస స
5560 MLJ3441805
పపరర: మమలమఖదద�ప మతషకలరర�

5552 SQX1812551
పపరర: మమల కకసడన రరడడ కలమమత

5550 SQX1812601
పపరర: అమరరవత కలమమత

భరస : మమల కకసడన రరడడ కలమమత
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వర రరడడడ కలమమత
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:35
లస: పప

తలర : నరసయమఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:61
లస: పప
5557 SQX0107813
పపరర: సరలమమ� ఎనసగసటట�

95-204/179

తసడడ:ప అమర లగశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలమఖదదప మమతషకలరర
ఇసటట ననస:74-3-230
వయససస:30
లస: ససస స
5554 SQX0887026
పపరర: బభబమరరవప వనమమల

5549 SQX0887000
పపరర: లతన వనమమల

5574 AP151000645187
పపరర: ఈశశరమమ కకరకర

95-203/277

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:56
లస: ససస స
95-203/279

5577 SQX0278549
పపరర: రవ కకరకర

95-203/280

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:32
లస: పప
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5578 MLJ3441664
పపరర: శకనవరస మకరకన
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95-203/281

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ మకకకన
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:35
లస: పప
5581 NDX3053642
పపరర: ససబమలలల మకరకన

5579 MLJ2018166
పపరర: వనసకటరరవప కకరకర

తసడడ:ప వనలకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:34
లస: పప
94-236/838

5582 SQX1297051
పపరర: మసజ వలలర పప

భరస : వనసకటససబలయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:74-3-234 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస వలలర పప
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:26
లస: ససస స

5584 MLJ2018208
పపరర: ససబలలకడమ� ఉదయగరరర�

5585 AP151000645193
పపరర: రకణమక వలలర పప�

95-203/286

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:34
లస: ససస స
5587 AP151000645188
పపరర: రరమకకటమమ గమసటటపలర

95-203/289

95-203/292

95-203/295

95-203/298

95-203/1105

95-206/23

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:74-3-239
వయససస:33
లస: ససస స
5605 SQX0279133
పపరర: శకనవరసరరవప గమదడ�
తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-239
వయససస:36
లస: పప

5594 SQX0278556
పపరర: కకటటశశరరరవప వలలర పప

5597 SQX1546987
పపరర: రమణమమ కకలమర

5600 SQX2335180
పపరర: ననగకసదపస వనమమల

95-203/290

95-203/285

5586 SQX0278499
పపరర: అసజమమ వలలర పప�

95-203/288

5589 SQX1527698
పపరర: సరసబ ససవర రరవప వలలరస

95-203/291

తసడడ:ప శకనస వలలరస
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:29
లస: పప
95-203/293

5592 SQX0278507
పపరర: శకనస� ఇదదగరర�ర

95-203/294

తసడడ:ప పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:38
లస: పప
95-203/296

5595 AP151000645464
పపరర: పపనననరరవప వలలర పప�

95-203/297

తసడడ:ప ననగభబషణస�
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:60
లస: పప
95-203/299

5598 NDX3180338
పపరర: ఈశశర బతషల

94-237/906

తసడడ:ప కకసడలల బతషల
ఇసటట ననస:74-3-237
వయససస:18
లస: పప
95-203/1106

5601 SQX2335370
పపరర: వరభదప రరవప కకమరరస

95-203/1107

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:74-3-238 ETUKUR ROAD
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజగగపరల కకమరరస
ఇసటట ననస:74-3-238 V ETUKU ROAD
వయససస:29
లస: పప

5603 SQX0279158
పపరర: ననగమమ గమదడ�

5604 SQX0279117
పపరర: పపసరద గమదడ�

95-206/24

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-239
వయససస:54
లస: ససస స
95-206/26

5583 SQX1527714
పపరర: రమమదదవ వలలరస

భరస : పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:74-3-236
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-3-237
వయససస:48
లస: పప
5602 SQX0279125
పపరర: రమమదదవ గమదడ�

95-203/287

తసడడ:ప ననగభబషణస వలలర పప
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:90
లస: పప
5599 SQX2438927
పపరర: కకసడలల బతష
స ల

5591 MLJ3441987
పపరర: జయరరజ� వలలర పప�

95-203/283

భరస : జయ రరజ వలలరస
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ననగభబషణస�
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:50
లస: పప
5596 MLJ2018349
పపరర: ననగభబషణస� వలలర పప�

95-203/284

తసడడ:ప శకనవరస రరవప వలలరస
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప వలలరస
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:30
లస: పప
5593 AP151000645191
పపరర: శకనస వలలర పప�

5588 SQX1527730
పపరర: మధస వలలరస

5580 AP151000645185
పపరర: వనసకటటశశరరర కకరకర

తసడడ:ప పరపయఖ
ఇసటట ననస:74-3-234
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-3-235
వయససస:62
లస: ససస స
5590 SQX1527706
పపరర: వజయ రరజ వలలరస

95-203/282

5606 SQX0279349
పపరర: నరసయఖ గమదడ�
తసడడ:ప వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-239
వయససస:59
లస: పప

95-206/25

తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-239
వయససస:33
లస: పప
95-206/27

5607 SQX2281012
పపరర: కరకసత కలమమర గదడద

95-203/1026

తసడడ:ప రమణయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-03-240
వయససస:24
లస: పప
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5608 SQX2215051
పపరర: అజయ కలమమర గదడద
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95-203/1108

తసడడ:ప రమణయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-240
వయససస:21
లస: పప
5611 SQX2215036
పపరర: వజయ లకడమ గదడద

95-203/1027

95-206/32

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:74-3-242
వయససస:45
లస: ససస స
5620 SQX0279414
పపరర: వనకయఖ బసడనరర�

95-206/30

95-206/38

5615 SQX1841493
పపరర: కరశయఖ గదడద

95-206/33

95-203/1111

95-206/36

95-203/1109

5632 SQX2236818
పపరర: ధన లకడమ పరరమ

Deleted

భరస : నననయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-3-246
వయససస:31
లస: ససస స
5635 SQX2470227
పపరర: ససబమలలల తననకకసడ

95-206/40

95-203/1115

Deleted

భరస : శశషయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:74-3-246 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: ససస స

5622 SQX2352979
పపరర: కలమఖణణ మమపపరరజ

95-203/1110

Deleted

5630 SQX0610147
పపరర: రరమమలల బబ లర ననన�

5633 SQX2470987
పపరర: ససబమలలల తననకకసడ

95-206/875

తసడడ:ప శకనస రకగమల
ఇసటట ననస:74-3-242 , 10TH LINE
వయససస:18
లస: ససస స
5628 SQX0279521
పపరర: వరమమ బబ లర ననన

95-206/41

భరస : రరమమలల బబ లర ననన
ఇసటట ననస:74-3-245
వయససస:59
లస: ససస స
95-206/43

తసడడ:ప కకటయఖ� బబ లర ననన
ఇసటట ననస:74-3-245
వయససస:64
లస: పప
95-203/1112

95-206/37

5625 SQX2325009
పపరర: హరరక రకగమల

95-206/874

తసడడ:ప సస మయఖ� గమదడ
ఇసటట ననస:74-3-243
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప రరమమలల� బబ లర ననన
ఇసటట ననస:74-3-245
వయససస:38
లస: పప

5619 SQX0279190
పపరర: పపలర యఖ మమపరపరరజ�

5624 SQX2325082
పపరర: కలమఖణణ మమపపరరజ

5627 SQX0279497
పపరర: ననగయఖ గమదడ

95-206/42

95-206/34

తసడడ:ప పపలర యఖ మమపపరరజ
ఇసటట ననస:74-3-242 ETUKUR ROAD
వయససస:18
లస: ససస స

5626 SQX0279489
పపరర: అననరరధ కకపపరరవపరర�

5629 SQX0273730
పపరర: రవ బబ లర ననన�

5616 SQX0279208
పపరర: వనసకరయమమమ మమపరపరరజ�

తసడడ:ప బపహమయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:74-3-242 ETUKUR ROAD
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప పపలర యఖ మమపపరరజ
ఇసటట ననస:74-3-242 , 10TH LINE
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బపహమయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-243
వయససస:34
లస: ససస స

95-206/31

తసడడ:ప గమరరసరశమ�
ఇసటట ననస:74-3-242
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప పపలర యఖ మమపపరరజ
ఇసటట ననస:74-3-242 ETUKUR ROAD
వయససస:18
లస: ససస స
95-206/39

5613 SQX1841485
పపరర: కలమమరర గదడద

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:74-3-242
వయససస:39
లస: ససస స

5618 SQX0279380
పపరర: జయమమ బసడనరర�

5621 SQX2353399
పపరర: కకసడలరరవప ఉననస

95-206/29

భరస : కరశయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-241
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-242
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-242
వయససస:64
లస: పప
5623 SQX2353035
పపరర: కరవఖ మమపపరరజ

5612 SQX1841501
పపరర: రరగ దదపసస గదడద

తసడడ:ప పసదద ఏలర యఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-241
వయససస:54
లస: పప
95-206/35

5610 SQX1841469
పపరర: ససరకసదప బభబమ గదడద

తసడడ:ప కరశయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-240
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమ కకషష గదడద
ఇసటట ననస:74-3-241
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-241
వయససస:33
లస: పప
5617 SQX0279398
పపరర: రమణ బసడనరర�

95-206/28

భరస : ససరకసదప బభబమ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-240
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమణ గదడద
ఇసటట ననస:74-03-241
వయససస:42
లస: ససస స
5614 SQX1841477
పపరర: రరమ కకషష గదడద

5609 SQX1841451
పపరర: అసజల గదడద

5631 NDX2453603
పపరర: ధనలకడమ పరరమ

94-201/75

భరస : ననయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-3-246
వయససస:32
లస: ససస స
95-203/1113

5634 SQX2469013
పపరర: ససబమలలల తననకకసడ

95-203/1114

Deleted

భరస : శశషయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:74-3-246 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:74-3-246 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: ససస స

5636 SQX2472413
పపరర: వనసకటటశశరరర తననకకసడ

5637 SQX2338895
పపరర: పదమ తననకకసడ

95-203/1116

తసడడ:ప శశషయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:74-3-246 ETUKUR ROAD
వయససస:32
లస: పప

95-203/1117

భరస : వనసకటటశశరరర తననకకసడ
ఇసటట ననస:74-3-246 ETUKUR ROAD
వయససస:23
లస: ససస స
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5638 SQX0279463
పపరర: ససశల ఎనసగసటట�
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95-206/44

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-247
వయససస:49
లస: ససస స
5641 SQX2134799
పపరర: ననగ మలర శశరర యయనసగసటట

95-206/45

తసడడ:ప ననగయఖ� ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-247
వయససస:54
లస: పప
95-206/877

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-247
వయససస:20
లస: ససస స
5644 SQX2316263
పపరర: వనసకయఖ గమదద

5639 SQX0279455
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎనసగసటట

5642 SQX0279091
పపరర: ససశల గమదడ�

5645 SQX2333458
పపరర: వనసకట రరవప కరణస

95-206/876

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-247
వయససస:23
లస: పప
95-206/46

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-3-248
వయససస:37
లస: ససస స
95-203/1118

5640 SQX2219608
పపరర: నరరసదప యయనసగసటట

5643 SQX0279430
పపరర: ససశల గమదడ�

95-206/47

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-248
వయససస:49
లస: ససస స
95-203/1119

5646 SQX2361673
పపరర: మమసలయఖ ననలకలరరస

95-203/1120

తసడడ:ప వనసకటయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-3-248 ETUKUR ROAD
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-3-248 ETUKUR ROAD
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-3-248,ETUKURU ROAD
వయససస:54
లస: పప

5647 SQX2360774
పపరర: కకటటశశరమమ ననలకలరరస

5648 SQX0279182
పపరర: కలమమరర మరరయస�

5649 SQX2220556
పపరర: కకటటశశరరరవప మరరయస

95-203/1121

భరస : మమసలయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:74-3-248,ETUKURU ROAD
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప ఓ�
ఇసటట ననస:74-3-249
వయససస:42
లస: ససస స

5650 SQX2431351
పపరర: ససబలరరవప యయనసగసటట

5651 SQX2433076
పపరర: నరరయణమమ యయనసగసటట

95-203/1122

95-206/48

తసడడ:ప యలమసద మరరయస
ఇసటట ననస:74-3-249
వయససస:47
లస: పప
95-203/1123

5652 SQX1857267
పపరర: రరజకశశరర గదడద

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-250 ETUKUR ROAD
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబలరరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-250 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బపహమయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-03-251
వయససస:27
లస: ససస స

5653 SQX1857069
పపరర: పదనమవత గదడద

5654 SQX1853316
పపరర: బపహమయఖ గదడద

5655 SQX1853373
పపరర: ఎలమరరరవప గదడద

95-206/50

భరస : ఏళయరరవ గదడద
ఇసటట ననస:74-03-251
వయససస:35
లస: ససస స
5656 SQX2216745
పపరర: ధనమమ గదడద
భరస : శకరరమమలల గదడద
ఇసటట ననస:74-03-252
వయససస:37
లస: ససస స
5659 SQX1853308
పపరర: వనణమ గదడద

95-206/54

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-3-253
వయససస:42
లస: పప

95-203/1124

5660 SQX2330181
పపరర: వనసకటటశశరరర గదడద

95-206/56

5663 SQX0279281
పపరర: ససజజత పరరమ�

95-206/879

5666 SQX0279299
పపరర: వనసకట రరవప పరరమ�
తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-253
వయససస:46
లస: పప

5658 SQX1853340
పపరర: నరసమమ గదడద

95-206/53

5661 SQX1857184
పపరర: శరరష పరరమ

95-206/55

తసడడ:ప వనసకట రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-3-253
వయససస:22
లస: ససస స
95-206/57

భరస : వనసకరటరరవ�
ఇసటట ననస:74-3-253
వయససస:38
లస: ససస స
95-206/59

95-206/52

భరస : వనసకటటశశరరర గదడద
ఇసటట ననస:74-3-252
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదద ఎలర యఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-252 , 10 TH LINE
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-3-253
వయససస:34
లస: ససస స
5665 SQX0790204
పపరర: శకనవరసరరవప పరరమ

5657 SQX2276640
పపరర: శక రరమమలల గదడద

95-206/49

తసడడ:ప గమరవయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-03-251
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ఎలర యఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-252
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గదడద
ఇసటట ననస:74-03-252
వయససస:22
లస: పప
5662 SQX1853282
పపరర: చననమమమయ పరరమ

95-206/51

తసడడ:ప గమరవయఖ గదడద
ఇసటట ననస:74-3-251
వయససస:37
లస: పప
95-203/1028

95-206/878

5664 SQX0279315
పపరర: మమలకకసడమమ పరరమ

95-206/58

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-3-253
వయససస:64
లస: ససస స
95-206/60

5667 SQX1853332
పపరర: అననష పరరమ

95-206/61

భరస : ననగకశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-3-254
వయససస:24
లస: ససస స
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5668 SQX1853357
పపరర: ననగకశశర రరవప పరరమ

95-206/62

తసడడ:ప నరసయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-3-254
వయససస:32
లస: పప
5671 SQX1442854
పపరర: రరమధదవ వనమమలమ

95-203/300

95-203/303

95-203/306

95-203/309

95-203/312

95-203/315

95-203/318

తసడడ:ప వనసకటససబలయఖ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-3-257
వయససస:36
లస: పప

5681 AP151000645199
పపరర: వజయకలమమరర ఉపపతల

5684 MLJ3441318
పపరర: దసరరనరరవప� ఉపపపతల�

5687 SQX1471762
పపరర: నరసససహ రరవప కకలమర

5690 AP151000645465
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమమల

95-203/321

5693 SQX2173870
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమమల

95-203/310

5696 MLJ2019628
పపరర: రమణ� ఉపపపతల�
భరస : కకలడలల�
ఇసటట ననస:74-3-258
వయససస:34
లస: ససస స

5676 MLJ2018364
పపరర: రరతమమ� బతష
స ల�

95-203/305

5679 MLJ3441599
పపరర: వనసకట రమణ� ఉపపపతల�

95-203/308

5682 AP151000645195
పపరర: లకమమమ వనమమల

95-203/311

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:57
లస: ససస స
95-203/313

5685 MLJ2016699
పపరర: యమకకబమ� వనమమల�

95-203/314

తసడడ:ప మలర యఖ� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:34
లస: పప
95-203/316

5688 MLJ2018216
పపరర: తరరపతయఖ� వనమమల�

95-203/317

తసడడ:ప మలర యఖ� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:35
లస: పప
95-203/319

5691 AP151000645194
పపరర: మలర యఖ వనమమల

95-203/320

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:60
లస: పప
95-203/1125

తసడడ:ప మలర యఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:40
లస: పప
95-203/323

95-203/302

భరస : శవ� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర యఖ
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప చనన రరమమలల
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:60
లస: పప
5695 SQX0278853
పపరర: ససబభలరరవప చదరరడడ

95-203/307

తసడడ:ప చన కకటయఖ కకలమర
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:40
లస: పప
5692 AP151000645467
పపరర: శవ ఉపపతల

5678 MLJ3441581
పపరర: లకడమ� ఉపపపతల�

5673 SQX1442862
పపరర: మలలర శశరర వనమమలమ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మలర యఖ� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:34
లస: పప
5689 AP151000645192
పపరర: కననయఖ బతష
స ల�

95-203/304

భరస : శవ
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:33
లస: పప
5686 MLJ2016681
పపరర: శవ� వనమమల�

5675 MLJ2019636
పపరర: ననగమణణ� బతష
స ల�

94-151/1150

భరస : తరరపతయఖ వనమమలమ
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనలకట రమణ� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనలకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:45
లస: ససస స
5683 MLJ3440286
పపరర: శకనవరసరరవప� ఉపపపతల�

95-203/301

భరస : కననయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:34
లస: ససస స
5680 MLJ2018356
పపరర: కరశమమ� బతష
స ల�

5672 SQX0479287
పపరర: లకడమ ఉపపపతల�

5670 NDX3254380
పపరర: మలర శశరర వనమమల

భరస : తరరపతయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దసరరనరరవప�
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:32
లస: ససస స
5677 MLJ2019644
పపరర: పరరశత� బతష
స ల�

95-204/185

భరస : శకనవరసరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:74-3-255
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవ వనమమలమ
ఇసటట ననస:74-3-256
వయససస:27
లస: ససస స
5674 SQX0536458
పపరర: వనమమల రమమదదవ�

5669 SQX0886689
పపరర: ననగలకకమ ఉపపపతల

5694 SQX0987255
పపరర: వరలకడమ చదరరడడడ

95-203/322

భరస : ససబభలరరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:74-3-257
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/324

5697 AP151000645198
పపరర: కకసడలల ఉపపదల

95-203/325

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-3-258
వయససస:44
లస: పప
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5698 SQX1857168
పపరర: బభజ రరమమలల ఉపపటభల

95-206/63

తసడడ:ప కకసదలల ఉపపటభల
ఇసటట ననస:74-3-258
వయససస:21
లస: పప
5701 SQX0107532
పపరర: గమదడ మలలర శశరర�

95-203/328

95-203/331

5705 AP151000645206
పపరర: వరమమ ఒకకమసతషల

95-203/1126

95-205/814

5708 SQX2354033
పపరర: నరసయఖ బబరల

5717 AP151000645474
పపరర: రమణ మలలర ల�
భరస : వరబభబమ�
ఇసటట ననస:74-3-262
వయససస:46
లస: ససస స

5719 MLJ2020048
పపరర: పసచచయఖ మలలర

5720 AP151000645471
పపరర: వరబభబమ మలలర ల�

95-203/340

తసడడ:ప సరయబభబమ
ఇసటట ననస:74-3-262
వయససస:40
లస: పప
95-203/1131

భరస : శకనవరస రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-3-264
వయససస:32
లస: ససస స

95-203/1127

95-203/334

95-203/333

5709 SQX2394021
పపరర: వరమమ బకకమసతషల

95-203/1128

5723 NDX3042330
పపరర: శరసత ఉపపతల

5726 SQX2368462
పపరర: వజయకలమరర ఉపపతల

95-203/335

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-3-261
వయససస:57
లస: ససస స
95-203/337

5715 SQX2279610
పపరర: ధన లకడమ వనసటర

95-203/1129

భరస : పటభటభ రరమయఖ వనసటర
ఇసటట ననస:74-3-261
వయససస:60
లస: ససస స
95-203/338

5718 AP151000645472
పపరర: రమణ మలలర ల

95-203/339

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:74-3-262
వయససస:47
లస: ససస స
95-203/341

5721 SQX2392538
పపరర: రమణ మమళళలమ

95-203/1130

భరస : సరయబభబభ మమళళలమ
ఇసటట ననస:74-3-262 ETUKUR ROAD
వయససస:61
లస: ససస స
94-238/1037

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ ఉపపతల
ఇసటట ననస:74/3/264
వయససస:25
లస: ససస స
95-203/343

5706 AP151000645205
పపరర: నరసయఖ బబరర �
తసడడ:ప ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-260
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:74-3-262
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప వననకటటసససలల గమడద
ఇసటట ననస:74-3-263
వయససస:32
లస: పప
5725 SQX1547290
పపరర: మలలర సవరర వనమమల

95-203/332

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:74-3-261
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:ప ధరమరరవప దదడడ పననన
ఇసటట ననస:74-3-261 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: ససస స

5722 SQX2437937
పపరర: రవ గమడద

తసడడ:ప నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-259
వయససస:36
లస: పప

5712 AP151000645209
పపరర: ససబమలలల దదడడ పననన

5714 AP151000645210
పపరర: కకటటశశరరరవప దదడడ పననన

94-243/1147

95-203/330

5711 MLJ2018968
పపరర: మలలర శశరర� దదడడ పననన�

5713 AP151000645211
పపరర: ధరరమరరవప దదడడ పననన
తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-3-261
వయససస:44
లస: పప

5703 SQX0107011
పపరర: గమదడ శకనవరస రరవప�

భరస : కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-3-260 ETUKUR ROAD
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప ధరరమరరవప� �
ఇసటట ననస:74-3-261
వయససస:34
లస: ససస స

95-203/336

95-203/327

తసడడ:ప ససబలయఖ బబరల
ఇసటట ననస:74-3-260 ETUKUR ROAD
వయససస:89
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-3-260 ETUKUR ROAD
వయససస:30
లస: పప

5716 NDX3217445
పపరర: భభరన వ దదడడ పననన

95-203/329

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-3-260
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:74-3-260
వయససస:60
లస: పప
5710 SQX2354157
పపరర: యశశద రరవప బకకమసతషల

5702 SQX1196386
పపరర: రవణ యయనసగసటట

5700 SQX0142232
పపరర: గమదడ రమమదదవ�

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:74-3-259
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-3-259
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప దవనసదప రరవప పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:74-3-259
వయససస:49
లస: పప
5707 SQX2156867
పపరర: కకసడయఖ బకకమసతషల

95-203/326

భరస : పపసరద గమదడ
ఇసటట ననస:74-3-259
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-3-259
వయససస:38
లస: ససస స
5704 SQX1592659
పపరర: ససబల రరవప పరమమలపరటట

5699 SQX1196378
పపరర: శక దదవ గమదడ

5724 SQX1549932
పపరర: శరసత ఉపటళయ

95-203/342

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ ఉపటళయ
ఇసటట ననస:74-3-264
వయససస:25
లస: ససస స
95-203/1132

భరస : ఆధదననరరయణ ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-3-264,ETUKURU ROAD
వయససస:50
లస: ససస స

5727 SQX1576315
పపరర: పదనమవత ఉపపతల

95-203/344

భరస : శకహరర ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-3-265
వయససస:26
లస: ససస స
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95-203/345

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:74-3-265
వయససస:59
లస: ససస స
5731 AP151000645475
పపరర: పసచచయఖ ఉపపతల

95-203/348

95-203/1133

5732 SQX1483023
పపరర: ససజజత వనమబరర

95-204/186

5735 SQX1426577
పపరర: రతస మమ గమడడ

5738 SQX2315653
పపరర: వనసకటటశశరరర కకరకర

95-203/347

5733 SQX1483049
పపరర: ససబభలరరవప వనమబరర

95-204/187

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ వనమబరర
ఇసటట ననస:74-3-265
వయససస:43
లస: పప
95-204/188

భరస : కకటయఖ గమడడ
ఇసటట ననస:74-3-266
వయససస:54
లస: ససస స
95-203/1134

5730 SQX0311720
పపరర: రరసబభబమ ఉపపతల�

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-265
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబభలరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:74-3-265
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప పరపయఖ కకరకర
ఇసటట ననస:74-3-266
వయససస:50
లస: పప
5737 SQX2315349
పపరర: రతస మమ గమదద

95-203/346

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-265
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-3-265
వయససస:57
లస: పప
5734 SQX2281244
పపరర: వనసకయఖ కకరకర

5729 SQX0311969
పపరర: శకహరర ఉపపపతల�

5736 SQX1127183
పపరర: ననగకశశర రరవప గమదడ

95-204/189

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:74-3-266
వయససస:27
లస: పప
95-203/1135

5739 SQX2315216
పపరర: కకటయఖ గమదద

95-203/1136

భరస : కకటయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-3-266 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప పరపయఖ కకరకర
ఇసటట ననస:74-3-266 ETUKUR ROAD
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-3-266 ETUKUR ROAD
వయససస:58
లస: పప

5740 AP151000645223
పపరర: పదమ రకగమల�

5741 AP151000645224
పపరర: వనసకటమమ రకగమల�

5742 SQX2396158
పపరర: వనసకటమమ రకగమల

95-203/349

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-3-268
వయససస:40
లస: ససస స
5743 SQX0273086
పపరర: బపహమయఖ కకపపప రరవపరర�

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-3-268
వయససస:67
లస: ససస స
95-206/64

తసడడ:ప గమరరననథ రరవప�
ఇసటట ననస:74-3-343
వయససస:40
లస: పప
5746 SQX1592535
పపరర: శకనవరస రరవప గగరసటర

5744 SQX2297075
పపరర: శకనవరసరరవప కకసపలర

95-204/191

5747 SQX1805589
పపరర: లకడమ ననరరయణ ననసనరర

5750 SQX1408633
పపరర: వనసకట లకకమ భభరన వ ననలకలరరస

తసడడ:ప సససగయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-4-268 ETUKUR ROAD
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ససబభల రరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:24
లస: ససస స

5752 SQX0569087
పపరర: గమదడ సరసశత

5753 SQX0854372
పపరర: రతమమ R

95-203/353

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:34
లస: ససస స
5755 SQX0854869
పపరర: తరరపతరరవప G
తసడడ:ప పసద వనసకట సనరఖ
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:38
లస: పప

95-204/821

95-204/192

5756 SQX0854760
పపరర: ననగయఖ R
తసడడ:ప చన ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:60
లస: పప

95-204/190

5748 SQX2519536
పపరర: జయమమ గమదద

95-203/1322

భరస : శకనస గమదద
ఇసటట ననస:74-4-268 ETUKUR ROAD
వయససస:41
లస: ససస స
95-203/351

5751 SQX1546938
పపరర: ధన లకడమ రకగమల

95-203/352

భరస : వనసకరటరరవ రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/354

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:50
లస: ససస స
95-203/356

5745 SQX1580761
పపరర: నరసమమ గగరసటర
భరస : శకనవరస రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:74-4-239
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప ననసనరర
ఇసటట ననస:74-4-240
వయససస:50
లస: పప
95-203/1330

95-203/1137

భరస : వనసకయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-3-268 ETUKUR ROAD
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషషయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-3-707
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప మమలమ కకసడయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:74-4-239
వయససస:41
లస: పప
5749 SQX2552149
పపరర: శకనస గమదద

95-203/350

5754 SQX1576349
పపరర: రవ గమదడ

95-203/355

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గమదడ
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:26
లస: పప
95-203/357

5757 SQX2328284
పపరర: పపవలర క ననలకలరరస

95-203/1138

తసడడ:ప వనసకటభపవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-4-269
వయససస:20
లస: ససస స
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5758 SQX2314375
పపరర: వనసకటభర రరవప ననలకలరరస

95-203/1139

5759 SQX2312635
పపరర: వరమమ ననలకలరరస

95-203/1140

5760 AP151000645126
పపరర: ససబమలలల గమసటటపలర

తసడడ:ప చచడయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-4-269 ETUKUR ROAD
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-4-269 ETUKUR ROAD
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సస మయఖ
ఇసటట ననస:74-4-270
వయససస:47
లస: ససస స

5761 SQX2397172
పపరర: రరద కకషష సససకకశల

5762 SQX2401180
పపరర: శవ పరరశత సససకకశల

5763 SQX1006154
పపరర: పరరశత చడననసశశటట

95-203/1141

95-203/1142

తసడడ:ప కకటయఖ సససకకశల
ఇసటట ననస:74-4-270,ETUKURU ROAD
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరద కకషష సససకకశల
ఇసటట ననస:74-4-270,ETUKURU ROAD
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-4-272
వయససస:49
లస: ససస స

5764 AP151000645130
పపరర: ఈశశరమమ గమదద

5765 SQX0484733
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గమదడ

5766 SQX1547035
పపరర: ననగమణణ పరరమ

95-203/360

భరస : ననరయఖ
ఇసటట ననస:74-4-272
వయససస:52
లస: ససస స
5767 SQX1284348
పపరర: ననగకశశరరరవప యయనసగసటట

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:74-4-272
వయససస:32
లస: పప
95-203/363

తసడడ:ప సస మయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-4-273
వయససస:26
లస: పప
5770 SQX1414010
పపరర: రమమశ ససరర

95-203/361

5768 SQX0107474
పపరర: గమసటటపలర పస లయఖ�

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ ససరర
ఇసటట ననస:74-4-274
వయససస:25
లస: పప

5771 SQX0834184
పపరర: రరమలకడమ కకటపరటట

95-203/359

95-203/362

భరస : వనసకటభపవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-4-273
వయససస:30
లస: ససస స
95-203/364

తసడడ:ప సస మయఖ�
ఇసటట ననస:74-4-273
వయససస:30
లస: పప
95-203/367

95-203/358

5769 SQX1284314
పపరర: మమలమఖదదప కటభట

95-203/366

తసడడ:ప భబమయఖ కటభట
ఇసటట ననస:74-4-274
వయససస:24
లస: పప
95-204/193

5772 SQX2358182
పపరర: ననరయఖ గమదద

95-203/1143

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-4-274
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ గమదద
ఇసటట ననస:74-4-274 ETUKUR ROAD
వయససస:56
లస: పప
5775 MLJ2014678
పపరర: వరరలజననయమలల మమదల

భరస : ననరయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-4-274 ETUKUR ROAD
వయససస:52
లస: ససస స

95-203/368
5774 SQX1296871
పపరర: వనసకట రరమమసజననయమలల
మమదనల
తసడడ:ప హహనసమసత రరవప మమదనల
ఇసటట ననస:74-4-275
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:74-4-275
వయససస:33
లస: పప

5776 AP151000645137
పపరర: హనసమసతరరవప మమదనల

5777 SQX2269207
పపరర: ననరరయణ వసకరయలపరటట

5778 SQX1427138
పపరర: వనసకట రరవప గమదడ

5773 SQX2357424
పపరర: ఈశశరమమ గమదద

95-203/1144

95-203/370

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:74-4-275
వయససస:58
లస: పప
5779 SQX1320589
పపరర: సరయ ససరకఖ డదగల

తసడడ:ప కకసడయఖ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:74-4-275
వయససస:41
లస: పప
95-203/371

తసడడ:ప నరసససహరరవప డదగల
ఇసటట ననస:74-4-276
వయససస:24
లస: ససస స
5782 SQX2252633
పపరర: కకశశర యయనసగసటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-4-277
వయససస:22
లస: పప

5780 SQX1335836
పపరర: వనసకట రమణ ననతసగర

95-203/1146

95-204/194

తలర : వనసకట ససబలమమ గమదడ
ఇసటట ననస:74-4-275
వయససస:34
లస: పప
95-203/372

భరస : వనసకటభపవప ననతసగర
ఇసటట ననస:74-4-276
వయససస:34
లస: ససస స

5781 SQX1061126
పపరర: ససవరష కలమమరర గగరరకపపడడ

తసడడ:ప యయనసగసటట వనసకటటశశరరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-4-277
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప సససదర ఆరగ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:74-4-278
వయససస:44
లస: పప

95-203/373

భరస : అబపహస
ఇసటట ననస:74-4-276
వయససస:43
లస: ససస స

95-203/1309 5784 SQX1538505
5783 SQX2497378
పపరర: యయనసగసటట కకశశర యయనసగసటట
పపరర: రరమమసజమమ మమనకకసడ

95-203/375 5786 SQX1061142
5785 SQX1538497
పపరర: మలర కరరరనన రరవప మమనకకసడ
పపరర: అబపహస గగరరకపపడడ

తసడడ:ప ననరరయణ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:74-4-278
వయససస:37
లస: పప

95-203/1145

95-203/369

95-203/376

95-203/374

భరస : మలర కరరరనన రరవప మమనకకసడ
ఇసటట ననస:74-4-278
వయససస:28
లస: ససస స
5787 SQX0790220
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎనసగసటట

95-206/65

తసడడ:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-4-278
వయససస:52
లస: పప
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పపరర: రమమరరవప రకగమల
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94-223/1332

5789 NDX3217726
పపరర: సరగజన రకగమల

94-244/1283

5790 SQX1863448
పపరర: బభల కకటమమ రకగమల

95-114/615

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-278 ETUKUR ROAD
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమరరవప రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-278 ETUKUR ROAD
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబభలరరయమడడ రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-282
వయససస:59
లస: ససస స

5791 MLJ2019057
పపరర: వనలకట లకడమ కకలల
ర రర

5792 SQX1615741
పపరర: రమణ గమదడ

5793 MLJ2019024
పపరర: లకమమమ కకలల
ర రర

95-203/377

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-4-282
వయససస:33
లస: ససస స
5794 MLJ2015303
పపరర: శకనస కకలల
ర రర

భరస : ససబభల రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:74-4-282
వయససస:41
లస: ససస స
95-203/380

తసడడ:ప సరలబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-4-282
వయససస:37
లస: పప
5797 SQX0311233
పపరర: లకడమ రరయ

95-203/383

95-203/386

95-203/389

95-203/392

95-203/395

95-203/387

5804 SQX0107342
పపరర: సయఖద ఆదస షర

5807 AP151000645144
పపరర: వనసకటటశశరరర ననతసగర

5810 SQX0630806
పపరర: ససబభలరరవప గమదద

95-203/398

5813 SQX1164763
పపరర: ససబమలలల ఏలలరర

95-203/390

తసడడ:ప లసగయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:74-4-286 ETUKUR ROAD
వయససస:22
లస: ససస స

5816 SQX2392868
పపరర: ననగలకడమ ఏలలరర

95-203/385

5802 SQX0311266
పపరర: రవ కలమమర రరయ

95-203/388

5805 SQX0107359
పపరర: కకషష� దనరపపననన�

95-203/391

తసడడ:ప చడననయఖ
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:47
లస: పప
95-203/393

5808 SQX1576364
పపరర: భభరన వ తరరమలకకసడ

95-203/394

భరస : శవ శసకర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:74-4-285
వయససస:24
లస: ససస స
95-203/396

95-203/397
5811 SQX1476069
పపరర: వనసకట ననరరయణ యయనసగసటట

తసడడ:ప పసద ననరరయణ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-4-285
వయససస:41
లస: పప
95-203/399

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-4-286
వయససస:69
లస: ససస స
95-203/1148

5799 SQX0677229
పపరర: శశషష లత సరకకననన

తసడడ:ప శకరరమమలల
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప కకలడయఖ
ఇసటట ననస:74-4-285
వయససస:38
లస: పప

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:74-4-286
వయససస:37
లస: ససస స
5815 SQX2385953
పపరర: జజఖత ఏలలరర

5801 AP151000645146
పపరర: లకమమమ ననతసగర

95-203/382

భరస : వనసకటటసశరరర సరకకననన
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-4-285
వయససస:34
లస: ససస స
5812 SQX1164797
పపరర: జయమమ ఏలలరర

95-203/384

తసడడ:ప మహహదదదన
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:51
లస: పప
5809 MLJ2019016
పపరర: ససబమలలల గమదద

5798 SQX1585910
పపరర: శరరష దరపపననన

5796 SQX0107086
పపరర: అసజనన దదవ డదగల
భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:74-4-283
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప వనలకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:38
లస: పప
5806 SQX0854844
పపరర: ఆసజననయమలల P

95-203/381

భరస : కకషష దరపపననన
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజననయమలల
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:47
లస: ససస స
5803 MLJ2019081
పపరర: వనసకట ససబలయఖ ననతలగర

5795 SQX1853159
పపరర: ససబభలరరయమడడ రకగమల

95-203/379

భరస : సరలబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-4-282
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-282
వయససస:70
లస: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:74-4-284
వయససస:33
లస: ససస స
5800 SQX0987115
పపరర: వనసకట ససబమలలల పప ననస

95-203/378

5814 SQX2386514
పపరర: లసగయఖ ఏలలరర

95-203/1147

తసడడ:ప నరసయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:74-4-286 ETUKUR ROAD
వయససస:48
లస: పప
95-203/1149

తసడడ:ప లసగయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:74-4-286 ETUKUR ROAD
వయససస:20
లస: ససస స

5817 SQX2384881
పపరర: నరకసదప ఏలలరర

95-203/1150

తసడడ:ప లసగయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:74-4-286 ETUKUR ROAD
వయససస:18
లస: పప
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పపరర: లల రకగమల
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95-203/400

తసడడ:ప పసదద యగయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-287
వయససస:28
లస: ససస స
5821 MLJ3440955
పపరర: ననగకశశరరరవప పరరమ

95-203/403

95-203/405

95-203/406

95-203/409

95-203/411

భరస : నరసససహరరవప తలపననన
ఇసటట ననస:74-4-291
వయససస:33
లస: ససస స
5836 SQX0278440
పపరర: నరసససహరరవప తలపననన

95-203/415

95-203/417

తసడడ:ప మలమఖదదప వరరగరననన
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:34
లస: పప

95-203/407

5831 SQX2328995
పపరర: ననగజజఖత బబ యపరటట

95-203/420

95-203/1152

5826 SQX2384832
పపరర: రరజకశ అచచ

95-203/1151

5829 SQX1209379
పపరర: కకటటశశర రరవప దదవననన

5832 SQX1547175
పపరర: లకకమకలమమరర తలపననన

తసడడ:ప వరయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:74-4-289 ETUKUR ROAD
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప తలపననన
ఇసటట ననస:74-4-291
వయససస:28
లస: ససస స

5834 MLJ3440211
పపరర: రమణమమ తలపననన

5835 SQX1482561
పపరర: మధస బభబమ పరరస

95-203/412

5837 MLJ3440237
పపరర: ననరరయణ రరవప తలపననన

5840 SQX1509597
పపరర: నరమల తలపననన

5843 MLJ3441623
పపరర: గలగయఖ కరణల

5846 SQX1509589
పపరర: హరర బభబమ తలపననన
తసడడ:ప ననరరయణ తలపననన
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:34
లస: పప

95-203/408

95-203/410

95-203/413

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ పరరస
ఇసటట ననస:74-4-291
వయససస:25
లస: పప
95-203/416

5838 SQX2404051
పపరర: లకడమ కలమమరర తలపననన

95-203/1153

భరస : నరసససహస తలపననన
ఇసటట ననస:74-4-291
వయససస:28
లస: ససస స
95-203/418

5841 SQX1482587
పపరర: శరరద వరరగరననన

95-203/419

భరస : మలర కరరరనన వరరగరననన
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:38
లస: ససస స
95-203/421

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:33
లస: పప
95-203/423

95-203/404

తసడడ:ప లసగయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:74-4-289
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప హరర బభబమ తలపననన
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమలల
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:50
లస: ససస స
5845 SQX1495853
పపరర: మలర కరరరనన వరరగరననన

5828 SQX0310748
పపరర: ససబలమమ బబ యపరటట

5823 MLJ2014363
పపరర: ఉషరరరణణ అచచ

తసడడ:ప కకసడ అచచ
ఇసటట ననస:74-4-288
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-4-291
వయససస:57
లస: పప

భరస : గసగయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:26
లస: ససస స
5842 MLJ3441854
పపరర: సరలమమ కరణల

95-203/931

భరస : ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:74-4-291
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-4-291
వయససస:36
లస: పప
5839 SQX1547340
పపరర: ససనత కరణస

5825 SQX2044139
పపరర: రరజఖ లకడమ అచచ

95-203/402

భరస : ఏడడకకలడలల
ఇసటట ననస:74-4-288
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:74-4-289
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:74-4-289
వయససస:57
లస: పప
5833 SQX1335794
పపరర: లల తలపననన

95-204/195

తసడడ:ప కకసడ అచచ
ఇసటట ననస:74-4-288
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనస రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-289
వయససస:39
లస: ససస స
5830 SQX1471499
పపరర: లసగయఖ దదవననన

5822 SQX0857300
పపరర: లసగయఖ ఏలలరర

5820 SQX1525551
పపరర: బభలకకషష రకగమల

తసడడ:ప పసదద యగయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-4-287
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-4-287
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-4-288
వయససస:42
లస: పప
5827 SQX1471804
పపరర: బభల రకగమల

95-203/401

భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-4-287
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమసరశమ
ఇసటట ననస:74-4-287
వయససస:45
లస: పప
5824 AP151000645453
పపరర: ఏడడకకసడలల అచచ

5819 MLJ3442027
పపరర: కకటటశశరమమ పరరమ

5844 MLJ3441615
పపరర: వనలకటరరవప కరణల

95-203/422

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:34
లస: పప
95-203/424

5847 MLJ3441128
పపరర: వనలకటటశశరరర కరణల

95-203/425

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:37
లస: పప
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95-203/426

తసడడ:ప గలగయఖ
ఇసటట ననస:74-4-292
వయససస:55
లస: పప
5851 SQX2314029
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర ల

95-203/1156

5849 SQX2314615
పపరర: సరసశత మలలర ల

95-203/1154

5850 SQX2440832
పపరర: శరలమమ దదవననన

95-203/1155

భరస : ఏడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:74-4-292 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ దదవననన
ఇసటట ననస:74-4-292 ETUKUR ROAD
వయససస:52
లస: ససస స

5852 SQX2372738
పపరర: రరజకశశరర కరణస

5853 MLJ3441201
పపరర: కలమమరర కరణల

95-203/1157

95-203/427

తసడడ:ప ననరయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:74-4-292 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరవప కరణస
ఇసటట ననస:74-4-293 ETUKUR ROAD
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-4-294
వయససస:44
లస: ససస స

5854 SQX1471838
పపరర: ననగరమమ ఉపప

5855 SQX1471788
పపరర: ననగ రరజ ఉపప

5856 MLJ3441789
పపరర: ననగయఖ� యయనసగలటట�

95-203/428

భరస : ననగరరజ ఉపప
ఇసటట ననస:74-4-294
వయససస:45
లస: ససస స
5857 SQX2280642
పపరర: వనసకట ససబలయఖ పచచవ

తసడడ:ప శసకర రరవప ఉపప
ఇసటట ననస:74-4-294
వయససస:48
లస: పప
95-203/1158

తసడడ:ప లకమయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:74-4-294
వయససస:49
లస: పప
5860 SQX1812312
పపరర: వనసకటటశశరరర యయనసగసటట

95-204/196

95-203/433

95-203/436

95-203/431

95-203/1161

5862 SQX0311084
పపరర: ఆశర పస తరర సక�

95-203/432

95-203/434 5865 SQX0107938
5864 SQX1296897
పపరర: వనసకట నరకష బభబమ తలపననన
పపరర: పప తరర సక చకకవరరస�

5867 SQX0278242
పపరర: కకలడయఖ తతట

5870 AP151000645094
పపరర: సరసమమమ జఖస ఉపపతల

5873 SQX2400778
పపరర: పపసరద కకసపలర

95-203/435

తసడడ:ప శరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:74-5-294
వయససస:30
లస: పప
95-203/437

5868 SQX0834390
పపరర: అరరణ కరణస

95-204/197

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-5-295
వయససస:28
లస: ససస స
95-203/438

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:74-5-297
వయససస:44
లస: ససస స
95-203/1162

95-203/1160

తసడడ:ప శరసత రరవప�
ఇసటట ననస:74-5-294
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-5-295
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకసడయఖ తతట
ఇసటట ననస:74-5-296
వయససస:66
లస: ససస స
5872 SQX2397255
పపరర: పసచచయఖ కకసపలర

5861 SQX0854414
పపరర: అలవనళళళ V

5859 SQX2306108
పపరర: వనసకట కకషష పచచవ
తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:74-4-294
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప లకడమ నరసయఖ తలపననన
ఇసటట ననస:74-5-294
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప లకకమసస� �
ఇసటట ననస:74-5-294
వయససస:45
లస: పప
5869 SQX2200707
పపరర: రతస మమ తతట

95-203/1159

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-5-267
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరసతనరరవప�
ఇసటట ననస:74-5-294
వయససస:50
లస: ససస స
5866 MLJ3440435
పపరర: వనసకట రతనల� తలపననన�

5858 SQX2271070
పపరర: చననమమయ పచచవ

95-203/430

తసడడ:ప మమలకకలడయఖ� �
ఇసటట ననస:74-4-294
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట ససబలయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:74-4-294
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-4-295
వయససస:51
లస: పప
5863 MLJ3442456
పపరర: జనసనబ� పఠరన�

95-203/429

5871 SQX1615717
పపరర: తపననదసబభబమ దనలపపడడ

95-203/439

తసడడ:ప శకనవరసరరవప దనలపపడడ
ఇసటట ననస:74-5-297
వయససస:25
లస: పప
95-203/1163

5874 SQX2401081
పపరర: పపవణ కలమమర కకసపలర

95-203/1164

తసడడ:ప కకటయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-5-297,ETUKURU ROAD
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-5-297,ETUKURU ROAD
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-5-297,ETUKURU ROAD
వయససస:18
లస: పప

5875 SQX1615758
పపరర: ససశల కరణస

5876 SQX1605684
పపరర: ససబల రతనమమ కరణస

5877 AP151000645121
పపరర: ననగయఖ ననలకలరరస

భరస : లకడమ ననరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:74-5-298
వయససస:41
లస: ససస స

95-203/440

భరస : చసదపయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-5-298
వయససస:72
లస: ససస స

95-204/198

95-203/441

తసడడ:ప చచదయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-5-299
వయససస:39
లస: పప
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5878 SQX2157055
పపరర: వజయ కలమమరర కరణస

95-203/1165

తసడడ:ప లకడమ ననరరయణ కరణస
ఇసటట ననస:74-5-299
వయససస:18
లస: ససస స
5881 SQX0861377
పపరర: కకటటశశర రరవప చలమర

95-203/444

5882 MLJ3442191
పపరర: మసగ చలమర

95-203/447

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-5-302
వయససస:40
లస: పప

5885 AP151000645437
పపరర: వరరసరశమ చలమర

95-203/445

95-203/450

భరస : శకనస మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:74-5-306
వయససస:29
లస: ససస స

5888 SQX1615782
పపరర: అచచమమ మమరరబబ యన

95-203/448

95-203/453

తసడడ:ప రరధ కకషష
ఇసటట ననస:74-5-306
వయససస:27
లస: పప

5891 SQX1615816
పపరర: శకనస మమరరబబ యన

95-203/451

95-203/456

తసడడ:ప జగన యఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:74-5-306
వయససస:68
లస: పప

5894 SQX0834416
పపరర: రమణ మమరరబబ యన

95-203/446

5886 SQX1471689
పపరర: మమలకకసడయఖ పరరమ

5889 AP151000645098
పపరర: కకషషవనణమమ చలమర

95-203/454

తసడడ:ప పపరయఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:74-5-306
వయససస:38
లస: పప
95-204/199

భరస : జగన యఖ
ఇసటట ననస:74-5-307
వయససస:34
లస: ససస స

95-203/457

భరస : మమకసటట ఆఛ
ఇసటట ననస:74-5-309
వయససస:26
లస: ససస స
95-203/460

95-203/458

5899 SQX0854976
పపరర: మమకసటటట A

95-203/1166

5902 NDX2412724
పపరర: శకలత బతష
స ల

95-203/461

5905 SQX0834127
పపరర: సరసబభపజఖస ఉపపపతల
భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:74-5-311
వయససస:53
లస: ససస స

95-203/459

5900 MLJ3440690
పపరర: కకలడయఖ� కలల
ర రర�

95-203/462

తసడడ:ప ససబలయఖ� �
ఇసటట ననస:74-5-309
వయససస:50
లస: పప
94-203/31

భరస : శవ శసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-5-310
వయససస:26
లస: ససస స
95-204/201

5897 AP151000645106
పపరర: పరరశత అచచపసదద

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-5-309
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-5-309
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-5-309
వయససస:20
లస: పప
5904 SQX1812411
పపరర: యలమసద రరవప బతష
స ల

5896 MLJ3440682
పపరర: లకడమ� కలల
ర రర�

భరస : కకలడయఖ� �
ఇసటట ననస:74-5-309
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధ కకషష సససకకససల
ఇసటట ననస:74-5-309
వయససస:25
లస: పప
5901 SQX2158178
పపరర: పపసరద కలల
ర రర

95-203/452

95-203/455
5892 SQX1615774
పపరర: వనసకట జగన యఖ మమరరబబ యన
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5898 SQX1209338
పపరర: అనల కలమమర సససకకససల

95-203/449

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:74-5-306
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరయఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:74-5-306
వయససస:34
లస: పప

5893 SQX1615790
పపరర: పపరయఖ మమరరబబ యన

5883 SQX1471705
పపరర: మలర ఖమరరనన పరరమ

తసడడ:ప ననగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-5-302
వయససస:56
లస: పప

భరస : పపరయఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:74-5-306
వయససస:65
లస: ససస స

5890 SQX1048538
పపరర: కకటటశశర రరవప సససకకససల

95-203/443

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-5-302
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:74-5-302
వయససస:44
లస: పప

5887 SQX1615808
పపరర: భభగఖలకడమ మమరరబబ యన

5880 SQX1006246
పపరర: ససశల అచచ

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-5-301
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-5-301
వయససస:55
లస: పప

5884 MLJ3440948
పపరర: ననగకశశరరరవప అచచ

తసడడ:ప వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-5-310
వయససస:21
లస: పప

95-203/442

భరస : శవ
ఇసటట ననస:74-5-301
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : శవయఖ
ఇసటట ననస:74-5-301
వయససస:44
లస: పప

5895 SQX1646173
పపరర: అసకమమ అఛ

5879 SQX0861385
పపరర: శవ కనక

5903 SQX0834002
పపరర: మలలర శశరర చలమర

95-204/200

భరస : దసరరన రరవప
ఇసటట ననస:74-5-310
వయససస:39
లస: ససస స
95-204/202

5906 SQX1576323
పపరర: వనసకట రరవప వడడడసపపడడ

95-203/463

తసడడ:ప వనసకట ససబయఖ వడడడసపపడడ
ఇసటట ననస:74-5-312
వయససస:34
లస: పప
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95-204/203

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:74-5-312
వయససస:28
లస: ససస స
5910 SQX1615766
పపరర: శవశసకర రరవప బతష
స ల

95-203/466

95-203/469

95-203/472

95-203/475

95-203/478

95-203/481

95-203/482

తసడడ:ప వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:74-5-321
వయససస:47
లస: పప

5920 SQX0106880
పపరర: అచచ పదనమలత

5923 MLJ3440112
పపరర: పపసరదస అచచ

5926 SQX2156586
పపరర: బపహమయఖ రరవ

5929 SQX0106948
పపరర: వనమబరర రతస మమ

95-203/485

5932 MLJ3440856
పపరర: శకదదవ వనమమల�

95-203/476

5915 SQX0278325
పపరర: ఈశశరమమ మమలలపరటట

95-203/471

5918 MLJ3440617
పపరర: సతఖననరరయణ పసననమననన

95-203/474

5921 AP151000645115
పపరర: రమణమమ అచచచనన

95-203/477

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-5-316
వయససస:52
లస: ససస స
95-203/479

5924 AP151000645113
పపరర: ఏడడకకసడలల అచచచనన

95-203/480

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-5-316
వయససస:57
లస: పప
95-203/1167

5927 SQX2156578
పపరర: వనసకట రతమమ రరవ

95-203/1168

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-5-318
వయససస:38
లస: ససస స
95-203/483

5930 SQX1646207
పపరర: ససబభలరరవప వనమబరర

95-203/484

తసడడ:ప ససబభలరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:74-5-319
వయససస:36
లస: పప
95-203/486

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:74-5-321
వయససస:52
లస: ససస స
95-203/488

95-203/468

తసడడ:ప బభబబరరవప
ఇసటట ననస:74-5-315
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-5-319
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషషయఖ వనమబరర
ఇసటట ననస:74-5-319
వయససస:57
లస: పప
5934 MLJ3442654
పపరర: శకనవరసరరవప వనమమల�

95-203/473

తసడడ:ప పసదదయఖ
ఇసటట ననస:74-5-318
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగకశశర రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:74-5-319
వయససస:30
లస: ససస స
5931 SQX1471614
పపరర: ససబభల రరవప వనమబరర

5917 SQX0107235
పపరర: అచచ కకరణ కలమమర

5912 SQX0311092
పపరర: అచచ రజన

భరస : వనలకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-5-315
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-5-316
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:74-5-318
వయససస:29
లస: ససస స
5928 SQX1646181
పపరర: ససబభమమక వనమబరర

95-203/470

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:74-5-316
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకలడలల
ఇసటట ననస:74-5-316
వయససస:35
లస: పప
5925 SQX1471473
పపరర: రరధ గమదడ

5914 MLJ3440534
పపరర: రమణ పసననమననన

95-203/465

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-5-315
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన కకసడలల
ఇసటట ననస:74-5-315
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకలడలల
ఇసటట ననస:74-5-316
వయససస:33
లస: ససస స
5922 MLJ3440187
పపరర: శకనస అచచ

95-203/467

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-5-315
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప చడసచయఖ
ఇసటట ననస:74-5-315
వయససస:28
లస: పప
5919 MLJ3440559
పపరర: వనలకటటశశరమమ అచచ

5911 SQX0107045
పపరర: ఉపపపతల కకటయఖ

5909 SQX1151745
పపరర: శక లకడమ ననరరయణ ఉపపపతలర

తసడడ:ప కకటయఖ యమ
ఇసటట ననస:74-5-313
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:74-5-313
వయససస:56
లస: పప

భరస : చడలచయఖ
ఇసటట ననస:74-5-315
వయససస:45
లస: ససస స
5916 SQX0479295
పపరర: ననగకశశర రరవప ననలకలరరస

95-203/464

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-5-313
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-5-313
వయససస:25
లస: పప
5913 MLJ3440427
పపరర: అలజమమ ననలకలరరస

5908 SQX0106864
పపరర: ఉపపపతల ఆదదలకడమ

5935 SQX0900167
పపరర: లకకమననగ వనసకటసరయససధసజ
దదనసస
తసడడ:ప మహహశశర రరవప దదనసస
ఇసటట ననస:74-6
వయససస:26
లస: ససస స

5933 SQX0561530
పపరర: ఉపపతడలర శరకవణ కలమమర�

95-203/487

తసడడ:ప పపభభకర రరవప�
ఇసటట ననస:74-5-321
వయససస:30
లస: పప
95-200/43

5936 SQX0900159
పపరర: అరరసదత దదవ దదసతష

95-200/44

భరస : మహహశశర రరవప దదసతష
ఇసటట ననస:74-6
వయససస:45
లస: ససస స

Page 203 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14

5937 AP151000636173
పపరర: మహహశశరరరవప దదసతష

95-200/45

తసడడ:ప మలర కరరరననరరవప
ఇసటట ననస:74-6
వయససస:50
లస: పప
5940 SQX2468668
పపరర: రమణ ఒరరస

95-202/943

95-203/491

95-203/494

5944 MLJ2019917
పపరర: రమణ యరర

5947 SQX0107565
పపరర: బతష
స ల ఏడడకకసడలల

95-203/497

5950 SQX2156677
పపరర: రరజకశ చలమర

5953 SQX1646223
పపరర: అనసత లకడమ చలర

తసడడ:ప అమమరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-6-322 ETUKUR ROAD
వయససస:24
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప చలర
ఇసటట ననస:74-6-323
వయససస:24
లస: ససస స

5955 AP151000645065
పపరర: ఏడడకకసడలల చలమర

5956 SQX1646231
పపరర: గగపస చలర

95-203/500

భరస : పపననననరరవప
ఇసటట ననస:74-6-323
వయససస:43
లస: ససస స
5958 AP151000645066
పపరర: లకడమ చలమర

95-203/503

భరస : వనసకటటశసశరర ర
ఇసటట ననస:74-6-326
వయససస:62
లస: ససస స

95-203/495

95-203/504

5962 SQX1151794
పపరర: హహమజ మహఎసకరళ

95-203/1029

5965 AP151000645072
పపరర: రజనకరసత మహసకరళ
తసడడ:ప వనసకటటశసశరర ర
ఇసటట ననస:74-6-326
వయససస:41
లస: పప

5945 AP151000645060
పపరర: బతష
స ల లసగమమ

95-203/493

5948 AP151000645064
పపరర: పపనననరరవప చలమర

95-203/496

5951 SQX2415321
పపరర: చలర చలర

95-203/1171

తసడడ:ప చననయఖ చలర
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:45
లస: పప
95-203/498

5954 SQX1061068
పపరర: శరరద చలమర

95-203/499

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-6-323
వయససస:26
లస: ససస స
95-203/501

5957 AP151000645417
పపరర: రరమయఖ చలమర

95-203/502

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-6-323
వయససస:62
లస: పప
95-203/1301

5960 SQX2446177
పపరర: ారమయ చలమ

95-203/1173

తసడడ:ప వనస
ఇసటట ననస:74-6-324
వయససస:72
లస: పప
95-203/505

భరస : చసదప శశఖర మహఎసకరళ
ఇసటట ననస:74-6-326
వయససస:33
లస: ససస స
95-203/507

95-203/490

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:57
లస: పప

భరస : గగపస చలమర
ఇసటట ననస:74 - 6 -323
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-6-325
వయససస:44
లస: ససస స
5964 AP151000645070
పపరర: వనసకటరమణ మహసకరళ

5959 SQX2489920
పపరర: సరమమజఖస చలమర

5942 MLJ2019982
పపరర: రరజఖలకడమ బతష
స ల

భరస : మమకకసటట
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప పపననయఖ చలర
ఇసటట ననస:74-6-323
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-6-323
వయససస:62
లస: పప
5961 SQX0278119
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

95-203/492

తసడడ:ప అమమరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-06-322
వయససస:19
లస: పప
95-203/1172

95-203/1170

భరస : ఏడడకకలడలల
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప మమకకసటట
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప దసరన యఖ
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:72
లస: పప
5952 SQX2336972
పపరర: గణణశ చలమర

95-203/489

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప మమకకసటట
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:33
లస: పప
5949 AP151000645416
పపరర: మమకకసటట బతష
స ల

5941 SQX0107516
పపరర: బతష
స ల జజఖత

5939 SQX2448454
పపరర: మలర శశరర వరపననన

భరస : పసదదనన వరపననన
ఇసటట ననస:74-6-321
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మమకకలటట
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:40
లస: ససస స
5946 SQX0106773
పపరర: బతష
స ల చన కకసడయఖ

95-203/1169

భరస : పసదదనన వరపననన
ఇసటట ననస:74-6-321
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హరర బభబమ ఒరరస
ఇసటట ననస:74-6-322
వయససస:46
లస: ససస స
5943 MLJ2017358
పపరర: మలగమమ బతష
స ల

5938 SQX2409522
పపరర: మలర శశరర వరపననన

5963 SQX0861351
పపరర: రరజఖ లకకమ మహసకరళ

95-203/506

భరస : రజనకరసత
ఇసటట ననస:74-6-326
వయససస:34
లస: ససస స
95-203/508

5966 SQX1151786
పపరర: చసదప శశఖర మహఎసకరళ

95-203/509

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర మహఎసకరళ
ఇసటట ననస:74-6-326
వయససస:41
లస: పప
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95-203/510

తలర : వజయ యయటటకరర
ఇసటట ననస:74-6-327
వయససస:27
లస: ససస స
95-203/513

తసడడ:ప వజయ కలమమర నసదద
ఇసటట ననస:74-6-327
వయససస:24
లస: పప
94-234/1255

95-203/517

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:72
లస: ససస స
95-203/520

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:52
లస: పప

95-203/515

5977 MLJ3441540
పపరర: గగపయఖ వనమమల

5980 SQX2435808
పపరర: శకనస చలమర

95-203/1176

5985 SQX1379024
పపరర: పపరరషస తస స మహసకరళ

95-203/518

95-203/523

5986 SQX1442979
పపరర: రరఘవ చడనసనపరటట

95-203/1174

భరస : వరరరఘవయఖ మమడపరటట
ఇసటట ననస:74-6-332
వయససస:36
లస: ససస స

5989 NDX1269067
పపరర: చనన వర రరఘవయఖ

95-203/521

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ ననగగతష
ఇసటట ననస:74-6-334
వయససస:26
లస: పప

5992 SQX0677203
పపరర: దసరరన రరవప వనమమల

95-203/524

5995 SQX0311324
పపరర: చసదపమమ ఫణణదరపప
భరస : రరమయఖ ఫణణదరపప
ఇసటట ననస:74-6-336
వయససస:60
లస: ససస స

5978 MLJ3442126
పపరర: శకనస చలమర

95-203/519

5981 SQX2215028
పపరర: శరరష బతష
స ల

95-203/1175

5984 SQX1006188
పపరర: శక లకకమ చలమర

95-203/522

5987 SQX1006196
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చలమర

95-203/525

తసడడ:ప శవ ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-6-329
వయససస:33
లస: పప
94-236/50

5990 SQX1096651
పపరర: పపసనన లకడమ కసచరర

95-203/526

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:74-6-334
వయససస:30
లస: ససస స
95-203/528

తసడడ:ప బభబమ రరవప
ఇసటట ననస:74-6-334
వయససస:29
లస: పప
95-203/529

95-203/516

తసడడ:ప శవ ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-6-329
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:74-6-332
వయససస:43
లస: పప
95-203/527

5975 MLJ3441722
పపరర: జయలకడమ చనల

భరస : అశశక కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప పసద ససబలయఖ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-6-329
వయససస:30
లస: పప
94-236/49

95-203/1266

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-6-329
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరరవపలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-6-329
వయససస:24
లస: పప
5988 NDX1269059
పపరర: పపమల మమడపరటట మమడపరటట

5983 SQX1006212
పపరర: శక లకకమ చలమర

5972 SQX2156560
పపరర: కలమఖణ రరడడడ మదదదరరల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయమలల ఫణణదరపప
ఇసటట ననస:74-6-336
వయససస:29
లస: ససస స

5974 MLJ3441763
పపరర: సతఖవత చలమర

95-203/512

తసడడ:ప చనన ననరరయణ మదదదరరల
ఇసటట ననస:74-6-327
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప అలకలరయఖ
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:45
లస: పప

5979 MLJ3441771
పపరర: శవననగకశశరరరవప చలమర

5994 SQX1538489
పపరర: నసదదన ఫణణదరపప

95-203/514

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:42
లస: ససస స

5976 AP151000645420
పపరర: గసగమమ చలమర

5991 SQX1151760
పపరర: మహహశ బభబమ ననగగతష

5971 SQX1538463
పపరర: మలర కరరరనన రరవప రరవ

5969 AP151000645075
పపరర: వజయ యయటకలరర

భరస : ఆశరరశధస
ఇసటట ననస:74-6-327
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశయఖ రరవ
ఇసటట ననస:74-6-327
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ చలర
ఇసటట ననస:74-6-328
వయససస:32
లస: పప

5982 SQX2277143
పపరర: గరయతప చలమర

95-203/511

భరస : మలర ఖమరరనన రరవప రరవ
ఇసటట ననస:74-6-327
వయససస:34
లస: ససస స

5970 SQX1413848
పపరర: రగహహత నసదద

5973 NDX2654085
పపరర: వనసకట రరవప చలర

5968 SQX1539412
పపరర: లకడమ రరవ

5993 SQX2332401
పపరర: వనసకట రరవప గమదడ

95-203/1177

తసడడ:ప ససబలయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-6-335
వయససస:26
లస: పప
95-203/530

5996 SQX1538471
పపరర: ససరకసదప ససగరటట

95-203/531

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ ససగరటట
ఇసటట ననస:74-6-336
వయససస:24
లస: పప
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5997 SQX0861344
పపరర: వరరసజననయమలల ఫణణదరపప

95-203/532

తలర : చసదపమమ ఫణణదరపప
ఇసటట ననస:74-6-336
వయససస:29
లస: పప
6000 SQX1812254
పపరర: జయ లకడమ చలమర

95-204/204

95-203/537

95-203/540

6004 AP151000645082
పపరర: మసగమమ బతష
స ల

6007 MLJ2019115
పపరర: ఏసస బతష
స ల

95-204/206

6010 SQX1805571
పపరర: సససదన రరవప వనమమల

Deleted

6013 SQX1013424
పపరర: అసకమమ చలమర

భరస : ఏససబభబమ బతషల
ఇసటట ననస:74-6-337,ETUKURU ROAD
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరననరరవప చలమర
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:33
లస: ససస స

6015 MLJ3441417
పపరర: వనసకటలకడమ ససగట

6016 MLJ3441391
పపరర: ఆదడమమ సలకట

95-203/544

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:47
లస: ససస స
6018 SQX0485151
పపరర: అమరపపసరద వనమమల

95-203/547

తసడడ:ప ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:55
లస: పప

95-203/541

95-203/550

6022 MLJ3442100
పపరర: రరమరరడడడ ససగట

95-204/207

6025 SQX1549957
పపరర: అసజల వనమమల
భరస : పపసరద వనమమల
ఇసటట ననస:74-6-339
వయససస:24
లస: ససస స

6005 SQX0484576
పపరర: తరరపత రరవప చలమర

95-203/539

6008 SQX1812379
పపరర: వర కలమమరర పరరమ

95-204/205

6011 SQX2483170
పపరర: తరరపటమమ బతషల

95-203/1178

భరస : ఏససబభబమ బతషల
ఇసటట ననస:74-6-337,ETUKURU ROAD
వయససస:34
లస: ససస స
95-203/542

6014 SQX0278143
పపరర: ససభభగఖల ఏరరవ

95-203/543

భరస : మమలమఖదదప
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:45
లస: ససస స
95-203/545

6017 SQX0484931
పపరర: రరజ వనమమల

95-203/546

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:28
లస: పప
95-203/548

6020 SQX1592626
పపరర: కకసడన రరడడ ససగరట

95-203/549

తసడడ:ప రరమ రరడడ ససగరట
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:35
లస: పప
95-203/551

తసడడ:ప ఎరరకలయఖ
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:52
లస: పప
95-203/553

95-203/536

భరస : ననగకశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప చనన లసగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:39
లస: పప
6024 MLJ3440864
పపరర: మమలకకలడయఖ సలకట

6019 SQX0854794
పపరర: మహహసదప S

6002 SQX0484600
పపరర: తరరపతమమ బతష
స ల

తలర : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:28
లస: పప

భరస : మమలకకలడయఖ
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:29
లస: పప
6021 SQX1013432
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప చలమర

95-203/538

తసడడ:ప పసచచయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:30
లస: పప
95-203/1179

95-203/534

భరస : యయససబభబమ
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప అలజయ
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:35
లస: పప

భరస : సససదన రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:31
లస: ససస స
6012 SQX2479749
పపరర: తరరపటమమ బతషల

95-203/535

భరస : అసజమమ
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప అసబయఖ
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:31
లస: పప
6009 SQX1805563
పపరర: పపననమమ వనమమల

6001 SQX1512822
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

5999 SQX0107557
పపరర: ననగకశశరరరవప మమలల

తసడడ:ప రరమమలల మమలల
ఇసటట ననస:74-6-336
వయససస:32
లస: పప

భరస : మరరయమ దనసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-6-337
వయససస:41
లస: ససస స
6006 SQX0485128
పపరర: మరరయదనసస బతష
స ల

95-203/533

తసడడ:ప బభబమరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-6-336
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:74-6-336
వయససస:39
లస: ససస స
6003 MLJ2015998
పపరర: అసకమమ చలమర

5998 SQX1512830
పపరర: సరసబశవ రరవప వనమమల

6023 SQX1605320
పపరర: శకనస వనమమల

95-203/552

తసడడ:ప అమరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-6-338
వయససస:52
లస: పప
95-203/554

6026 SQX2156412
పపరర: శకనవరస ననయక కకతనవథ

95-203/1180

తసడడ:ప సస మ కకతనవథ
ఇసటట ననస:74-6-340
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: శలమ బభయ కకతనవత
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95-203/1181

6028 SQX0106781
పపరర: గగరసటర భభగఖస

భరస : సస మ కకతనవత
ఇసటట ననస:74-6-340 ETUKUR ROAD
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:74-6-342
వయససస:32
లస: ససస స

6030 SQX1482629
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

6031 SQX0107250
పపరర: గగరసటర రరమమలల

95-203/557

తసడడ:ప పస తష రరజ తతట
ఇసటట ననస:74-6-342
వయససస:41
లస: పప
6033 SQX2551851
పపరర: గమరవయఖ పపనసగమపత

95-203/1329

95-203/561

95-203/563

95-203/559

6040 AP151000645092
పపరర: శసగరరమమ కదదరర

95-203/566

6043 SQX1547324
పపరర: ససబభలరరవప గమడద

94-157/797

6046 SQX2359503
పపరర: రరణణ కకసడనరర

6035 SQX1922459
పపరర: వరమమ తతట

95-203/564

95-203/567

6044 AP151000645090
పపరర: బపహమయఖ కదదరర

95-203/1183

6047 SQX2400042
పపరర: గగవసదమమ పరరమ

6049 SQX0479303
పపరర: మరరవల షపక

6050 MLJ3441730
పపరర: అనత కకననటట

భరస : శకనస భమసరన
ఇసటట ననస:74-7-348
వయససస:38
లస: ససస స
6054 AP151000645408
పపరర: సససదనబ షపక
భరస : పపలనషర
ఇసటట ననస:74-7-348
వయససస:57
లస: ససస స

95-203/570

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:74-7-347
వయససస:37
లస: పప
6052 SQX0861468
పపరర: రరణణ కకసటటరర

6055 SQX1325241
పపరర: దసరరన పపసరద పలర పప
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:74-7-348
వయససస:26
లస: పప

95-203/1184

95-203/571

భరస : వనసకట కలమమర
ఇసటట ననస:74-7-348
వయససస:36
లస: ససస స
95-203/573

భరస : జయ రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-7-348
వయససస:48
లస: ససస స
95-203/575

95-203/568

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-6-345
వయససస:62
లస: పప

6048 SQX1527748
పపరర: మలర కరరరనన ససగత

95-203/572

95-203/565

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-6-345
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:74-6-350
వయససస:40
లస: ససస స

6051 SQX1646199
పపరర: అననపపరష భమసరన

95-203/562

6041 SQX0484766
పపరర: ననగమణణ కదదరర

భరస : జయరరమయఖ కకసడనరర
ఇసటట ననస:74-6-345 ETUKUR ROAD
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ ససగత
ఇసటట ననస:74-7-338
వయససస:29
లస: పప

95-203/560

6038 MLJ2017366
పపరర: కలమమరర చలతల

తసడడ:ప రరఘవయఖ కకసడనరర
ఇసటట ననస:74-6-345 ETUKUR ROAD
వయససస:57
లస: పప
95-203/569

95-203/1328

తసడడ:ప పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:74-6-344
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర గమడద
ఇసటట ననస:74-6-345
వయససస:37
లస: పప
95-203/1182

6032 SQX2551786
పపరర: వరలకడమ పపనసగమపత

భరస : పస తష రరజ తతట
ఇసటట ననస:74-6-343
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-6-345
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప సససగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-6-345
వయససస:32
లస: పప
6045 SQX2426880
పపరర: జయరరమయఖ కకసడనరర

6037 NDX3227485
పపరర: రమణ బటటట ల

95-203/556

భరస : గమరవయఖ పపనసగమపత
ఇసటట ననస:74-6-342.
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:74-6-344
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:74-6-344
వయససస:47
లస: పప
6042 SQX1538513
పపరర: ననగకశశరరరవప పరరమ

95-203/558

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:74-6-343
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభల రరవప
ఇసటట ననస:74-6-343
వయససస:43
లస: పప
6039 AP151000645089
పపరర: పపలమరరరవప చసతల

6034 SQX0854596
పపరర: శక లకకమ P

6029 SQX1549965
పపరర: ననగలకడమ తతట

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:74-6-342
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశయఖ
ఇసటట ననస:74-6-342
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప అసకయఖ పపనసగమపత
ఇసటట ననస:74-6-342
వయససస:38
లస: పప
6036 SQX0854968
పపరర: రరఘవ రరవప P V

95-203/555

6053 SQX0107730
పపరర: షపక ఫరకకర బ

95-203/574

భరస : జజన
ఇసటట ననస:74-7-348
వయససస:53
లస: ససస స
95-203/576

6056 SQX0785873
పపరర: షపక జజన

95-203/577

తసడడ:ప మసరసన బసడనరర
ఇసటట ననస:74-7-348
వయససస:60
లస: పప
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95-203/578

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:74-7-349
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/581

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-7-351
వయససస:29
లస: పప
95-206/67

తసడడ:ప నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:74-7-351
వయససస:43
లస: పప
95-203/585

95-203/588

95-203/591

6067 MLJ2010064
పపరర: వనసకట కకషష

6070 SQX1089227
పపరర: ననగ భపమరరసబ చదపరరరర

6073 AP151000645039
పపరర: దసరన బతష
స ల

95-203/594

6076 AP151000645037
పపరర: అచచయఖ బతష
స ల

95-203/586

తసడడ:ప తరరపతయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:74-7-355,ETUKURU
వయససస:19
లస: పప
95-203/1188

6079 SQX2406973
పపరర: సపవరమమమ బటటట ల

6065 SQX0785840
పపరర: జవశశటట లకకమ పరరశత

95-203/589

6071 AP151000645044
పపరర: వనసకటరతనస చదపరరస

95-203/587

95-203/590

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:74-7-353
వయససస:46
లస: ససస స
95-203/592

6074 AP151000645040
పపరర: శశరమమ బతష
స ల

95-203/593

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:74-7-355
వయససస:47
లస: ససస స
95-203/595

6077 AP151000645409
పపరర: వనసకటరరవప బతష
స ల

95-203/596

తసడడ:ప చడసచయఖ
ఇసటట ననస:74-7-355
వయససస:57
లస: పప
95-203/1186

6080 SQX2401339
పపరర: తరరపతయఖ కలసచపప

95-203/1187

భరస : వనసకటభపవప బటటట ల
ఇసటట ననస:74-7-355,ETUKURU ROAD
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-7-355,ETUKURU ROAD
వయససస:48
లస: పప

6082 SQX2403723
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బటటట ల

6083 SQX2251742
పపరర: ఫససజ షపక

95-203/1189

తసడడ:ప వనసకటభపవప బటటట ల
ఇసటట ననస:74-7-355,ETUKURU ROAD
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అహమదద షపక
ఇసటట ననస:74-7-356
వయససస:18
లస: పప

6084 NDX1715707
పపరర: అదద లకడమ గమమమడకల

6085 NDX1715699
పపరర: వజయ లకడమ గమమమడకల

6086 NDX1831537
పపరర: అసకమమ బసడనరర

భరస : పసదద కనకరరరవప గమమమడకల
ఇసటట ననస:74-7-358
వయససస:27
లస: ససస స

95-203/584

6068 AP151000645043
పపరర: బభలయఖ చదపరరస

భరస : తరరపతయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:74-7-355,ETUKURU ROAD
వయససస:41
లస: ససస స
94-233/32

95-206/66

తసడడ:ప పరపయఖ
ఇసటట ననస:74-7-352
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప చడసచయఖ
ఇసటట ననస:74-7-355
వయససస:42
లస: పప
95-203/1185

6062 SQX0279273
పపరర: సరగజన మతషకలరర�

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-7-352
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:74-7-355
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:74-7-355
వయససస:31
లస: పప

6081 SQX2402915
పపరర: అసకమమ కలసచపప

95-203/583

భరస : ససవర ననగకశశర రరవప చదపరరరర
ఇసటట ననస:74-7-353
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలయఖ
ఇసటట ననస:74-7-353
వయససస:35
లస: పప

6078 SQX2402360
పపరర: దసరన పపసరద కలసచపప

6064 SQX1325407
పపరర: ననగలకకమ జవశశశటట

95-203/580

భరస : మలర కరరరనన రరవప�
ఇసటట ననస:74-7-351
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ రకయఖ జవశసపత
ఇసటట ననస:74-7-352
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మమరగకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-7-352
వయససస:58
లస: పప

6075 SQX0311548
పపరర: మమరళ బతష
స ల

95-203/582

భరస : వనసకటకకషష జవశశశటట
ఇసటట ననస:74-7-352
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబ రకయఖ జవశసపత
ఇసటట ననస:74-7-352
వయససస:55
లస: ససస స

6072 MLJ2016814
పపరర: శవ ననగకశశరరరవప చదపరరస

6061 SQX0278051
పపరర: బపహమయఖ కసధసల

6059 SQX0278002
పపరర: ససబభలరరవప ఏనసగసటట

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-7-350
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహస
ఇసటట ననస:74-7-351
వయససస:56
లస: పప

6063 SQX0279265
పపరర: మలర కరరరననరరవప మతషకలరర�

6069 AP151000645033
పపరర: బమరకయఖ జవశశశటట

95-203/579

తసడడ:ప పపలర సర సరహహబ
ఇసటట ననస:74-7-349
వయససస:33
లస: పప

6060 SQX0536466
పపరర: కసదసల కకషస ర బభబమ

6066 SQX2554939
పపరర: నరసమమ జవశశశటట

6058 SQX0861484
పపరర: ససభభన షపక

తసడడ:ప కరశయఖ గమమమడకల
ఇసటట ననస:74-7-358
వయససస:33
లస: ససస స

94-233/33

95-203/1190

94-233/34

భరస : శకనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-7-358
వయససస:41
లస: ససస స

Page 208 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14

6087 NDX1831578
పపరర: శకనవరసరరవప బసడనరర

94-233/35

తసడడ:ప ఫరటటలల బసడనరర
ఇసటట ననస:74-7-358
వయససస:45
లస: పప
6090 SQX2431260
పపరర: రమమశ బబరగడడ

6088 NDX1715723
పపరర: కరశయఖ గమమమడకల

94-233/36

తసడడ:ప బసవయఖ గమమమడకల
ఇసటట ననస:74-7-358
వయససస:60
లస: పప
95-203/1193

6091 AP151000645046
పపరర: కకషషకలమమరర మటభట

తసడడ:ప మమరకసడదయమలల బబరగడడ
ఇసటట ననస:74-7-361 ETUKUR ROAD
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:74-7-363
వయససస:57
లస: ససస స

6093 SQX2341535
పపరర: వనసకటటశశరరర చడనసనపరటట

6094 SQX2333615
పపరర: లకడమ పపరరశశటట

95-203/1195

6089 SQX2432870
పపరర: రమణ బబరగడడ

95-203/1192

భరస : మమరకసడదయమలల బబరగడడ
ఇసటట ననస:74-7-361 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: ససస స
95-203/597

6092 AP151000645047
పపరర: రమమదదవ కసదసల

95-203/598

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-7-363
వయససస:57
లస: ససస స
95-203/1196

6095 SQX2350122
పపరర: మసగమమ చడనసనపరటట

95-203/1197

తసడడ:ప ననగయఖ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-7-363 ETUKUR ROAD
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ పపరరశశటట
ఇసటట ననస:74-7-363 ETUKUR ROAD
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-7-363 ETUKUR ROAD
వయససస:46
లస: ససస స

6096 SQX2350270
పపరర: శకనస చడనసనపరటట

6097 SQX2368157
పపరర: గగపస నరకశ పపరరశశటట

6098 SQX1061100
పపరర: ననగ లకడమ మటభట

95-203/1198

95-203/1199

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-7-363 ETUKUR ROAD
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ పపరరశశటట
ఇసటట ననస:74-7-363,ETUKURU ROAD
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-7-365
వయససస:29
లస: ససస స

6099 SQX1061084
పపరర: ససజనఖ మటభట

6100 SQX0041822
పపరర: మకరకన మలర శశరర�

6101 SQX1061159
పపరర: మటభట రరమ కకషష

95-203/600

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప మటభట
ఇసటట ననస:74-7-365
వయససస:31
లస: ససస స
6102 MLJ2014900
పపరర: శకనసవరసరరవ మటభట

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:74-7-365
వయససస:41
లస: ససస స
95-203/603

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-7-365
వయససస:34
లస: పప
6105 SQX2346534
పపరర: రరమ కకషష మటట

6103 MLJ2010221
పపరర: ఉమమమహహశశరరరరవ మటభట

95-203/1200

6106 SQX0485185
పపరర: ససత భమవనగరరర
భరస : పరనకరలరరవప
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:39
లస: ససస స

6108 AP151000645048
పపరర: రరజమమ కకననటట

6109 AP151000645412
పపరర: కకటమమ కకననటట

95-203/608

భరస : వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప అలకమమరరవప
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:37
లస: పప
6114 SQX1324755
పపరర: ధనలకడమ తలపననన
భరస : లకమణ రరవప తలపననన
ఇసటట ననస:74-7-367
వయససస:29
లస: ససస స

95-203/604

6112 SQX1209361
పపరర: వనసకట కలమమర కకననటట

95-203/606

6115 SQX0861336
పపరర: ధన లకకమ ఏటటకలరర
భరస : రవ బభబమ
ఇసటట ననస:74-7-367
వయససస:35
లస: ససస స

95-203/605

6107 AP151000645413
పపరర: రమణ కకననటట

95-203/607

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:40
లస: ససస స
95-203/609

6110 SQX1592634
పపరర: శకనవరస భమవనగరరర

95-203/610

తసడడ:ప పరనకరలల భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:24
లస: పప
95-203/612

తసడడ:ప వనసకరటరరవ కకననటట
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:43
లస: పప
95-203/614

6104 SQX0041863
పపరర: మకరకన శశషయ
తలర : ఆదడమమ
ఇసటట ననస:74-7-365
వయససస:49
లస: పప

భరస : పసదద రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:77
లస: ససస స
95-203/611

95-203/602

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-7-365
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ మటట
ఇసటట ననస:74-7-365
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ మటట
ఇసటట ననస:74-7-365 ETUKUR ROAD
వయససస:33
లస: పప

6111 MLJ2010239
పపరర: రవబభబమ ఏటటకలరర

95-203/601

95-203/599

6113 SQX0485219
పపరర: పరనకరలరరవప భమవనగరరర

95-203/613

తసడడ:ప ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:74-7-366
వయససస:45
లస: పప
95-203/615

6116 AP151000645054
పపరర: శరగమణణ యయటకలరర

95-203/616

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:74-7-367
వయససస:67
లస: ససస స
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6117 SQX1324854
పపరర: లకమణ రరవప తలపననన

95-203/617

తసడడ:ప చనన నరసససహస తలపననన
ఇసటట ననస:74-7-367
వయససస:37
లస: పప
6120 SQX2312478
పపరర: రమణ మమనకకసడ

6118 SQX1379107
పపరర: ససబభలయమమ ఏనసగసటట

95-203/618

భరస : ససబభలరరవప ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-7-368
వయససస:33
లస: ససస స
95-203/1202

6121 SQX2312452
పపరర: మమరళ కకషష మమనకకసడ

6119 SQX2312585
పపరర: మమలకకసడయఖ మమనకకసడ

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:74-7-368 ETUKUR ROAD
వయససస:44
లస: పప
95-203/1203

6122 SQX1622670
పపరర: రజయమ షపక

భరస : మమలకకసడయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:74-7-368 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ మమనకకసడ
ఇసటట ననస:74-7-368 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: పప

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:74-7-369
వయససస:22
లస: ససస స

6123 SQX1549973
పపరర: మమలమబ షపక

6124 SQX0854778
పపరర: మసరసన SK

6125 SQX2397115
పపరర: ఖమదదజతషల కలబభప షపక

95-203/620

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-7-369
వయససస:36
లస: ససస స
6126 AP151000645099
పపరర: కకషషవనణమమ చలమర�
భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:74-8-306
వయససస:42
లస: ససస స
6129 SQX0991091
పపరర: వజయ బభబమ బతష
స ల

95-204/210

95-203/624

95-202/64

95-202/944

తసడడ:ప వనసకటససబలయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:74-8-375
వయససస:35
లస: పప

6133 AP151000642004
పపరర: ససబమలలల వనమమల

6136 MLJ3428513
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమమల�

6139 SQX1723402
పపరర: యయసమమ వనమమల

95-202/67

6142 SQX1440023
పపరర: రవ గమసటటపలర

95-202/62

6145 SQX2156750
పపరర: అనసష నసబబరర
భరస : తరరపరలల నసబబరర
ఇసటట ననస:74-8-375
వయససస:30
లస: ససస స

95-204/209

6131 SQX0854448
పపరర: పదమజజ V J

95-203/623

6134 AP151000639101
పపరర: కకటటశశరరరవప వనమమల

95-202/63

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-8-372
వయససస:63
లస: పప
95-202/65

6137 AP151000639432
పపరర: అమరయఖ వనమమల�

95-202/66

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-8-374
వయససస:55
లస: పప
95-202/1044

6140 SQX2272409
పపరర: ఏసమమ వనమమల

95-203/1204

తసడడ:ప అమరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-8-374
వయససస:29
లస: ససస స
95-202/68

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-8-375
వయససస:28
లస: పప
95-202/945

6128 SQX1427211
పపరర: శరసత బతష
స ల

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-8-371
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప అమరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-8-374
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-8-375
వయససస:44
లస: ససస స
6144 SQX2156727
పపరర: తరరపరలల నసబబరర

95-204/211

తసడడ:ప అమరయఖ�
ఇసటట ననస:74-8-374
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప అమరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-8-374
వయససస:30
లస: పప
6141 AP151000642069
పపరర: ఆదదలకడమ గమసటటపలర

6130 SQX1426940
పపరర: ససజజత కదదరర

95-214/1443

తసడడ:ప వజయ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-8-337
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-8-372
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అమరయఖ�
ఇసటట ననస:74-8-373
వయససస:50
లస: ససస స
6138 SQX2252682
పపరర: జకసమమ వనమమల

95-204/208

తసడడ:ప బపహమయఖ కదదరర
ఇసటట ననస:74-8-342
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-8-371
వయససస:41
లస: ససస స
6135 AP151000642545
పపరర: వనసకరయమమ వనమమల�

6127 SQX1426551
పపరర: హనసమసతరరవప పపతస

95-203/619

తసడడ:ప మహమమద ఆరరఫ హహసపన ఖదదప
ఇసటట ననస:74-7-370
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ పపతస
ఇసటట ననస:74-8-336
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప అసజయఖ
ఇసటట ననస:74-8-337
వయససస:29
లస: పప
6132 SQX1061043
పపరర: మణణ కలమమరర రరమశశటట

95-203/621

తసడడ:ప హహససససన సరహహబ
ఇసటట ననస:74-7-369
వయససస:43
లస: పప
95-203/622

95-203/1201

6143 AP151000639042
పపరర: వనసకటటశశరరర గమసటటపలర

95-202/69

తసడడ:ప ససబలరరయమడడ
ఇసటట ననస:74-8-375
వయససస:50
లస: పప
95-202/946

6146 SQX1723543
పపరర: ఈశశరర గబడడరర

95-206/898

భరస : వనసకట ననరరయణ గబడడరర
ఇసటట ననస:74-8-375
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: ఆదదలకకమ గమసటటపలర
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95-202/947

6148 SQX2333300
పపరర: మమలకకసడయఖ మకరకన

భరస : వనసకటటశశరరర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-8-375 ETUKUR ROAD
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:74-8-376 NEW
వయససస:62
లస: పప

6150 SQX2333813
పపరర: వనసకటరరవప గగరసటర

6151 SQX2332898
పపరర: వనసకట లకడమ గగరసటర

95-203/1207

తసడడ:ప రరమకకషష గగరసటర
ఇసటట ననస:74-8-376 NEW
వయససస:38
లస: పప
6153 SQX1048959
పపరర: మమరళ పపలకకల

95-202/70

95-203/1211

95-206/68

94-236/52

94-236/55

94-147/805

తసడడ:ప కకషష ఒరరస
ఇసటట ననస:74-8-386
వయససస:30
లస: పప

95-203/1212

6166 SQX2102101
పపరర: మధస బభబమ ఒరరస

6169 SQX1744093
పపరర: అసజల చడననసశశటట

95-204/213

6172 SQX1427070
పపరర: వనసకటమమ ఒరరస

95-206/69

6175 SQX2392728
పపరర: నరసససహరరవప కలకటర

6158 SQX2321008
పపరర: ధన లకడమ ససడడల

95-203/1213

6161 NDX1448696
పపరర: లత ఒరరస

94-236/51

భరస : సససదన రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:74-8-383
వయససస:27
లస: ససస స
94-236/53

6164 NDX0910703
పపరర: ఓరరస సససదనరరవప ఓరరస

94-236/54

తసడడ:ప బభలయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:74-8-383
వయససస:32
లస: పప
95-3/1177

6167 SQX2551539
పపరర: వనసకట ససబమలలల పస కలరర

95-202/1042

భరస : వనసకటటశశరరర పస కలరర
ఇసటట ననస:74-08-384
వయససస:37
లస: ససస స
95-202/71

6170 SQX1427104
పపరర: శవ దసరన ఒరరస

95-204/212

భరస : వనసకట రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:74-8-386
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/214

తసడడ:ప కకషష ఒరరస
ఇసటట ననస:74-8-386
వయససస:30
లస: ససస స
95-204/216

95-203/1210

భరస : ఆసజననయమలల ససడడల
ఇసటట ననస:74-8-382
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప చడననసశశటట
ఇసటట ననస:74-8-386
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:74-8-386
వయససస:28
లస: ససస స
6174 SQX1427088
పపరర: వనసకటటశశరరర ఒరరస

6163 NDX0786657
పపరర: ఒరరస పపననమమ�

6155 SQX2365799
పపరర: మసగమమ చలర

Deleted

తసడడ:ప బభలయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:74-08-383
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప చడననస శశటట
ఇసటట ననస:74-8-386
వయససస:50
లస: ససస స
6171 SQX1427047
పపరర: రమమదదవ ఒరరస

6160 SQX0582023
పపరర: మహనరరవప కలరపరటట�

95-203/1209
6152 SQX2340222
పపరర: లకడమ పపసనన కలమమర మకరకన

భరస : ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:74-8-382
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ పపననమమ
ఇసటట ననస:74-8-383
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-8-383
వయససస:37
లస: పప
6168 NDX3240801
పపరర: అసజల చడననస శశటట

94-236/693

తసడడ:ప చన మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-8-382
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-8-383
వయససస:30
లస: ససస స
6165 NDX1615790
పపరర: మమలమ కకసడయఖ గమదడ

6157 SQX2321149
పపరర: ఆసజననయమలల ససడడల

95-203/1206

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:74-8-376 NEW
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప పసదద మలయఖ ససడడల
ఇసటట ననస:74-8-382
వయససస:38
లస: పప

భరస : చన మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-8-382
వయససస:54
లస: ససస స
6162 NDX1134634
పపరర: వనసకరయమమ యస

95-203/1208

తసడడ:ప ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:74-8-382
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:74-8-382
వయససస:45
లస: ససస స
6159 SQX0790188
పపరర: వరమమ కలరపరటట

6154 NDX2607067
పపరర: శవ శసకర చలమర

6149 SQX2333219
పపరర: శవ రవమమ మకరకన

భరస : మమలకకసడయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:74-8-376 NEW
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:74-8-376 NEW
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ పపలకకల
ఇసటట ననస:74-8-379
వయససస:47
లస: పప
6156 SQX2320968
పపరర: మసగమమ చలర

95-203/1205

6173 SQX1427146
పపరర: వనసకట రరవప ఒరరస

95-204/215

తసడడ:ప కకషష ఒరరస
ఇసటట ననస:74-8-386
వయససస:29
లస: పప
95-202/948

తసడడ:ప రరమయఖ కలకటర
ఇసటట ననస:74-8-388 ETUKUR ROAD
వయససస:61
లస: పప

6176 SQX0485359
పపరర: రరజకశశరర�

95-203/625

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:74-8-389
వయససస:35
లస: ససస స
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6177 AP151000645008
పపరర: వనసకరయమమ కలకటర

95-203/626

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-8-389
వయససస:78
లస: ససస స
6180 SQX0041749
పపరర: ననలకలరరస వనసకటటశశరరర�

95-203/629

94-234/1370

95-202/72

95-204/219

95-203/633

94-236/56

95-202/74

95-203/636

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:74-9-389
వయససస:36
లస: ససస స
6204 SQX0785832
పపరర: వనమమల తరరపతమమ
తసడడ:ప అసకర రరవప
ఇసటట ననస:74-9-393
వయససస:26
లస: ససస స

95-204/218

6190 SQX1812650
పపరర: రరమయఖ పచచ

6193 AP151000645019
పపరర: మసగమమ మమడపరటట

95-204/220

6185 SQX1426718
పపరర: దసరన డదరసగమల

95-204/217

6188 SQX2393791
పపరర: నరరసదప కకరకర

95-203/1214

6191 SQX0107862
పపరర: పరమమలపరటట ససశల�

95-203/632

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-8-397
వయససస:36
లస: ససస స
95-203/634

6194 AP151000645020
పపరర: ననగకశశరరరవప మమడపరటట

6196 NDX1448746
పపరర: ససబలరరవ పరనకరల పరనకరల

94-236/57

6197 SQX1120997
పపరర: మసరసన బ షపక

95-202/73

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:74-9-261
వయససస:31
లస: ససస స

6199 SQX1550087
పపరర: బభల కకటటశశర రరవప రరమశశటట

తసడడ:ప వనసకట సతఖననరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:74-9-262
వయససస:23
లస: పప

6200 SQX1550095
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ
రరమశశటట
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:74-9-262
వయససస:53
లస: పప

6202 SQX0041723
పపరర: పరరమ వనసకట రరవప�

6203 SQX0854489
పపరర: వనసకటటశశరర K

6205 SQX0785857
పపరర: ఎస రకణమకరదదవ
తసడడ:ప ఏసస దనసస
ఇసటట ననస:74-9-393
వయససస:33
లస: ససస స

95-203/635

తసడడ:ప శసకరరరవప
ఇసటట ననస:74-8-397
వయససస:48
లస: పప

95-202/75

95-203/637

తసడడ:ప చన నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-9-390
వయససస:43
లస: పప
95-203/639

94-146/959

తసడడ:ప నరసయఖ కకరకర
ఇసటట ననస:74-8-392 ETUKUR ROAD
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ పరనకరల
ఇసటట ననస:74-8-564
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:74-9-261
వయససస:33
లస: పప
6201 SQX0041731
పపరర: పరరమ రరధ�

6187 SQX1426700
పపరర: నరసససహ రరవప కకటపరటట

6182 NDX3240819
పపరర: పస టట రరజ బటటట ల

తసడడ:ప శకనవరస రరవప డదరసగమల
ఇసటట ననస:74-8-391
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:74-8-397
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససబల రరవప పరనకరల
ఇసటట ననస:74-8-564
వయససస:30
లస: ససస స
6198 SQX1481225
పపరర: నగబల మరర షపక

95-203/631

తసడడ:ప బభలయఖ పచచ
ఇసటట ననస:74-8-395
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-8-397
వయససస:42
లస: ససస స
6195 NDX1448779
పపరర: పపమల పరనకరల పరనకరల

6184 AP151000645012
పపరర: ససపపరష దదరసగమల

95-203/628

తసడడ:ప నరసససహస బటటట ల
ఇసటట ననస:74-8-391
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప పసద కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-8-392
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప గగవసదన రరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-8-394
వయససస:27
లస: పప
6192 AP151000645402
పపరర: మరరకలమమరర మమడపరటట

95-203/630

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-8-391
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ కకకకర
ఇసటట ననస:74-8-392
వయససస:28
లస: పప
6189 SQX0887067
పపరర: వజయ కలమమర మహసకరళ

6181 AP151000645395
పపరర: శకనస దదరసగమల

6179 SQX0485326
పపరర: శకనవరసరరవప�

తసడడ:ప నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:74-8-389
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-8-389
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప డదరసగమల
ఇసటట ననస:74-08-391
వయససస:18
లస: ససస స
6186 SQX1520031
పపరర: నరకసదప కకకకర

95-203/627

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కలకటర
ఇసటట ననస:74-8-389
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:74-8-389
వయససస:43
లస: పప
6183 NDX2901619
పపరర: లకడమ డదరసగమల

6178 SQX1646140
పపరర: నరసససహ రరవప కలకటర

95-202/76

95-203/638

భరస : శకనవరస కర
ఇసటట ననస:74-9-392
వయససస:28
లస: ససస స
95-203/640

6206 AP151000645399
పపరర: వరమమ మహసకరళ

95-203/641

భరస : యయససదనసస
ఇసటట ననస:74-9-393
వయససస:48
లస: ససస స
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95-203/642

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-9-393
వయససస:31
లస: పప
6210 SQX0277954
పపరర: ననగమణణ మహసకరళ�

95-203/645

95-203/648

95-202/78

95-202/81

95-203/649

6217 MLJ2020394
పపరర: ససబమలలల మదమసచ

6220 SQX1964568
పపరర: వనసకట ససలలచన రకగమల

95-202/83

6223 SQX2091841
పపరర: శరకవణణ ఎనసగసటట

95-202/79

Deleted

6226 SQX2468122
పపరర: చననలసగమమ యయనసగసటట

95-203/647

6215 AP151000642123
పపరర: రమణ బతష
స ల

6218 SQX0600387
పపరర: మమలమఖదద�ప మదమసచ�

95-1/890

6221 SQX0290486
పపరర: వనగమమ రకగమల
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-9-400
వయససస:51
లస: ససస స

95-37/818

6224 SQX0934943
పపరర: వనసకట రరవప ఏనసగసటట

95-203/1215

6227 SQX0294553
పపరర: రవణ కసచరర

95-202/85

భరస : మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:74-9-403
వయససస:33
లస: ససస స

6228 MLJ3429933
పపరర: మలర ఖమరరనన రరవప కసచరర

6229 SQX1048371
పపరర: కలమమరర బసడనరర

6230 AP151000642158
పపరర: పరరశత చలమర

6231 AP151000642122
పపరర: వనసకరయమమ చలమర
భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-9-404
వయససస:71
లస: ససస స
6234 SQX0852459
పపరర: ససబభలయమమ మదదద
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-9-405
వయససస:43
లస: ససస స

95-203/650

భరస : వనసకటభపవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-9-403
వయససస:34
లస: ససస స
95-202/88

6232 AP151000639097
పపరర: శవరరమకకషష చలమర

6235 SQX1744077
పపరర: మహహష కలమమర సనశశటట
తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ సనశశటట
ఇసటట ననస:74-9-405
వయససస:21
లస: పప

95-202/87

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:74-9-404
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/89

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-9-404
వయససస:48
లస: పప
95-202/90

95-202/84

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-9-401
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటభపవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-9-401,ETUKURU ROAD
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-9-403
వయససస:38
లస: పప

95-202/80

95-202/82

భరస : వనసకటభపవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-9-401,ETUKURU ROAD
వయససస:27
లస: ససస స
95-202/86

95-202/77

తసడడ:ప ఆదడనన�
ఇసటట ననస:74-9-399
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప బపహమయఖ ఎనసగసటట
ఇసటట ననస:74-9-401
వయససస:19
లస: ససస స
95-202/949

6212 SQX1379164
పపరర: వనసకటరమణ పరరమ

భరస : గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:74-9-398
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-9-400
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏసకయఖ
ఇసటట ననస:74-9-400
వయససస:61
లస: పప
6225 SQX2465508
పపరర: చననలసగమమ యయనసగసటట

6214 SQX1413657
పపరర: వనసకట రవ యయనసగసటట

95-203/644

భరస : యలర మసద పరరమ
ఇసటట ననస:74-9-396
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆదడనన
ఇసటట ననస:74-9-399
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : మబలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-9-399
వయససస:48
లస: పప
6222 SQX0098632
పపరర: వనసకటటశశరరర రకగమల

95-203/646

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-9-396
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప తమమయఖ
ఇసటట ననస:74-9-398
వయససస:55
లస: పప
6219 MLJ2020386
పపరర: ఆదడనన మదమసచ

6211 SQX0041608
పపరర: ఆదదననరరయణ పసననక

6209 SQX0041780
పపరర: రమణ పసననక

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:74-9-394
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-9-394
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-9-396
వయససస:35
లస: ససస స
6216 AP151000639425
పపరర: గగవసదరరజ బతష
స ల

95-203/643

తసడడ:ప పపననయఖ
ఇసటట ననస:74-9-393
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:74-9-394
వయససస:40
లస: ససస స
6213 SQX0041756
పపరర: రరగమలమ వనసకట కకటమమ�

6208 SQX0785816
పపరర: ఎస ఏసస దనసస

6233 SQX1296939
పపరర: వనసకట భవరన శసకర చలమరL

95-203/651

తసడడ:ప శవరరమకకకపషష చలమర
ఇసటట ననస:74-9-404
వయససస:24
లస: పప
95-202/91

6236 SQX1744267
పపరర: దసరన పపసరద మదదద

95-202/92

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-9-405
వయససస:23
లస: పప
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6237 SQX1998020
పపరర: మహహశ కలమమర శనశశటట

95-202/794

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ శనశశటట
ఇసటట ననస:74-9-405
వయససస:20
లస: పప
6240 AP151000642160
పపరర: వరమమ కలల
ర రర

95-202/93

95-202/95

95-141/751

95-202/98

95-202/101

95-202/103

95-202/106

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-9-414
వయససస:31
లస: పప

95-202/96

6253 AP151000639090
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

6256 MLJ3435518
పపరర: ససతమమ� కకసపలర �

6259 MLJ3429909
పపరర: పసచచయఖ� కకసపలర �

95-203/1217

6262 MLJ2018117
పపరర: కకటమమ ఎనసగసటట

95-202/99

6265 MLJ2019958
పపరర: శకనవరస ఉపపపతతళళ
తలర : చసదపమమ
ఇసటట ననస:74-9-414
వయససస:38
లస: పప

95-206/896

6248 SQX0290783
పపరర: హరరబభబమ� బతష
స ల�

95-202/97

6251 SQX1447987
పపరర: ఏలర యఖ బతష
స ల

95-202/100

తసడడ:ప ఏడడకకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-9-412
వయససస:33
లస: పప
95-202/102

6254 SQX0041830
పపరర: రరగమలమ పగమమ�

95-203/653

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-9-412
వయససస:51
లస: ససస స
95-202/104

6257 SQX0506360
పపరర: సససదన రరవప వనమమల

95-202/105

తలర : కకసడమమ
ఇసటట ననస:74-9-413
వయససస:28
లస: పప
95-202/107

6260 SQX2332419
పపరర: మలమఖదదప పరరమ

95-203/1216

తసడడ:ప నరసయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-9-413
వయససస:40
లస: పప
95-202/108

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:74-9-414
వయససస:50
లస: ససస స
95-202/110

6245 SQX1723659
పపరర: హహసససస సససదసలల వనమమల

తసడడ:ప ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:74-9-411
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:74-9-413
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప మలమఖదదప పరరమ
ఇసటట ననస:74-9-413
వయససస:37
లస: ససస స
6264 SQX0098640
పపరర: వనసకట రరవప ఏనసగసటట

6250 AP151000642131
పపరర: బభలననగమమ బతష
స ల

95-202/950

తసడడ:ప గగపయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-9-409
వయససస:22
లస: పప

భరస : పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:74-9-413
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:74-9-413
వయససస:40
లస: పప
6261 SQX2333987
పపరర: సరసశత పరరమ

95-202/951

తసడడ:ప తమమయఖ
ఇసటట ననస:74-9-412
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-9-413
వయససస:31
లస: ససస స
6258 MLJ3429925
పపరర: వనసకటటశశరరర� కకసపలర �

6247 SQX0290510
పపరర: పరరశత� బతష
స ల�

6242 SQX2227577
పపరర: సమర షపక

Deleted

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-9-412
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-9-412
వయససస:53
లస: పప
6255 SQX1164706
పపరర: రమణ కకసపలర

6244 SQX2217883
పపరర: సససదసలల వనమమల

95-206/897

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:74-9-407
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:74-9-410
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హరరబభబమ�
ఇసటట ననస:74-9-412
వయససస:30
లస: ససస స
6252 AP151000639137
పపరర: నరసససహరరవప బతష
స ల

95-202/94

తసడడ:ప గగపయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-9-409
వయససస:21
లస: పప

భరస : శరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-9-410
వయససస:73
లస: ససస స
6249 SQX0290528
పపరర: లకడమ� బతష
స ల�

6241 AP151000639433
పపరర: ననగయఖ కలల
ర రర

6239 SQX1723634
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మదదద

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-9-405
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప అసకయఖ
ఇసటట ననస:74-9-406
వయససస:63
లస: పప

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:74-9-409
వయససస:43
లస: ససస స
6246 SQX2544823
పపరర: పరశతమమ బతష
స ల

95-203/652

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-9-405
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-9-406
వయససస:52
లస: ససస స
6243 SQX1012301
పపరర: కకసడమమ వనమమల

6238 SQX1379297
పపరర: వజయబభబమ మదదద

6263 MLJ3753514
పపరర: ఏనసగసటట ననగరరరనన

95-202/109

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-9-414
వయససస:28
లస: పప
95-202/111

6266 MLJ2018158
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎనసగసటట

95-202/112

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-9-414
వయససస:58
లస: పప
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94-238/1039

భరస : మమలమఖదదప పరరమ
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:20
లస: ససస స
6270 SQX2276947
పపరర: వనసకట ససబలయఖ పరరమ

95-203/1218

95-203/1221

95-202/116

95-202/119

95-202/122

95-202/125

95-202/128

తసడడ:ప వనసకటభదదప
ఇసటట ననస:74-10-230
వయససస:63
లస: పప

6280 SQX1922681
పపరర: అహమమద షపక

6283 SQX0852442
పపరర: లకడమ దదవమమ మటటర

6286 SQX0668061
పపరర: జజఖతపదమజజ వనమమల

6289 SQX1584565
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమమల

95-202/795

6292 SQX2043438
పపరర: జగదదశ పసపన

95-202/120

6295 SQX2179554
పపరర: ననగరసదప బభబమ కలసచపప
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-10-420
వయససస:25
లస: పప

95-202/115

6278 SQX1922715
పపరర: ఖదర షపక

95-202/118

6281 SQX0668947
పపరర: ససబభలరరవప పచచల

95-202/121

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-9-417
వయససస:44
లస: పప
95-202/123

6284 SQX1314236
పపరర: ననగ ససదదప మటట లల

95-202/124

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప మటట లల
ఇసటట ననస:74-9-418
వయససస:24
లస: పప
95-202/126

6287 AP151000642062
పపరర: ధనలకడమ వనమమల

95-202/127

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:74-9-419
వయససస:52
లస: ససస స
95-202/129

6290 AP151000639096
పపరర: శవయఖ వనమమల

95-202/130

తసడడ:ప కకషటయఖ
ఇసటట ననస:74-9-419
వయససస:65
లస: పప
95-202/796

తసడడ:ప ససరఖననరరయణ పసపన
ఇసటట ననస:74-9-427
వయససస:21
లస: పప
95-202/132

6275 AP151000642591
పపరర: గమరవమమ వనమమల

భరస : అహమమద షపక
ఇసటట ననస:74-9-417
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప లకమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-9-419
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ససరఖననరరయణ పసపన
ఇసటట ననస:74-9-427
వయససస:26
లస: ససస స
6294 MLJ2018810
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరమలకకసడ

95-202/117

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-9-419
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:74-9-419
వయససస:38
లస: పప
6291 SQX2043453
పపరర: భభరత సరయ పసపన

6277 MLJ2018505
పపరర: బపహమయఖ ఏనసగసటట

95-203/1220
6272 SQX2279651
పపరర: లకడమ ననరరయణ మతషకలరర

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:74-9-416
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-9-418
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ మమటటర
ఇసటట ననస:74-9-418
వయససస:54
లస: పప
6288 AP151000639164
పపరర: శకనవరస వనమమల

95-203/1222

తసడడ:ప కలలశర షపక
ఇసటట ననస:74-9-417
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసననపవప
ఇసటట ననస:74-9-418
వయససస:41
లస: ససస స
6285 SQX1439786
పపరర: ననగకశశర రరవప మమటటర

6274 SQX2276749
పపరర: ననగలకడమ మతషకలరర

95-202/114

తసడడ:ప నరసససహ మతషకలరర
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసగయఖ
ఇసటట ననస:74-9-416
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప యరకయఖ�
ఇసటట ననస:74-9-417
వయససస:30
లస: పప
6282 SQX0852434
పపరర: కకకషషవనణణ శవరరతప

95-203/1219

భరస : లకడమ ననరరయణ మతషకలరర
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-9-416
వయససస:53
లస: ససస స
6279 SQX0571992
పపరర: శవ శసకర బతష
స ల�

6271 SQX2214930
పపరర: తరరపతమమ పరరమ

6269 SQX1580886
పపరర: రవ యయనసగసటట

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట ససబలయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:32
లస: పప
6276 MLJ2018455
పపరర: వనసకమమ ఏనసగసటట

95-202/113

తసడడ:ప రరమమలల యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-9-415
వయససస:62
లస: పప
6273 SQX2214971
పపరర: మలమఖదదప పరరమ

6268 SQX1509530
పపరర: ననగకశశర రరవప యయనసగసటట

6293 MLJ2018752
పపరర: రమణ తరరమలకకసడ

95-202/131

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-10-230
వయససస:51
లస: ససస స
95-202/925

6296 MLJ2018026
పపరర: జయలకడమ� మమదనల�

95-202/133

భరస : ఆసజననయపపసరద� �
ఇసటట ననస:74-10-421
వయససస:41
లస: ససస స
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6297 SQX0290742
పపరర: శకనవరస రరవప� కలసచపప�

95-202/134

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:74-10-421
వయససస:31
లస: పప
6300 SQX2254449
పపరర: వనసగమమ మదనల

95-203/1030

6301 SQX0290759
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� కలసచపప�

95-202/139

6304 SQX0290767
పపరర: సరసబయఖ వనమమల�

తసడడ:ప వజయ బభబమ ఉపపతలర
ఇసటట ననస:74-10-424
వయససస:20
లస: ససస స

6307 SQX0290452
పపరర: శరసత ఉపపపతతళళ

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:74-10-424
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-10-426
వయససస:23
లస: పప
6315 SQX1390400
పపరర: మలర కరరరనన పరరమ

95-202/148

95-206/892

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-10-430
వయససస:29
లస: పప

6316 MLJ3429081
పపరర: కకటటశశరరరవప� పరరమ�

6319 SQX1723485
పపరర: మధస పరరమ

95-202/150

6322 SQX0290775
పపరర: శకనస� కలల
ర రర�

95-202/927

6325 SQX1723501
పపరర: కలమమరర పప టట
ర రర
భరస : వనసకటటసశరరర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:74-10-432
వయససస:46
లస: ససస స

6305 SQX1723568
పపరర: శక లకడమ కలసచపప

95-206/895

6308 SQX0294363
పపరర: వజయ బభబమ ఉపపపతళళ

95-202/143

6311 SQX1951722
పపరర: కళయఖణణ కలసచపప

95-202/144

భరస : తరరపత రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-10-426
వయససస:23
లస: ససస స
95-202/146

6314 MLJ2018042
పపరర: తరరపతమమ� పరరమ�

95-202/147

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:74-10-427
వయససస:42
లస: ససస స
95-202/149

6317 SQX1723345
పపరర: జగదదశ పసపన

95-202/1043

తసడడ:ప సనరరఖ ననరరయణ పసపన
ఇసటట ననస:74-10-427
వయససస:22
లస: పప
95-206/893

6320 SQX1723626
పపరర: భభరత సరయ పసపన

95-206/894

తసడడ:ప సనరరఖ ననరరయణ పసపన
ఇసటట ననస:74-10-427
వయససస:26
లస: ససస స
95-202/151

తసడడ:ప రరమయఖ�
ఇసటట ననస:74-10-428
వయససస:46
లస: పప
95-202/153

95-202/138

తసడడ:ప వరపపసరద రరవప
ఇసటట ననస:74-10-424
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-10-427
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-10-428
వయససస:40
లస: ససస స
6324 SQX0098665
పపరర: శవ శసకర తరరమలకకసడ

95-202/142

తసడడ:ప పసదదయఖ� �
ఇసటట ననస:74-10-427
వయససస:48
లస: పప

భరస : జగదదశ దదవళర
ఇసటట ననస:74-10-427
వయససస:27
లస: ససస స
6321 MLJ2018034
పపరర: ససశల కలల
ర రర

6313 MLJ3428638
పపరర: శకనవరసస శవరరతప� �

6302 SQX1952928
పపరర: uma triveni వనమమల

భరస : వనసకటటసశర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-10-423
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:74-10-426
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-10-427
వయససస:26
లస: పప
6318 SQX1723584
పపరర: సరరత దదవళర

95-202/140

భరస : మహన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:74-10-424
వయససస:20
లస: ససస స
95-202/145

95-202/136

భరస : యమగసధర బభబమ వనమమల
ఇసటట ననస:74-10-423
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వజయ బభబమ
ఇసటట ననస:74-10-424
వయససస:36
లస: ససస స

95-202/926 6310 SQX2158046
6309 SQX2158053
పపరర: మమరళమహన రరవప కలరపరటట
పపరర: ససజజత కలరపరటట

6312 SQX1951730
పపరర: తరరపత రరవప కలసచపప

95-202/137

తసడడ:ప చనచడననయఖ�
ఇసటట ననస:74-10-423
వయససస:57
లస: పప
95-202/141

6299 MLJ2017937
పపరర: శకనవరస పచచవ

తసడడ:ప వనసగయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:74-10-421
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:74-10-422
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:74-10-423
వయససస:49
లస: ససస స
6306 SQX1952910
పపరర: నవఖశక ఉపపతలర

95-202/135

తసడడ:ప వనసగయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:74-10-421
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయ పపసరద మదనల
ఇసటట ననస:74-10-421
వయససస:19
లస: ససస స
6303 SQX0290445
పపరర: లకడమ వనమమల�

6298 MLJ2018000
పపరర: రమమష పచచవ

6323 SQX0294652
పపరర: రగశమమ� తరరమల కకసడ�

95-202/152

భరస : ననగకశశర రరవప�
ఇసటట ననస:74-10-429
వయససస:51
లస: ససస స
95-95/1081

6326 SQX1723519
పపరర: సరశమ దనసస దదవళర

95-95/1082

తసడడ:ప గమరవయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:74-10-432
వయససస:47
లస: పప
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6327 AP151000642523
పపరర: కరశమమ దదవళళ

95-202/154

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-10-432
వయససస:40
లస: ససస స
6330 AP151000639458
పపరర: ననరరయణ దదవళళ

95-202/157

95-202/159

95-202/162

95-202/165

95-202/787

95-206/70

94-234/1371

94-236/799

95-202/166

6343 SQX2375293
పపరర: పపసననసజననయమలల కమటస

6346 SQX1726058
పపరర: ననగరరరనన చలమర

6349 NDX3204534
పపరర: కకశశర కరణస

6352 NDX1722686
పపరర: అచచమమ అసగడడ

94-154/718

6355 NDX3236528
పపరర: వనసకయమమ పరణణమ
భరస : రగశయఖ పరణణమ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:42
లస: ససస స

6335 MLJ2013977
పపరర: ససబభలరతనస� ననగమలర �

95-202/161

6338 MLJ2016939
పపరర: రమణయఖ� ననగమలర �

95-202/164

6341 SQX2043412
పపరర: వనసకరయమమ ససగరననడడ

95-202/786

తసడడ:ప కకటయఖ ససగరననడక
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:20
లస: ససస స
95-203/1031

6344 MLJ2012284
పపరర: లకమమమ పలలర

95-204/221

భరస : మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:74-10-1011
వయససస:73
లస: ససస స
95-206/71

6347 NDX2062990
పపరర: గగపస బబఖసననన

94-237/57

తసడడ:ప సససగయఖ బఖసననన
ఇసటట ననస:74-11వయససస:25
లస: పప
94-236/797

6350 NDX3170362
పపరర: కకశశర కరణస

94-236/798

Deleted

తసడడ:ప సస మయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-211
వయససస:19
లస: పప
94-234/57

భరస : ఏడడకకసడలల అసగడడ
ఇసటట ననస:74-11-433
వయససస:54
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప ననగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:52
లస: పప

6340 MLJ2017911
పపరర: బభలయఖ� ననగమలర �

95-202/158

తసడడ:ప బభలయఖ� �
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప సస మయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-211
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప సస మయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-211
వయససస:19
లస: పప
6354 NDX3228806
పపరర: రగశయఖ పరరమ

95-202/163

తసడడ:ప రరమమ చలమర
ఇసటట ననస:74-10-1078
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప సస మయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-211
వయససస:19
లస: పప
6351 NDX3208477
పపరర: కకశశర కరణస

6337 SQX1538455
పపరర: రవసదప బభబమ ననగమమలర

6332 SQX1049437
పపరర: మమరరత ననగమమలర

భరస : వనసకరయఖ� �
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదద వనసకయఖ కమటస
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమమ చలమర
ఇసటట ననస:74-10-1078
వయససస:42
లస: ససస స
6348 NDX3155892
పపరర: కకశశర కరణస

95-202/160

తసడడ:ప రమణయఖ�
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ప చనన రమణయఖ ననగమమలర
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:20
లస: ససస స
6345 SQX1725969
పపరర: బమజన చలమర

6334 MLJ3434610
పపరర: రమమదదవ� ననగమలర �

95-202/156

తసడడ:ప రమణయఖ
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణయఖ ననగమమలర
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బభలయఖ� �
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:48
లస: పప
6342 SQX2050391
పపరర: అరరణ ననగమమలర

95-206/891

భరస : రమణయఖ� �
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:65
లస: ససస స
6339 MLJ2018430
పపరర: వనసకయఖ� ననగమమలర �

6331 SQX1723592
పపరర: దసరన దదవళర

6329 MLJ3430113
పపరర: జగదదష దదవళళ

తసడడ:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-10-432
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:74-10-432
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చన రమణయఖ
ఇసటట ననస:74-10-433
వయససస:36
లస: ససస స
6336 MLJ2013985
పపరర: వనసకరయమమ ననగమలర

95-202/155

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-10-432
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-10-432
వయససస:60
లస: పప
6333 SQX1068403
పపరర: ససబభలయమమ ననగమమలర

6328 AP151000642090
పపరర: వజయ దదవళళ

6353 NDX1722660
పపరర: జవన బభబమ అసగడడ

94-234/58

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల అసగడడ
ఇసటట ననస:74-11-433
వయససస:38
లస: పప
94-154/719

6356 NDX0871186
పపరర: లకడమ తనటటకకసడ� తనటటకకసడ

94-236/58

భరస : ననరరయణ� తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:33
లస: ససస స
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94-236/59

భరస : రగససయమఖ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:40
లస: ససస స
6360 NDX0979633
పపరర: ఉచసచ మమధవ రరవప

94-236/62

95-206/769

94-237/58

95-206/771

94-236/678

94-236/66

తసడడ:ప హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-11-438/3
వయససస:77
లస: పప
6378 NDX1265248
పపరర: లకకమ తరరపతమమ గమసజ

94-236/69

తసడడ:ప మసరసన వరల� షపక
ఇసటట ననస:74-11-441
వయససస:33
లస: పప

95-206/72

6370 SQX2320497
పపరర: చడసచమమ మమకల

6373 NDX2548196
పపరర: పదనమవత

94-236/72

95-206/772

6368 SQX2321537
పపరర: చనమసడదశశరర మమకల

6371 NDX1847526
పపరర: గగపస మమచసచ

94-236/679

6374 NDX1959511
పపరర: కరరమమస షపక
భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:74-11-438
వయససస:49
లస: ససస స

6376 NDX1265222
పపరర: లకకమ తషరకర

6377 NDX1265255
పపరర: దసరరన భవరన తననరర

6382 NDX1181981
పపరర: దసరరన రరవప గసజ

6385 NDX0172809
పపరర: మహబబబ జజన షపక షపక
తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-11-441
వయససస:35
లస: పప

95-206/770

94-236/64

తసడడ:ప ససబల రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:74-11-437
వయససస:25
లస: పప

94-236/67

94-236/65

94-236/68

భరస : నరకశ తననరర
ఇసటట ననస:74 -11-439
వయససస:28
లస: ససస స
94-236/70

6380 NDX1265230
పపరర: వరయమఖ గమనన

94-236/71

తసడడ:ప దసరరనరరవప
ఇసటట ననస:74-11-439
వయససస:32
లస: పప
94-236/73

తలర : వరమమ
ఇసటట ననస:74-11-439
వయససస:52
లస: పప
94-236/75

94-236/63
6365 NDX1269265
పపరర: వనసకట లకకమననరరయణ గరరకపరటట

భరస : ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-11-437 NEAR MINI LORRY
వయససస:39
లస: ససస స

6379 NDX1196500
పపరర: శవ పరరశత G

95-206/768

భరస : శకనవరసస మమకల
ఇసటట ననస:74-11-436
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దసరరన రరవప
ఇసటట ననస:74-11-439
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : శవ పరరశత గసజ
ఇసటట ననస:74-11-439
వయససస:32
లస: పప
6384 NDX0169813
పపరర: మమజజహహద షపక� షపక

6367 SQX1884477
పపరర: శకనవరసస మమకల

6362 SQX2133387
పపరర: రరజఖ లకడమ మబఖస

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-11-436
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-11-439
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరయమఖ గమననసలకక
ఇసటట ననస:74-11-439
వయససస:29
లస: ససస స
6381 NDX1181999
పపరర: వరమమ గసజ గసజ

94-227/1352

భరస : కకసడయఖ మమకల
ఇసటట ననస:74-11-436
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప యమననదద మమచస
ఇసటట ననస:74-11-437
వయససస:44
లస: పప
6375 NDX2090165
పపరర: మమరరసజ సరహహబ షపక

6364 NDX3193893
పపరర: వనసకటటశశరరర శరఖమల

94-236/61

భరస : మమధవ రరవప మబఖస
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహహలల మమకల
ఇసటట ననస:74-11-436
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప నరరససహహలల మమకల
ఇసటట ననస:74-11-436
వయససస:34
లస: పప
6372 NDX2548170
పపరర: ససబభలరరవప మమచస

95-206/767

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ శరఖమల
ఇసటట ననస:74-11-436
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:74-11-436
వయససస:42
లస: ససస స
6369 SQX2321511
పపరర: కకసడయఖ మమకల

6361 SQX2117083
పపరర: మమధవ రరవప మమచసచ

6359 NDX1615741
పపరర: రగసయఖ పరరమ

తసడడ:ప ననగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ మమచసచ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గటటట
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:36
లస: పప
6366 NDX1269026
పపరర: రమణమమ గరరకపరటట

94-236/60

భరస : మమధవ రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-11-434
వయససస:54
లస: పప
6363 SQX2367118
పపరర: ససరకశ గటటట

6358 NDX2090074
పపరర: రరజఖస మమచసచ

6383 NDX0098228
పపరర: రహహమబన� షపక�

94-236/74

భరస : మసరసనశల� షపక
ఇసటట ననస:74-11-441
వయససస:56
లస: ససస స
94-236/76

6386 NDX0172734
పపరర: రరహసతషలర షపక� షపక

94-236/77

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-11-441
వయససస:36
లస: పప
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6387 NDX0172049
పపరర: మసరసన వల షపక
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94-236/78

తసడడ:ప హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:74-11-441
వయససస:59
లస: పప
6390 NDX1804195
పపరర: మమజనమమల షపక

94-237/60

94-237/61

94-236/80

94-236/83

94-236/86

94-236/89

94-236/92

తసడడ:ప భచనచ ననయక మమదవథ
ఇసటట ననస:74-11-454
వయససస:30
లస: పప

6397 NDX0098244
పపరర: రకణమక� పస లశశటట �

94-236/81

94-235/903

6400 NDX0910729
పపరర: నరకసదప బభబమ పరరమ� పరరమ

6403 NDX0994640
పపరర: పపలర మమ జడడగమ జడడగమ

6406 NDX0726240
పపరర: సరసబయఖ� దనసరర�

6409 NDX1381318
పపరర: శరరద జజరరగ జజరరగ

94-236/95

6412 NDX1268630
పపరర: అపరప రరవప జజరరగ జజరరగ

6415 NDX3224060
పపరర: ననగకశశర రరవప పరలపరరస
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:74-11-455
వయససస:32
లస: పప

6398 NDX0097493
పపరర: వనసకట రతనస� పస లశశటట �

94-236/82

94-236/84

6401 NDX0173526
పపరర: వనసకట ససబభలరరవప పస లశశటట �
పస లశశటట
తసడడ:ప వర రరఘవయఖ� పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-11-448
వయససస:53
లస: పప

94-236/85

94-236/87

6404 NDX2090116
పపరర: గగరరశసకర దనసరర

94-236/88

తసడడ:ప సరసబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:74-11-449
వయససస:37
లస: పప
94-236/90

6407 NDX2176320
పపరర: హనసమమమ తమమశశటట

94-236/91

భరస : వనసకట రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-11-451
వయససస:38
లస: ససస స
94-236/93

6410 NDX0909812
పపరర: వనసకట చలపతరరవప జజరరగక

94-236/94

తసడడ:ప అపరపరరవప� జజరరగ
ఇసటట ననస:74-11-452
వయససస:39
లస: పప
94-236/96

తలర : వనసకట రతనమమమ జజరరగ
ఇసటట ననస:74-11-452
వయససస:67
లస: పప
94-236/98

94-236/680
6395 NDX2668259
పపరర: దమమలపరటట మసరసన బఇవనస షససక

భరస : వనసకట ససబభలరరవప� పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-11-448
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ జజరరగ
ఇసటట ననస:74-11-452
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప అపరపరరవప� జజరరగ
ఇసటట ననస:74-11-452
వయససస:42
లస: పప
6414 NDX2107382
పపరర: రమమశ ననయక మమదవథ

6392 NDX3051018
పపరర: లలమరరణణ దదవరవరయయ

తసడడ:ప మహహదదదన షససక
ఇసటట ననస:74-11-447
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజననయమలల� దనసరర
ఇసటట ననస:74-11-449
వయససస:63
లస: పప

భరస : చలపతరరవప� జజరరగ
ఇసటట ననస:74-11-452
వయససస:32
లస: ససస స
6411 NDX0909747
పపరర: జజరరగ శకనవరసరరవప� జజరరగ

94-236/79

భరస : వనసకటటశశర రరవప జడడగమ
ఇసటట ననస:74-11-449
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:74-11-449
వయససస:40
లస: పప
6408 NDX0909267
పపరర: వనసకట లకడమ జజరరగక

6394 NDX1906785
పపరర: ననగకసదపస గమసటటరర

తసడడ:ప ననగయఖ� పరరమ
ఇసటట ననస:74-11-448
వయససస:29
లస: పప

భరస : శసకర దనసరర
ఇసటట ననస:74-11-449
వయససస:34
లస: ససస స
6405 NDX0716381
పపరర: శసకరర దనసరర

95-206/73

తసడడ:ప వనసకట ససబభలరరవప� పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-11-448
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబభలరరవప� పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-11-448
వయససస:28
లస: పప
6402 NDX0994665
పపరర: ససశల దనసరర దనసరర

94-237/59

తసడడ:ప వనసకటటశశరరలల రకగమల
ఇసటట ననస:74-11-442
వయససస:30
లస: పప

భరస : పరమమశశరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-11-447
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబభలరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-11-448
వయససస:30
లస: ససస స
6399 NDX0930545
పపరర: తలక కలమమర పస లశశటట పస లశశటట

6391 SQX1811801
పపరర: ననగ షణమమఖ ససవరకకషష యడర

6389 NDX2035856
పపరర: రమమష రకగమల

తసడడ:ప దసరన రరవప యడర
భరస : సనరఖ దదవరవరయయ
ఇసటట ననస:74-11-442/1, WORKERS COLO ఇసటట ననస:74-11-444
వయససస:29
లస: పప
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమజనమమల షపక
ఇసటట ననస:74-11-446
వయససస:27
లస: ససస స
6396 NDX0740886
పపరర: లకడమ పస లశశటట పస లశశటట

94-236/146

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-11-441
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-11-442
వయససస:33
లస: పప
6393 NDX2062958
పపరర: అబద SHAIK

6388 NDX0169904
పపరర: బభజ షపక

6413 NDX2107416
పపరర: కమల మమదవథ

94-236/97

భరస : బక ననయక మమదవథ
ఇసటట ననస:74-11-454
వయససస:42
లస: ససస స
94-146/956

6416 NDX1268648
పపరర: వరమమ గరలస గరలస

94-236/99

భరస : ససబభలరరవప గరలస
ఇసటట ననస:74-11-455
వయససస:50
లస: ససస స
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6417 NDX1268663
పపరర: మహహసదప గరలస గరలస
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94-236/100

తసడడ:ప ససబభలరరవప గరలస
ఇసటట ననస:74-11-455
వయససస:31
లస: పప
6420 NDX2649481
పపరర: మననహర గరలస

94-236/681

94-237/63

94-236/682

94-237/798

94-236/107

94-236/800

94-236/803

తసడడ:ప మహమమద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:21
లస: ససస స

6430 NDX1196591
పపరర: ససభభషసన P

6433 NDX0580936
పపరర: ససరకష� పరలపరరస�

6436 NDX2791580
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలపరరస

6439 NDX2810034
పపరర: శకలసతల పపరస

94-236/683

6442 NDX2654804
పపరర: అరరణ కకసడ

94-236/105

6445 NDX2599157
పపరర: నబ ఉననషర షపక
తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:41
లస: ససస స

6425 NDX2416378
పపరర: ధనలకడమ పపతపటటట

94-236/104

6428 NDX2410967
పపరర: రమమశ పపతసపరటట

94-237/65

6431 NDX1196526
పపరర: ససబభలయమమ R

94-236/106

భరస : ససబభల రరవప
ఇసటట ననస:74-11-460
వయససస:31
లస: ససస స
94-236/108

6434 NDX1448829
పపరర: ససబభలరరవప రరగరడడ

94-236/109

తసడడ:ప పసద పపరయఖ రరగరడడ
ఇసటట ననస:74-11-460
వయససస:35
లస: పప
94-236/801

6437 NDX2794683
పపరర: గమరవమమ పరలపరరస

94-236/802

భరస : వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:74-11-461
వయససస:50
లస: ససస స
94-236/804

6440 NDX2632917
పపరర: నసరన హన షపక

94-233/999

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:40
లస: ససస స
94-236/684

భరస : గగరర శసకర కకసడ
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:43
లస: ససస స
94-236/805

94-237/62

తసడడ:ప కకషష పపతసపరటట
ఇసటట ననస:74-11-457
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ శసకర పపరస
ఇసటట ననస:74-11-461
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప సతస ర సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:51
లస: పప
6444 NDX2718674
పపరర: యమససమన షపక

94-237/64

తసడడ:ప ససబలయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:74-11-461
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ పపరస
ఇసటట ననస:74-11-461
వయససస:30
లస: పప
6441 NDX2672392
పపరర: ఖససస మహమమద

6427 NDX2410934
పపరర: పపషరపవత పపతసపరటట

6422 NDX0098269
పపరర: ననగలకడమ మతషకలరర

భరస : రమమశ పపతసపరటట
ఇసటట ననస:74-11-457
వయససస:23
లస: ఇ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� పరలపరరస
ఇసటట ననస:74-11-460
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససరకష పరలపరరస
ఇసటట ననస:74-11-460
వయససస:19
లస: ససస స
6438 NDX2966521
పపరర: శవ శసకర పపరస

94-236/103

తసడడ:ప శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-11-460
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:74-11-460
వయససస:48
లస: ససస స
6435 NDX2746931
పపరర: వనసకట రమణ పరలపరరస

6424 NDX2416394
పపరర: ససబమలలల తతమసడడప

94-236/102

భరస : లకడమ ననరరయణ MOTHUKURI
ఇసటట ననస:74-11-456
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష పపతసపరటట
ఇసటట ననస:74-11-457
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష
ఇసటట ననస:74-11-457
వయససస:41
లస: ససస స
6432 NDX1196559
పపరర: పపరమమ పరలపరరస పరలపరరస

94-238/927

భరస : శకనవరససలల తతమసడడప
ఇసటట ననస:74-11-457
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణయఖ
ఇసటట ననస:74-11-457
వయససస:51
లస: ససస స
6429 NDX2676559
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పరపఠరపటట

6421 NDX2655363
పపరర: జననరర న గరలస

6419 NDX1268655
పపరర: ససబభల రరవప గరలస

తసడడ:ప రరమయమఖ
ఇసటట ననస:74-11-455
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ గరలస
ఇసటట ననస:74-11-455
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-11-456
వయససస:51
లస: ససస స
6426 NDX2617488
పపరర: భవన సజన

94-236/101

తసడడ:ప ససబలయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-11-455
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప జననరరన గరలస
ఇసటట ననస:74-11-455
వయససస:18
లస: పప
6423 NDX0098251
పపరర: తరరపతమమ పరరమ

6418 NDX1858820
పపరర: venkateswarlu రకగమల

6443 NDX2672541
పపరర: అలస ఫ మహమమద

94-236/685

తసడడ:ప ఖససస మహమమద
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:22
లస: పప
94-237/799

6446 SQX1970094
పపరర: నసరన హన షపక

95-1/891

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:40
లస: ససస స
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పపరర: గగరర శసకర కకసడ
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95-31/671

తసడడ:ప ససబలరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:74-11-462
వయససస:51
లస: పప
6450 NDX1616160
పపరర: శవయఖ రరగర

94-236/111

తసడడ:ప అపయఖ రరగర
ఇసటట ననస:74-11-463
వయససస:62
లస: పప
6453 NDX0173625
పపరర: రమమష భమవరపప

94-236/114

94-236/686

భరస : మహబబబ జజన SHAIK
ఇసటట ననస:74-11-469
వయససస:67
లస: ససస స
6462 NDX1817677
పపరర: శకనవరసరరవప జపపడడ

94-237/71

94-236/119

తసడడ:ప వనసకటభపవప PALTHE
ఇసటట ననస:74-11-472
వయససస:33
లస: పప
6474 MLJ3691938
పపరర: సతష కలమమర అననవరపప

6457 NDX1345578
పపరర: రరహనన ససలమసన షపక SHAIK

6460 NDX1345560
పపరర: జహసగరర బభషర షపక SHAIK

6463 NDX2193449
పపరర: ససవర కరమమకడ మమనక మదదద

6466 NDX2642973
పపరర: భభసకర రరవప మదదద

6469 NDX1609900
పపరర: శరరద పరలలస PALTHE

6472 NDX3289220
పపరర: యగకశశర రరవప అననన

94-237/66

తసడడ:ప వనసకట అపరపరరవప అనన వరపప
ఇసటట ననస:74-11-475, 2/1 LANE
వయససస:40
లస: పప

6475 NDX2654523
పపరర: శరరష రరణణ అననవరపప
భరస : సతశ కలమమర అననవరపప
ఇసటట ననస:74-11-475, 2/1 LANE
వయససస:32
లస: ససస స

6458 NDX1345602
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక SHAIK

94-237/67

భరస : బభదసషర SHAIK
ఇసటట ననస:74-11-469
వయససస:35
లస: ససస స
94-237/69

6461 NDX1345594
పపరర: బభదసషర షపక SHAIK

94-237/70

తసడడ:ప మహబబబ జజన SHAIK
ఇసటట ననస:74-11-469
వయససస:39
లస: పప
94-236/117

6464 NDX1706623
పపరర: పదనమవత మదదద

94-236/118

భరస : భభసకర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-11-470
వయససస:45
లస: ససస స
94-236/687

94-237/73

94-237/993

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అననన
ఇసటట ననస:74-11-472
వయససస:58
లస: పప
94-233/1000

94-236/116

తసడడ:ప గమరవయఖ� భభనసవరరపప
ఇసటట ననస:74-11-464
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకషష PALTHE
ఇసటట ననస:74-11-472
వయససస:29
లస: ససస స
94-237/75

94-236/113

94-236/115 6455 NDX0582114
6454 NDX0225086
పపరర: ససరకష భమవరపప భమవరపప
పపరర: రమణ� భభనసవరపప�

Deleted

94-237/891

94-236/110

భరస : రమణ� భమవరపప
ఇసటట ననస:74-11-464
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప పపననయఖ మదదద
ఇసటట ననస:74-11-470
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప మదదద బభసకర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-11-470
వయససస:18
లస: పప
6471 NDX1609934
పపరర: కకషష పరలలస PALTHE

6452 NDX0688994
పపరర: వజయ� భమవరపప�

94-236/112

తసడడ:ప భభసకర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-11-470
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప భభసకర రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-11-470
వయససస:22
లస: పప
6468 NDX2999241
పపరర: మదదద లకడమ ననథ మదదద

6451 NDX1906918
పపరర: నరజ భమవరపప

తసడడ:ప మహబబబ జజన SHAIK
ఇసటట ననస:74-11-469
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ససబభలరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:74-11-469
వయససస:55
లస: పప
6465 NDX2193431
పపరర: షణమమఖ కకషష మదదద

తసడడ:ప శవయఖ రరగర
ఇసటట ననస:74-11-463
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జహసగరర బభషర SHAIK
ఇసటట ననస:74-11-469
వయససస:33
లస: ససస స
94-237/68

6449 NDX1615725
పపరర: పరరశత రరగర

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:74-11-462 WARD NO 20 WOR
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ భమవరపప
ఇసటట ననస:74-11-464
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప జగనననధస గమటట మలర
ఇసటట ననస:74-11-465
వయససస:37
లస: పప
6459 NDX1345586
పపరర: షసషషననసర షపక షపక

95-206/74

భరస : రమమష భమవరపప
ఇసటట ననస:74-11-464
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ� భమవరపప
ఇసటట ననస:74-11-464
వయససస:30
లస: పప
6456 NDX2540235
పపరర: బదదప గమటట మలర

6448 SQX1840354
పపరర: మమసన
ట న న షపక

6467 NDX0544114
పపరర: పసరరమమ� దనసరర�

94-237/72

భరస : సరసబయఖ� దనసరర�
ఇసటట ననస:74-11-470
వయససస:60
లస: ససస స
6470 NDX1269109
పపరర: వజయ శక సనరకపలర
SUREPALLI
భరస : ససబభశవ రరవప SUREPALLI
ఇసటట ననస:74-11-472
వయససస:47
లస: ససస స
6473 NDX2623759
పపరర: బలమమ జసగస

94-237/74

94-6/784

తసడడ:ప చనన కకటయఖ జసగస
ఇసటట ననస:74-11-474
వయససస:23
లస: ససస స
94-237/800

6476 NDX0909663
పపరర: కకటట లకకమననరరయణ koti

94-237/76

తసడడ:ప ఆసజననయమలల koti
ఇసటట ననస:74-11-477
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: ఆసజననయమలల కకటట
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94-237/77

తసడడ:ప రరమ రరవప కకటట
ఇసటట ననస:74-11-477
వయససస:49
లస: పప

6478 SQX2462133
పపరర: నరసససహరరవప గగనన

95-206/773

భసధసవప: పసచచయఖ గగనన
ఇసటట ననస:74-11-479
వయససస:58
లస: పప

6480 NDX1381144
పపరర: తరరపతమమ తమమశశటట
TAMMISETTY
భరస : వరయఖ TAMMISETTY
ఇసటట ననస:74-11-480
వయససస:27
లస: ససస స

94-237/78

6479 SQX2459121
పపరర: హరర వనసకట ననగకసధప కలమమర
గగనన
తసడడ:ప నరసససహరరవప గగనన
ఇసటట ననస:74-11-479
వయససస:30
లస: పప

94-237/79 6482 NDX1440429
6481 NDX1381128
పపరర: పదమ తమమశశటట TAMMISETTY
పపరర: దదవ వనమమల

భరస : శకనస TAMMISETTY
ఇసటట ననస:74-11-480
వయససస:29
లస: ససస స

95-206/774

94-237/80

భరస : శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:74-11-480
వయససస:38
లస: ససస స

94-237/81 6484 NDX1381078
94-237/82 6485 NDX1381136
94-237/83
6483 NDX1381102
పపరర: మలర శశరర తమమశశటట tammisetty
పపరర: గగవసదస తమమశశటట tammisetty
పపరర: వరయఖ తమమశశటట
TAMMISETTY
భరస : కకటటశశర రరవప tammisetty
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప tammisetty
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప TAMMISETTY
ఇసటట ననస:74-11-480
ఇసటట ననస:74-11-480
ఇసటట ననస:74-11-480
వయససస:57
లస: ససస స
వయససస:30
లస: పప
వయససస:30
లస: పప
94-237/84 6487 NDX1440411
6486 NDX1381110
పపరర: శకనస తమమశశటట TAMMISETTY
పపరర: శకనస వనమమల

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప TAMMISETTY
ఇసటట ననస:74-11-480
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-11-480
వయససస:44
లస: పప

6489 NDX3195740
పపరర: తపవనణణ ససదస

6490 NDX0994566
పపరర: ఓబమలల దనరర DARLA

94-234/1372

తసడడ:ప రరమమసజననయమలల ససదస
ఇసటట ననస:74-11-481
వయససస:26
లస: ససస స
6492 NDX1578261
పపరర: సరసబయఖ గమసటటరర

94-236/120

6493 NDX1269182
పపరర: అనస దనరర DHARLA

95-206/75

భరస : శకనస� darla
ఇసటట ననస:74-11-486
వయససస:56
లస: ససస స

6496 SQX0581561
పపరర: శకనస దనరర �

94-237/86

94-237/90

భరస : పపసరద మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-11-487
వయససస:42
లస: ససస స

6499 NDX1648783
పపరర: జయ కలమమర మహసకరళ

94-237/87

94-237/93

6502 NDX1345354
పపరర: ససజజత బభణనవత

తసడడ:ప నరసససహరరవప� ATMAKURI
ఇసటట ననస:74-11-487
వయససస:34
లస: పప

భరస : లమలల
ఇసటట ననస:74-11-489
వయససస:27
లస: ససస స

6504 NDX1265263
పపరర: భభణవతష లమలల

6505 NDX2423051
పపరర: ననగ మనన వరలచరర

94-236/123

తసడడ:ప చనన వనసకటటశశరరర వరలచరర
ఇసటట ననస:74-11-489/1
వయససస:29
లస: ససస స

95-206/726

6494 NDX1609926
పపరర: షకకల దనరర DHARLA

94-237/88

భరస : రరసబభబమ DHARLA
ఇసటట ననస:74-11-486
వయససస:37
లస: ససస స
95-206/76

6497 NDX1609884
పపరర: కకకషష కలమమరర కకసజకటట
KONJETI
భరస : వనసకటటశశరరర KONJETI
ఇసటట ననస:74-11-487
వయససస:42
లస: ససస స

94-237/89

94-237/91

6500 NDX2035708
పపరర: జయ కలమమర మహసకరళ

94-237/92

తలర : అననమమ మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-11-487
వయససస:25
లస: పప

6501 NDX0581876
పపరర: రరమకకకషష� ఆతమకలరర�

6491 SQX1997915
పపరర: మహహమ కలమమరర గగరసటర
భరస : ఉమ శసకర గగరసటర
ఇసటట ననస:74-11-483/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప రతనస� దనరర
ఇసటట ననస:74-11-486
వయససస:61
లస: పప

6498 NDX1648791
పపరర: అననమమ మహసకరళ

94-224/1361

Deleted

తసడడ:ప శకనస DHARLA
ఇసటట ననస:74-11-486
వయససస:29
లస: ససస స

6495 SQX0582148
పపరర: వజయ దనరర �

6488 NDX3199015
పపరర: తపవనణణ ససదస

తసడడ:ప రరమసజననయమలల ససదస
ఇసటట ననస:74-11-481
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస DARLA
ఇసటట ననస:74-11-481
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-11-484
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప హహనమజ
ఇసటట ననస:74-11-489
వయససస:37
లస: పప

94-237/85

తసడడ:ప పపసరద మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-11-487
వయససస:25
లస: పప
94-236/121

6503 NDX1345347
పపరర: మహన నననవత

94-236/122

తసడడ:ప శశవఖ
ఇసటట ననస:74-11-489
వయససస:27
లస: పప
94-236/124

6506 NDX2423069
పపరర: ససబభలయమమ వరలచరర

94-236/125

తలర : చనన వనసకటటశశరరర వరలచరర
ఇసటట ననస:74-11-489/1
వయససస:45
లస: ససస స
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6507 NDX3113974
పపరర: నరరయణమమ అవపల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
94-234/1373

భరస : వనసకటరతనస అవపల
ఇసటట ననస:74-11-490
వయససస:72
లస: ససస స
6510 NDX2193662
పపరర: వనసకట దసరన పపసరద ఆవపల

94-237/96

94-237/99

94-237/102

6514 NDX2131936
పపరర: పపరషమమ మమడడమమడడ

6517 NDX2753390
పపరర: అఖల బసడరర

94-236/126

94-237/104

భరస : మలర కరరరననరరవప� KALLURI
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:35
లస: ససస స

94-237/95

6512 NDX2131944
పపరర: శక లకడమ మమడడమమడడ

94-237/98

భరస : ననరపపరరడడడ మమడడమమడడ
ఇసటట ననస:74-11-492
వయససస:32
లస: ససస స
94-237/100

6515 NDX2131951
పపరర: ననరపరరడడడ మమడడమమడడ

94-237/101

తసడడ:ప పస లరరడడడ మమడడమమడడ
ఇసటట ననస:74-11-492
వయససస:36
లస: పప
94-237/892

తసడడ:ప వనసకటరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:74-11-492
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ మబరరస కకమబమరర
ఇసటట ననస:74-11-493
వయససస:44
లస: ససస స
6522 NDX0598094
పపరర: ననగకసదపస కలల
ర రర� kalluri

94-237/97

భరస : పస లరరడడడ మమడడమమడడ
ఇసటట ననస:74-11-492
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-11-492
వయససస:48
లస: పప
6519 NDX0994236
పపరర: చసదదక
ప కకమబమరర కకమబమరర

6511 NDX0342477
పపరర: రరమకకషష ఆవపల

6509 NDX2193688
పపరర: అణమ రరధ ఆవపల

భరస : వనసకట రరమ కకషష ఆవపల
ఇసటట ననస:74-11-490
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రతనస ఆవపల
ఇసటట ననస:74-11-490
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటభపవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-11-492
వయససస:43
లస: ససస స
6516 NDX2131969
పపరర: వనసకట రరవప బసడనరర

94-237/94

భరస : వనసకట దసరన పపసరద ఆవపల
ఇసటట ననస:74-11-490
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : ననరరయణమమ ఆవపల
ఇసటట ననస:74-11-490
వయససస:27
లస: పప
6513 NDX2131977
పపరర: రమణ బసడనరర

6508 NDX2193670
పపరర: రరజఖ లకడమ ఆవపల

6518 SQX2123982
పపరర: అనసష బసడరర

95-206/775

తసడడ:ప వనసకటరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:74-11-492
వయససస:18
లస: ససస స

6520 NDX0977926
పపరర: ననరరయణ మబరరస కకమబమరర
కకమబమరర
తసడడ:ప ససధదర చసదప కకమబమరర
ఇసటట ననస:74-11-493
వయససస:48
లస: పప

94-236/127

6523 NDX0098277
పపరర: చసదపమమ� కకలర లరర�

94-237/105

6521 NDX0787234
పపరర: రకగమల ససభభషసణణ REGULA
భరస : ననగకశశర రరవప REGULA
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల� KILLURI
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:51
లస: ససస స

6524 NDX0174565
పపరర: వనసకట ససరకష బభబమ కలల
ర రర

6527 NDX0173450
పపరర: చడననయఖ గగననగగసడర �
gonugundla
తలర : అకకయఖ� gonugundla
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:40
లస: పప

94-237/110 6529 NDX0173922
6528 NDX0170522
పపరర: శకనవరససలల కలల
పపరర: వనసకట ససబలయఖ పరరమ
ర రర� KALLURI
PARIMI
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� KALLURI
తసడడ:ప కకసడయఖ PARIMI
ఇసటట ననస:74-11-496
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:55
లస: పప
వయససస:56
లస: పప

6530 SQX1525312
పపరర: శశరకఖ బబసయపననన

95-206/78

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:45
లస: ససస స
6534 SQX2327229
పపరర: మమనక కరణస
భరస : మలర కరరరననరరవప కరణస
ఇసటట ననస:74-11-496 NEW
వయససస:27
లస: ససస స

6532 SQX0582031
పపరర: సససగయఖ బబసపసననన�

94-237/111

6535 NDX0543488
పపరర: లకడమ కలమమరర అలలగమల
భరస : శశషయఖ అలలగమల
ఇసటట ననస:74-11-497
వయససస:55
లస: ససస స

94-237/109

95-206/77

తసడడ:ప సససగయఖ బబసయపననన
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:27
లస: ససస స
95-206/79

తసడడ:ప ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:52
లస: పప
95-203/1033

94-237/106

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:28
లస: పప

94-237/107 6526 NDX0174466
94-237/108
6525 NDX0174060
పపరర: మమలకకసడ ననయమడడ� ననలకకరరస�
పపరర: లకడమ ననరరయణ మతషకలరర
MOTHUKURI
తసడడ:ప పసద కకసడయఖ� Nelakorti
తసడడ:ప నరసససహహలల MOTHUKURI
ఇసటట ననస:74-11-496
ఇసటట ననస:74-11-496
వయససస:37
లస: పప
వయససస:38
లస: పప

6531 SQX0582007
పపరర: అసజల బబసపసననన�

94-237/103

6533 SQX2324507
పపరర: మలర కరరరననరరవప కరణస

95-203/1032

తసడడ:ప ననగయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-496 NEW
వయససస:31
లస: పప
94-236/128

6536 NDX1105493
పపరర: శశషయఖ అలలగమల అలలగమలల

94-236/129

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ అలలగమల
ఇసటట ననస:74-11-497
వయససస:63
లస: పప
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6537 NDX2654911
పపరర: ససరకశ మలలబబ ఈనన
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94-236/688

6538 NDX0581843
పపరర: మలర కరరరనన రరవప� కలల
ర రర�

తసడడ:ప పసదద ననగకశశర రరవప మలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:74-11-497
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� KALLURI
ఇసటట ననస:74-11-500
వయససస:39
లస: పప

6540 SQX1883396
పపరర: నగకశశరరరవప నసదదకటటటటఐ

6541 NDX3191368
పపరర: లకడమ యమలమమమసడనళయ

95-206/88

తసడడ:ప వరరసరశమ నసదదకటటటటఐ
ఇసటట ననస:74-11-500 2ND LANE
వయససస:40
లస: పప
95-206/82

తసడడ:ప ననగయఖ�
ఇసటట ననస:74-11-508
వయససస:54
లస: పప

6544 NDX2962405
పపరర: రగశన పరతతరర

తసడడ:ప లకడమ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-11-510
వయససస:64
లస: ససస స

6549 NDX1698762
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కకటపరటట

6550 NDX2463834
పపరర: కకసడయఖ మణణకకసడ

94-236/131

తసడడ:ప చననయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:33
లస: పప
94-236/808

భరస : సస మయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:39
లస: ససస స
6555 NDX3157534
పపరర: సస మయఖ కరణస

94-233/1125

Deleted

6545 NDX2889715
పపరర: హహమ బసదస పరతతరర

94-237/893

95-206/83

6548 NDX1847591
పపరర: ననగకశశర రరవప రకగమల

94-236/130

తసడడ:ప వనసకయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:29
లస: పప
94-236/132

6551 NDX3171840
పపరర: సస మయఖ కరణస

94-236/807

తసడడ:ప పసదద వనసకట ససబలయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:45
లస: పప

6553 NDX3171139
పపరర: అనల కరణస

6554 NDX3170792
పపరర: అనల కరణస

6556 SQX0279356
పపరర: ససశల మమనకకసడ�
భరస : మలమఖదద�ప
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:33
లస: ససస స

6558 NDX3107638
పపరర: రమణమమ రకగమల

6559 SQX2141307
పపరర: రరమమరరవప గమడద

భరస : వనసకయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-11-511 ETUKUR ROAD
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరయఖ గమడద
ఇసటట ననస:74-11-512
వయససస:36
లస: పప

6561 NDX3053964
పపరర: వజయలకడమ కకటపరటట

6562 NDX3053816
పపరర: చననయఖ కకటపరటట

94-236/813

95-206/81

తసడడ:ప పసదమమలకకసడయఖ మణణకకసడ
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప పసదద వనసకట ససబలయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:45
లస: పప

94-236/812

6542 SQX0279323
పపరర: ననరరయణమమ పరరమ�

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:74-11-509
వయససస:21
లస: ససస స

94-236/809

94-236/810

Deleted

తసడడ:ప సస మయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:21
లస: పప
94-237/894

95-206/80

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-11-508
వయససస:52
లస: ససస స

6547 SQX0581983
పపరర: మసగమమకసచరర �

తసడడ:ప తరరపతయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-11-509 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: పప

6552 NDX3213246
పపరర: ఆదదలకడమ కరణస

94-236/806

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పరతతరర
ఇసటట ననస:74-11-509
వయససస:19
లస: ససస స
94-234/1374

6539 SQX1549643
పపరర: సరశత మమలల

భరస : ననగకశశరరరవప మమలల
ఇసటట ననస:74-11-500
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస యమలమమమసడనళయ
ఇసటట ననస:74-11-508
వయససస:42
లస: ససస స

6543 SQX0285544
పపరర: బపహమయఖ పరరమ�

6546 NDX3116043
పపరర: శకనస పరరమ

94-237/112

తసడడ:ప సస మయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-11-511
వయససస:21
లస: పప
95-206/84

6557 NDX3135597
పపరర: వనసకయఖ రకగమల

94-236/811

తసడడ:ప చనన కకటయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-11-511 ETUKUR ROAD
వయససస:50
లస: పప
95-206/776

6560 SQX2237873
పపరర: భభరన వ కకటపరటట

95-206/777

తసడడ:ప వనసకటరరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-11-512
వయససస:18
లస: ససస స
94-237/895

6563 SQX2395721
పపరర: ససబమలలల కకటపరటట

95-206/778

భరస : మలర కరరరనన కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-11-513 ETUKUR ROAD
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-11-513 ETUKUR ROAD
వయససస:58
లస: పప

భరస : చననయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-11-513 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: ససస స

6564 NDX2676575
పపరర: సససహదదప మలననన

6565 NDX2677169
పపరర: ససబలమమ మలననన

6566 NDX1234129
పపరర: వనసకటరతనస చససచస

తసడడ:ప పసచచయఖ మలననన
ఇసటట ననస:74-11-515
వయససస:42
లస: పప

94-2/1235

భరస : సససహదదప మలననన
ఇసటట ననస:74-11-515
వయససస:36
లస: ససస స

94-223/999

94-233/37

భరస : వనసకటటశశరరర చససచస
ఇసటట ననస:74-11-516
వయససస:44
లస: ససస స
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94-233/38

తలర : తషలసమమ చససచస
ఇసటట ననస:74-11-516
వయససస:57
లస: పప
6570 NDX0097964
పపరర: లకమమమ బబ ళళ

94-233/40

94-233/43

94-237/115

94-237/118

94-237/121

94-236/689

94-237/801

తసడడ:ప రరమమలల గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:27
లస: పప

6580 NDX0582056
పపరర: తరరపతయఖ� గమదడ�

6583 NDX2131928
పపరర: శకలత మమడడమమడడ

6586 NDX2653616
పపరర: ఆదదలకడమ జపలర

6589 NDX2549624
పపరర: అనత గమసజ

94-237/123

6592 NDX0598060
పపరర: తరరపతమమ గమదడ GUDE

94-237/119

6595 NDX0581595
పపరర: రరమమలల గమదడ
తసడడ:ప రరమయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:48
లస: పప

6575 NDX0598227
పపరర: ససశల గమదడ గమదడ

94-237/114

6578 NDX0581116
పపరర: ననగకశశర రరవప గమదడ

94-237/117

6581 NDX0581181
పపరర: బయనన గమదడ

94-237/120

తసడడ:ప సససగయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-521
వయససస:45
లస: పప
94-237/122

6584 SQX2320554
పపరర: అసకమమ చలర

95-206/779

భరస : రరసబభబమ చలర
ఇసటట ననస:74-11-524
వయససస:40
లస: ససస స
94-236/690

6587 NDX2554269
పపరర: గమసజ అనత

94-236/691

భరస : గమసజ మణణ
ఇసటట ననస:74-11-528
వయససస:30
లస: ససస స
94-237/802

6590 NDX3285632
పపరర: ఏడడకకసడలల కకణణజకటట

94-233/1252

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకణణజకటట
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:22
లస: పప
94-237/124

భరస : రరమమలల GUDE
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:45
లస: ససస స
94-237/127

94-233/42

తసడడ:ప బయనన గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-521
వయససస:35
లస: పప

భరస : మణణ గసజ
ఇసటట ననస:74-11-528
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగస SHAIK
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:28
లస: ససస స
6594 NDX2062933
పపరర: రవ గమదడ

94-237/116

భరస : అచచయఖ జపలర
ఇసటట ననస:74-11-528
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గమసజ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:74-11-528
వయససస:58
లస: ససస స
6591 NDX0598243
పపరర: కరరమమన షపక షపక

6577 NDX0598169
పపరర: అసజమమ గమదడ గమదడ

6572 NDX0172643
పపరర: ససబలయఖ బబ లమర

భరస : తరరపతయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-521
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ మమడడమమడడ
ఇసటట ననస:74-11-524
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మమతయఖ జపలర
ఇసటట ననస:74-11-528
వయససస:43
లస: పప
6588 NDX2545341
పపరర: గమసజ లకడమ

94-237/113

తసడడ:ప సససగయఖ� గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-521
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:74-11-524
వయససస:24
లస: ససస స
6585 NDX2654572
పపరర: అచచయఖ జపలర

6574 NDX2062982
పపరర: అసజల బఖసననన

94-233/39

తసడడ:ప ననగయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:74-11-519
వయససస:47
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-521
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-521
వయససస:35
లస: పప
6582 NDX2131910
పపరర: ససవర కలమమరర మలలర

94-233/41

భరస : సససగయఖ బఇపసననన
ఇసటట ననస:74-11-520
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బయనన గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-521
వయససస:45
లస: ససస స
6579 NDX0581090
పపరర: బపహమనసదస గమదడ

6571 NDX1061399
పపరర: ననగకశశరరరవప బబ ళళ

6569 NDX1234137
పపరర: సరసశత బబ ళళ

భరస : ననగకశశరరరవప బబ ళళ
ఇసటట ననస:74-11-519
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ బబ ళళ
ఇసటట ననస:74-11-519
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప బపహమయఖ కలసకల
ఇసటట ననస:74-11-519
వయససస:47
లస: పప
6576 NDX0601443
పపరర: ననరమమ గమదడ

95-203/654

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చససచస
ఇసటట ననస:74-11-516
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబలయఖ బబ ళళ
ఇసటట ననస:74-11-519
వయససస:42
లస: ససస స
6573 NDX1061381
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసకల

6568 SQX1736453
పపరర: దదననష చససచస

6593 NDX2062925
పపరర: తరరపతమమ గమదడ

94-237/125

భరస : రరమమలల గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:48
లస: ససస స
94-237/128

6596 NDX0579987
పపరర: గగస షపక

94-237/129

తసడడ:ప బమడద సరహహబ SHAIK
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:60
లస: పప
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95-206/780

తసడడ:ప మమసలయఖ కలలరర
ఇసటట ననస:74-11-530
వయససస:19
లస: పప
6600 NDX1440577
పపరర: లకడమ కకళస

94-237/132

94-237/135

తసడడ:ప పపననయఖ KELAM
ఇసటట ననస:74-11-535
వయససస:29
లస: పప
6606 NDX2906998
పపరర: శశషరరవప ససరక

94-237/130

భరస : శకనవరససలల మకరకన
ఇసటట ననస:74-11-531
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకకరసత KELAM
ఇసటట ననస:74-11-535
వయససస:27
లస: ససస స
6603 NDX1440536
పపరర: శకకరసత కకళస

6598 NDX1609850
పపరర: అనసరరధ మకరకన మకరకన

94-236/814

తసడడ:ప యగయఖ ససరక
ఇసటట ననస:74-11-536
వయససస:63
లస: పప

6601 NDX1440528
పపరర: అదద లకడమ కకళస

94-237/131
6599 NDX1609835
పపరర: శకనవరససలల మకరకన మకరకన

తసడడ:ప కకటయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:74-11-531
వయససస:38
లస: పప
94-237/133

6602 NDX0097667
పపరర: ననగమమ నలర గగసడ

భరస : శకనవరస రరవప KELAM
ఇసటట ననస:74-11-535
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ NALLAGONDA
ఇసటట ననస:74-11-535
వయససస:59
లస: ససస స

94-237/136
6604 NDX0173005
పపరర: కకకషష నలమరగగసడర
NALLAGONDLA
తసడడ:ప ననరరయణ NALLAGONDLA
ఇసటట ననస:74-11-535
వయససస:30
లస: పప

6605 NDX1440502
పపరర: శకనవరస రరవప కకళస
తసడడ:ప పపననయఖ KELAM
ఇసటట ననస:74-11-535
వయససస:31
లస: పప

6607 NDX1634733
పపరర: రమమదదవ పస లలపఅల

94-237/139
6608 NDX0871285
పపరర: బభల గమరరవరరన సనర SOORE

94-237/138

భరస : రరసబభబమ పస లలపఅల
ఇసటట ననస:74-11-536
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ తషలమర
ఇసటట ననస:74-11-536
వయససస:43
లస: పప

6612 SQX2237378
పపరర: ఆష షపక

6614 SQX1971779
పపరర: ఫరతమ షపక

తసడడ:ప బభజ
ఇసటట ననస:74-11-536
వయససస:19
లస: ససస స
6615 NDX2194306
పపరర: కకటటశశరర గమసజ

94-236/133

94-233/1002

తసడడ:ప లకమణ ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-11-545
వయససస:24
లస: ససస స

94-236/815

6619 NDX2718757
పపరర: తరరపటమమ యయనసగసటట

94-233/1126

భరస : వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-11-544
వయససస:48
లస: ససస స
94-236/692

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-11-544
వయససస:25
లస: పప
6624 NDX2799070
పపరర: ననగమణణ నసడడ కటటట

6616 NDX3118072
పపరర: పపభమదనస యరమల

6622 NDX2736544
పపరర: వనసకటభపరరవప యయనసగసటట

6625 NDX3177383
పపరర: నగకశశరరరవప పరలడడగమ
తసడడ:ప పసచచయఖ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:74-11-546
వయససస:35
లస: పప

95-205/762

95-185/766

6617 NDX0994574
పపరర: మమధవ యరకమమల
YARRAMALA
భరస : పపభమదనస YARRAMALA
ఇసటట ననస:74-11-539
వయససస:34
లస: ససస స
6620 NDX2719573
పపరర: లకడమ భభరత యయనసగసటట

94-237/142

94-233/1127

భరస : వనసకటరరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-11-544
వయససస:23
లస: ససస స
94-236/816

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-11-544
వయససస:30
లస: పప
94-237/896

6611 SQX2237386
పపరర: బభజ షపక

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:74-11-537
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన యరమల
ఇసటట ననస:74-11-539
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-11-544
వయససస:30
లస: పప
6621 NDX2684967
పపరర: వనసకట రవ యయనసగసటట

94-234/1375

భరస : బభలమజ
ఇసటట ననస:74-11-537
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మణణ గమసజ
ఇసటట ననస:74-11-538
వయససస:31
లస: ససస స
6618 NDX2618908
పపరర: వనసకటభపవప యయనసగసటట

6613 NDX3184181
పపరర: అరరణ నవరత

94-237/137

తసడడ:ప శశషరరరవప SOORE
ఇసటట ననస:74-11-536
వయససస:30
లస: ససస స

94-237/140 6610 NDX0910117
94-237/141
6609 NDX0871384
పపరర: బభల గమరరవరరన సనరక SOORE
పపరర: వ శవసతఖవరరసజననయపపసరద
సనరర
తసడడ:ప పపసరద SOORE
తసడడ:ప శశషరరరవప SURE
ఇసటట ననస:74-11-536
ఇసటట ననస:74-11-536
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:38
లస: పప
95-205/763

94-237/134

6623 NDX2718765
పపరర: మలర శశరర యయనసగసటట

94-236/817

తసడడ:ప రవ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-11-544
వయససస:24
లస: ససస స
94-236/818

6626 SQX2441616
పపరర: ననగరతనస పరలడడగమ

95-206/781

భరస : ననగకశశరరవప పరలడడగమ
ఇసటట ననస:74-11-546
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: సరశత మబలల
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94-49/869

6628 NDX3107968
పపరర: రరమమలల మమలల

94-236/819

6629 NDX3108172
పపరర: ససశల మమలల

94-236/820

భరస : ననగకశశరరరవప మమలల
ఇసటట ననస:74-11-546 ETUKUR ROAD
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప చననయఖ మమలల
ఇసటట ననస:74-11-546 ETUKUR ROAD
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమమలల మమలల
ఇసటట ననస:74-11-546 ETUKUR ROAD
వయససస:49
లస: ససస స

6630 NDX2174316
పపరర: రరధ మమకకస పరటట

94-237/144
6631 NDX1134642
పపరర: మలలశశరర గగనసగమసటర
GONUGUNTLA
భరస : వనసకట రరవప GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:74-11-547
వయససస:34
లస: ససస స

94-237/145
6632 NDX1269075
పపరర: రరవనమమ తషలల
ర రర TULLURI

94-237/143

భరస : రవ మమకకస పరటట
ఇసటట ననస:74-11-547
వయససస:26
లస: ససస స
6633 NDX2174308
పపరర: రవ మమకకస పరటట

94-237/147
6634 NDX1105261
పపరర: వనసకట రరవప గగనసగమసటర
GONUGUNTLA
తసడడ:ప ససబలయఖ GONUGUNTLA
ఇసటట ననస:74-11-547
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ గమడద
ఇసటట ననస:74-11-547
వయససస:51
లస: పప

94-237/148

94-237/149
6637 NDX1381169
పపరర: రరధదక కకరసపలర
KORAMPALLI
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప KORAMPALLI
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:26
లస: ససస స

94-237/150
6638 NDX1269133
పపరర: ననగమణణ గరమమడడలర
GUMMADILLI
భరస : సతఖననరరయణ GUMMADILLI
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:33
లస: ససస స

94-237/151

94-237/152
6640 NDX1381151
పపరర: శశషష కలమమరర కకరసపలర
KORAMPALLI
భరస : కకటటశశర రరవప KORAMPALLI
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:43
లస: ససస స

6641 NDX1616103
పపరర: రరమమ గమధద
తసడడ:ప వనసకటటసశరరర గమధద
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:27
లస: పప

6643 NDX1269232
పపరర: వనసకట ససబలయఖ గమమమడడలర

6644 NDX2640043
పపరర: సరయ మమఖకష కకరసపలర

94-237/146

తసడడ:ప పపరయఖ మమకకస పరటట
ఇసటట ననస:74-11-547
వయససస:29
లస: పప
6636 NDX2174399
పపరర: శకలత గమదడ
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమదడ
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:23
లస: ససస స
6639 NDX1269166
పపరర: భబలకకమ గమమమడడలర
GUMMADILLA
భరస : ననగరరజ GUMMADILLA
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:37
లస: ససస స

94-237/154
6642 NDX1269141
పపరర: సతఖననరరయణ గమమమడడలర
GUMMADILA
తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ GUMMADILA
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప పపననయఖ GUMMADILLA
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:70
లస: పప

6645 NDX1609918
పపరర: చనటర సలలమ SALOMI

6646 NDX2174407
పపరర: మహహమరరజ చటర

94-237/156

భరస : మహహమ రరజ SALOMI
ఇసటట ననస:74-11-550
వయససస:27
లస: ససస స
6648 NDX1269125
పపరర: కకషష కకశశర సనరకపలర

94-237/158

6649 NDX2639037
పపరర: సరసబశవ రరవప ససరకపలర
తసడడ:ప గగపరల రరవప ససరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:52
లస: పప

6651 NDX2846822
పపరర: సరసబ శవ రరవప ససరకపలర

6652 NDX2799062
పపరర: సరసబ శవ రరవప ససరకపలర

94-237/897

తసడడ:ప గగపరల రరవప ససరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ససరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:46
లస: ససస స

94-237/155

94-237/157

6655 NDX2090025
పపరర: ననగకశశరమమ సనరకపలర
తలర : ససబభలరరవప సనరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-556
వయససస:41
లస: ససస స

94-237/803

94-237/153

94-237/804

94-231/1029
6647 NDX2684751
పపరర: అనల పవన కలమమర ససరకపలర

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప ససరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:24
లస: పప
94-237/805

6650 NDX2630119
పపరర: అనల పవన కలమమర ససరకపలర

94-237/806

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప ససరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:24
లస: పప
94-237/898

తసడడ:ప గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:33
లస: పప
94-238/928

6635 NDX2660439
పపరర: వనసకటటశశరరర గమడద

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప కకరసపలర
ఇసటట ననస:74-11-548
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప చటర
ఇసటట ననస:74-11-550
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప SUREPALLI
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:26
లస: పప

6654 NDX2684447
పపరర: వజయ శక ససరకపలర

భరస : మలమఖదదప TULLURI
ఇసటట ననస:74-11-547
వయససస:50
లస: ససస స

6653 NDX2719615
పపరర: కకశశర కకషష ససరకపలర

94-237/899

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప ససరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-552
వయససస:26
లస: పప
94-237/159

6656 NDX2090017
పపరర: ససబభలరరవప సనరకపలర

94-237/160

తసడడ:ప గగపరల రరవప సనరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-556
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: గణణశ ససరకపలర
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94-237/900

తసడడ:ప ససబలరరవప ససరకపలర
ఇసటట ననస:74-11-556
వయససస:19
లస: పప
6660 NDX1578154
పపరర: శకనస గమసడన

94-237/163

94-233/1129

95-218/584

95-206/782

94-237/166

తసడడ:ప చడసచయఖ ననల
ఇసటట ననస:74-11-564
వయససస:49
లస: పప
6675 NDX0098293
పపరర: సరమమమ జఖస పప లసరన

94-237/169

భరస : పసచచ రరడడడ POLASANI
ఇసటట ననస:74-11-565
వయససస:58
లస: ససస స
6678 NDX3223948
పపరర: అనల కలమమర అడనడగరరర

94-238/1189

తలర : సరమమజఖస అడనడగరరర
ఇసటట ననస:74-11-565
వయససస:22
లస: పప
6681 NDX1134444
పపరర: కరకశశరర పప టటట POTTI

94-237/172

భరస : సతఖమబరరస POTTI
ఇసటట ననస:74-11-566
వయససస:43
లస: ససస స
6684 NDX2035500
పపరర: పదనమవత వనలజల
భరస : యహన వనలజల
ఇసటట ననస:74-11-568
వయససస:46
లస: ససస స

6664 NDX2761617
పపరర: శవ ననగకశశరరవప రరగర

6667 NDX2935492
పపరర: కలపణ నల

6670 NDX3021722
పపరర: ససశల పరరమ

94-237/901

6662 NDX2731446
పపరర: మమరర అసజల నల

94-233/1128

6665 SQX2246643
పపరర: బభజ రరగర

95-205/764

భరస : శవ ననగకశశ రరవప రరగర
ఇసటట ననస:74-11-561
వయససస:37
లస: ససస స
94-236/821

6668 SQX0790170
పపరర: మలమఖదదప పరరమ

95-206/85

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-11-562
వయససస:39
లస: పప
94-89/1020

6671 NDX1615923
పపరర: ననగమమ ననల

భరస : మలమఖదదప పరరమ
ఇసటట ననస:74-11-563 ETUKUR ROAD
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబలయఖ ననల
ఇసటట ననస:74-11-564
వయససస:46
లస: ససస స

6673 NDX1381177
పపరర: లకడమ ససనత ఆతషకలరర
ATHUKURI
భరస : లకకమపత ATHUKURI
ఇసటట ననస:74-11-565
వయససస:35
లస: ససస స

94-237/167

6674 NDX0098301
పపరర: మనన మననవ

6676 NDX1381185
పపరర: లకకమపత ఆతషకలరర
ATHUKURI
తసడడ:ప ససబభల రరవప ATHUKURI
ఇసటట ననస:74-11-565
వయససస:37
లస: పప

94-237/170

6679 NDX3109329
పపరర: పవన కలమమర రరడడడ పలసరణణ

94-234/1376

94-237/165

94-237/168

భరస : శకనవరస రరవప MANNAVA
ఇసటట ననస:74-11-565
వయససస:38
లస: ససస స
6677 NDX0171959
పపరర: శకనవరస రరవప మననవ

94-237/171

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:74-11-565
వయససస:44
లస: పప
6680 NDX3116795
పపరర: సససధస రరడడడ పలసరణణ

94-236/822

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ పలసరణణ
ఇసటట ననస:74-11-565 ETUKUR ROAD
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ పలసరణణ
ఇసటట ననస:74-11-565 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: ససస స

6682 NDX1105303
పపరర: సతఖమబరరస పప టటట POTTI

6683 NDX1959065
పపరర: ససదఖ రరణణ వనలజజల

94-237/173

తసడడ:ప వనసకట శశషయఖ POTTI
ఇసటట ననస:74-11-566
వయససస:46
లస: పప
94-237/175

94-237/162

భరస : బభలయఖ నల
ఇసటట ననస:74-11-561
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ నల
ఇసటట ననస:74-11-562
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభలయఖ నల
ఇసటట ననస:74-11-562
వయససస:49
లస: ససస స
6672 NDX1615865
పపరర: ససబలయఖ ననల

94-237/164

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరగర
ఇసటట ననస:74-11-561
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరకశ జజరరగక
ఇసటట ననస:74-11-561/1
వయససస:24
లస: ససస స
6669 SQX2141877
పపరర: అసజల నల

6661 NDX1578139
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడన

6659 NDX1578121
పపరర: రతన కలమమరర కకసడన

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:74-11-558
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబల రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:74-11-558
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:74-11-561
వయససస:19
లస: ససస స
6666 SQX1972967
పపరర: హహమ జజరరగక

94-237/161

భరస : శకనస గమసడన
ఇసటట ననస:74-11-558
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ గమసడన
ఇసటట ననస:74-11-558
వయససస:31
లస: పప
6663 NDX2768398
పపరర: అనసరరధ మలలబబ ఈనన

6658 NDX1578147
పపరర: కకటటశశరర గమసడన

6685 NDX2035567
పపరర: యహన వనలజల
తసడడ:ప వనసకయఖ వనలజల
ఇసటట ననస:74-11-568
వయససస:54
లస: పప

94-237/174

తసడడ:ప యహన వనలజజల
ఇసటట ననస:74-11-568
వయససస:26
లస: ససస స
94-237/176

6686 SQX2304244
పపరర: వనలజలమ వనసకట కకశశర

95-202/928

తసడడ:ప యహన
ఇసటట ననస:74-11-568/2
వయససస:26
లస: పప
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6687 SQX1520304
పపరర: ననగకశశర రరవప లజల
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95-206/86

తసడడ:ప వనసకయఖ లజల
ఇసటట ననస:74-11-570
వయససస:48
లస: పప
6690 NDX2659480
పపరర: చడసచయఖ మమనడక

94-237/807

95-206/784

94-236/136

94-236/138

94-236/141

తసడడ:ప సస మయఖ నకక
ఇసటట ననస:74-11-618
వయససస:33
లస: పప
6705 NDX2543148
పపరర: ననగరరజ తరరమరరడడడ

94-5/1081

94-236/142

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:58
లస: ససస స

94-236/137

6700 NDX1865221
పపరర: పపసరద రరవప కకటపరటట

94-236/145

94-236/139

6695 NDX1706599
పపరర: మసరసన బ షపక

94-236/135

6698 SQX0572040
పపరర: శకనవరసరరవప పదనఖల�

95-202/167

6701 NDX1196633
పపరర: శక దదవ ఎనసగసటట ఎనసగసటట

94-236/140

తసడడ:ప చనన మమలకకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-11-596
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవప ఎనసగసటట
ఇసటట ననస:74-11-602
వయససస:36
లస: ససస స

6703 NDX2174365
పపరర: వవనకరనసద రరడడడ గరదడ

6704 NDX0172874
పపరర: మలమఖదదప పరరమ PARIMI

94-237/178

6706 SQX2432458
పపరర: ననగరసదపమమ ఒసగగలల

6709 NDX0098202
పపరర: దదలమసద బబగస� షపక�

6712 NDX0995639
పపరర: అనసరరధన మమలర

6715 NDX2409696
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మమలర
తసడడ:ప వనసకట నరస రరడడడ మమలర
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:25
లస: పప

94-237/179

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ PARIMI
ఇసటట ననస:74-11-946
వయససస:32
లస: పప
95-203/1034

6707 SQX2400950
పపరర: ననగరసదపమమ ఒసగగలల

95-204/759

భసధసవప: సతఖననరరయణ సతఖల
ఇసటట ననస:74-12-148
వయససస:75
లస: ససస స
94-236/143

6710 NDX0098210
పపరర: ఇరరర ద� షపక�

94-236/144

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:74-12-441
వయససస:36
లస: ససస స
94-234/59

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:28
లస: ససస స
94-234/61

95-206/87

తసడడ:ప హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:74-11-584
వయససస:56
లస: పప

భరస : చనన బభజ షపక
ఇసటట ననస:74-12-441
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:74-12-441
వయససస:30
లస: పప
6714 NDX0540765
పపరర: కకటటరతనస� సససగసశశటట �

6697 NDX1706581
పపరర: ఖమజజ రహస తషలర షపక

6692 SQX0610212
పపరర: మలర కరరరనన కకసపలర

భరస : ఖమజజ రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:74-11-577
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : యలర మసద ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-12-148
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప సనరయఖ సససకర
ఇసటట ననస:74-12-414-1
వయససస:69
లస: పప
6711 NDX0172312
పపరర: చన బభజ షపక షపక

94-236/134

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడ గరదడ
ఇసటట ననస:74-11-915
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప గగవసద రరవప తరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:74-12-58
వయససస:50
లస: పప
6708 NDX2367373
పపరర: దసరన పపసరద సససకర

6694 NDX1706607
పపరర: ఫరతమమ షపక

94-237/177

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-11-572
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-11-577
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-11-596
వయససస:48
లస: ససస స
6702 NDX1615592
పపరర: వనసకటటశ నకక

94-237/808

తసడడ:ప ఖమజజ రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:74-11-577
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమజజ రహస తషలర షపక
ఇసటట ననస:74-11-577
వయససస:26
లస: పప
6699 NDX1196641
పపరర: ననగమమ P

6691 NDX2659837
పపరర: వజయ మమనదన

6689 NDX2035930
పపరర: కకషష కలమమరర కకసజకటట

భరస : వనసకటటశశరరలల కకసజకటట
ఇసటట ననస:74-11-572
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చడసచయఖ మమనదన
ఇసటట ననస:74-11-572
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గనసగసటభర
ఇసటట ననస:74-11-576
వయససస:31
లస: ససస స
6696 NDX1706615
పపరర: ససదద క షపక

95-206/783

తసడడ:ప లలయమ కకతవథ
ఇసటట ననస:74-11-570
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప మల కకసడయఖ మమనడక
ఇసటట ననస:74-11-572
వయససస:42
లస: పప
6693 SQX2237881
పపరర: మలర శశరర గనసగసటభర

6688 SQX2423705
పపరర: అనత కకతవథ

6713 NDX0994178
పపరర: పదనమ మమలర

94-234/60

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:44
లస: ససస స
94-234/62

6716 NDX0978825
పపరర: వనసకటనరసయఖ మమల

94-234/63

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:54
లస: పప
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6717 NDX2843068
పపరర: వజయ లకడమ కకటట ట
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94-236/823

భరస : ఆనసద రరజన కకటట ట
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:36
లస: ససస స
6720 NDX0828269
పపరర: రమమదదవ భబపత

94-234/64

94-234/1238

94-236/148

95-203/1035

భరస : సరసబ శవ రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-12-597
వయససస:35
లస: ససస స
6732 SQX1833557
పపరర: కకషష మబరరస కరకరర

95-202/169

94-236/826

94-234/1378

భరస : గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:74-12-609
వయససస:52
లస: ససస స

94-236/824

94-234/68

6730 SQX1615600
పపరర: కలమమరర ఖసభస

6731 SQX1779727
పపరర: కకషష మబరరస కరకరర

6733 NDX2963585
పపరర: హరర షపక

6736 SQX2469583
పపరర: ననగయఖ గమదద

6739 NDX3111416
పపరర: వనసకట ససబలరరవప కకసపలర

6742 NDX3016953
పపరర: వనసకట ససబలరరవప కకసపలర

95-206/89

94-236/149

95-202/168

తసడడ:ప పరరసదమయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:74-12-600
వయససస:76
లస: పప
94-236/825

6734 NDX3213196
పపరర: ససబమలలల గమదద

94-234/1377

Deleted

భరస : ననగయఖ గమడద
ఇసటట ననస:74-12-603
వయససస:59
లస: ససస స
95-206/787

6737 NDX2459915
పపరర: హరరక కకసపలర

94-234/67

తసడడ:ప వనసకట ససబలరరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:74-12-607
వయససస:21
లస: ససస స
94-236/827

6740 NDX2864643
పపరర: ససజజత కకసపలర

94-236/828

భరస : వనసకట ససబలరరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:74-12-607
వయససస:36
లస: ససస స
94-236/829

6743 NDX2402196
పపరర: ననగ కరరరసక చరరచనపల

94-163/20

తసడడ:ప కకషషయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-12-607 ETUKUR ROAD
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చరరచనపల
ఇసటట ననస:74-12-609
వయససస:23
లస: ససస స

6745 SQX0581884
పపరర: వనసకటటశశరరర బరస�

6746 SQX0581835
పపరర: ససరకష బరస�

తసడడ:ప గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:74-12-609
వయససస:32
లస: పప

94-234/66

94-236/147

6728 NDX1865478
పపరర: ధనమమ గదడద
భరస : శకరరమమలల గదడద
ఇసటట ననస:74-12-597
వయససస:37
లస: ససస స

Deleted

95-206/90

6725 NDX2027713
పపరర: ననగ ససనత కకటపరటట

భరస : నరరసదప బభబమ పరరమ
ఇసటట ననస:74-12-596 ETUKUR ROAD
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషషయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-12-607
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:74-12-607/1
వయససస:30
లస: ససస స
6744 SQX0581892
పపరర: రవణమమ బరస�

6727 NDX3043189
పపరర: భభగఖలకడమ పరరమ

6722 NDX1420363
పపరర: వనసకట రతనస నలకలరరస

తసడడ:ప పపసరద రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-12-596
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గమదద
ఇసటట ననస:74-12-603
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమదద
ఇసటట ననస:74-12-607
వయససస:19
లస: ససస స
6741 NDX0596726
పపరర: ససలలచన రరణణ చలమకలరర

94-234/1239

భరస : సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:74-12-602
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ గమడద
ఇసటట ననస:74-12-603
వయససస:59
లస: ససస స
6738 NDX2742542
పపరర: డడసరప కకషష పసపయ గమదద

6724 NDX2707164
పపరర: ననగమమ పరరమ

95-206/786

భరస : మమలకకసడ రరయమడడ
ఇసటట ననస:74-12-593
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ ఖసభస
ఇసటట ననస:74-12-599
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప పరసధనమయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:74-12-600
వయససస:76
లస: పప
6735 NDX3215936
పపరర: ససబమలలల గమదద

94-234/65

భరస : ననగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-12-596
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-12-596
వయససస:54
లస: పప
6729 SQX2442473
పపరర: ససభభషసణ గమసటటపలర

6721 NDX0993055
పపరర: హహమలత తడలర మకలల

6719 SQX2333896
పపరర: వజయ లకడమ కకటట ట

భరస : ఆనసద రరజన కకటట ట
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-12-591
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలరరవప
ఇసటట ననస:74-12-593
వయససస:29
లస: పప
6726 NDX1865197
పపరర: ననగయఖ పరరమ

95-206/785

తసడడ:ప కకటట ట కకత
ఇసటట ననస:74-12-589
వయససస:43
లస: పప

భరస : మలర యఖ భబపత
ఇసటట ననస:74-12-591
వయససస:35
లస: ససస స
6723 NDX2643948
పపరర: గగవరరన జజనననడడల

6718 SQX2117034
పపరర: ఆనసదనరరజన కకటట ట

95-206/91

95-206/92

తసడడ:ప గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:74-12-609
వయససస:40
లస: పప
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6747 SQX0581850
పపరర: గమరవయఖ భరస
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95-206/93

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-12-609
వయససస:58
లస: పప
6750 SQX2386662
పపరర: ధనలకడమ చడనసనపరటట

6748 SQX2325512
పపరర: వజయ బరస

95-206/788

భరస : ససరకశ బరస
ఇసటట ననస:74-12-609
వయససస:29
లస: ససస స
95-206/790

6751 NDX2442671
పపరర: వనసకటటసశరరర చరరచదపల

6749 SQX2333151
పపరర: రజన బరస

భరస : వనసకటటశశరరర బరస
ఇసటట ననస:74-12-609
వయససస:24
లస: ససస స
94-163/21

6752 SQX2444255
పపరర: రజన బరస

భరస : ససబలరరవప చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-12-609 ETUKUR ROAD
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప బభల కకషష చరరచదపల
ఇసటట ననస:74-12-609 NEAR RAVI TEJA S
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బరస
ఇసటట ననస:74-12-610
వయససస:24
లస: ససస స

6753 NDX2878684
పపరర: అఫసపన షపక

6754 MLJ3712734
పపరర: మలర కరరరననరరవప మదదద

6755 NDX1774810
పపరర: ససరకసదప నసదదకరసత

94-236/830

తసడడ:ప ఖమజజ
ఇసటట ననస:74-12-611
వయససస:19
లస: ససస స
6756 NDX2105345
పపరర: ససబల రరవప నసదదకరసత
తసడడ:ప ఆసజజననయయలల నసదదకరసత
ఇసటట ననస:74-12-613
వయససస:51
లస: పప
6759 NDX3228780
పపరర: మలర కరరరనన రరవప రరగర

94-236/913

94-236/153

94-234/1242

95-202/931

తసడడ:ప యలమసద
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:37
లస: పప

6763 NDX2709061
పపరర: పపణబ రరయ

6766 SQX2310167
పపరర: పపనద రరయ

6769 NDX1196534
పపరర: అననష V

94-234/72

6772 NDX0598003
పపరర: శరరద వసజజ

94-234/1240

6775 NDX0580720
పపరర: ననగరరజ వసజజ
తసడడ:ప ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:37
లస: పప

94-236/150

6761 NDX2320315
పపరర: తరరమల సససకర

94-236/152

6764 NDX2709087
పపరర: సరధన బశరశస

94-234/1241

భరస : పపణబ రరయ బశరశస
ఇసటట ననస:74-12-615
వయససస:29
లస: ససస స
95-202/929

6767 SQX2310423
పపరర: సరధన బశరశస

95-202/930

భరస : పపనద రరయ
ఇసటట ననస:74-12-615
వయససస:29
లస: ససస స
94-234/70

6770 NDX2176072
పపరర: మమధవ మమదనరపప

94-234/71

భరస : శకనవరస రరవప మమదనరపప
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:41
లస: ససస స
94-234/73

భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:52
లస: ససస స
94-234/75

6758 NDX1486969
పపరర: సతఖననరరయణ రరగర

భరస : ససరకష సససకర
ఇసటట ననస:74-12-614A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దసపపగమసటర
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:51
లస: ససస స
6774 NDX0579680
పపరర: తషరక గసగయఖ వసజజ

94-236/151

తసడడ:ప రరజ కలమమర రరయ
ఇసటట ననస:74-12-615
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప దదబమ బసరశస
ఇసటట ననస:74-12-615
వయససస:20
లస: పప
6771 NDX1722603
పపరర: లకడమ కలమమరర దసపపగమసటర

6760 NDX2320216
పపరర: భవరన రరగర

94-237/180

తసడడ:ప పపలర యఖ రరగర
ఇసటట ననస:74-12-614/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప రరజకలమమర రరయ
ఇసటట ననస:74-12-615
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప దదబమ బశరశస
ఇసటట ననస:74-12-615
వయససస:20
లస: పప
6768 SQX2311348
పపరర: దనరజజయ బశరశస

94-234/1379

తసడడ:ప మలర కరరరనన రరవప రరగర
ఇసటట ననస:74-12-614/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప దసరన పపసరద సససకర
ఇసటట ననస:74-12-614/A
వయససస:36
లస: పప
6765 NDX2709079
పపరర: దనరజజయ బశరశస

6757 NDX2908903
పపరర: భభణమ పపకరశ నసససస

95-206/791

తసడడ:ప ససబభల రరవప నసదదకరసత
ఇసటట ననస:74-12-613
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప రమణ చరర
ఇసటట ననస:74-12-614/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప పపలర యఖ ఆచనరర రరగర
ఇసటట ననస:74-12-614/1
వయససస:47
లస: పప
6762 NDX2320703
పపరర: ససరకష సససకర

94-234/69

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-12-612/2
వయససస:49
లస: పప
94-237/181

95-206/789

6773 NDX2104818
పపరర: ఏలర మమ చసత

94-234/74

భరస : ఆసజననయమలల చసత
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:73
లస: ససస స
94-234/76

6776 NDX1722629
పపరర: శకనవరసరరవప దసపపగమసటర

94-234/77

తసడడ:ప ససబల రరవప దసపపగమసటర
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:55
లస: పప
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6777 NDX0582148
పపరర: ననగకశశరరరవప వసజజ
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94-234/78

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:74-12-616
వయససస:58
లస: పప
6780 NDX0993923
పపరర: వరలకడమ వనసకసశశటట

94-234/81

94-234/84

95-202/170

తసడడ:ప కలమమరసరశమ ఒరరస
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:24
లస: పప
6789 SQX2340891
పపరర: భభవన పరలకరయల

95-206/792

94-234/88

94-236/154

94-236/157

తసడడ:ప సతఖననరరయణ జజరరగక
ఇసటట ననస:74-12-619
వయససస:31
లస: పప
6804 NDX2367316
పపరర: రరమకకషష దదవళర

6787 SQX1966449
పపరర: గమరవమమ తమమశశటట

6788 SQX1969724
పపరర: హరర బభబమ ఎరర

95-202/171

6790 NDX0596692
పపరర: లకడమ పపసననవత చలమకలరర

6793 NDX2843563
పపరర: వనసకట ససబలమమ దనసరర

6796 NDX1615667
పపరర: దసరన రరఘవ

6799 NDX1965336
పపరర: మమరర లత పసనసమలల

6802 NDX2765113
పపరర: భభరత జజరరగక

తసడడ:ప శకనస దదవళర
ఇసటట ననస:74-12-619MARANATHA PENTH
వయససస:31
లస: పప

6805 NDX0993071
పపరర: లకకమ మసరసనమమ మసదన
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-12-712
వయససస:39
లస: ససస స

94-234/83

94-237/809

95-206/94

తసడడ:ప ఆసజననయమలల ఎరర
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:35
లస: పప
94-234/86

6791 NDX0578302
పపరర: పపసరద చలమకలరర

94-234/87

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:74-12-617/1
వయససస:41
లస: పప
94-236/831

6794 NDX2761302
పపరర: మణణ భభరన వ మదదద

94-240/669

తసడడ:ప మలర కరరరనన రరవప మదదద
ఇసటట ననస:74-12-617/2
వయససస:19
లస: ససస స
94-236/155

6797 NDX1615634
పపరర: పపసరద రరఘవ

94-236/156

తసడడ:ప వర కలమమర రరఘవ
ఇసటట ననస:74-12-618
వయససస:28
లస: పప
94-234/89

6800 NDX1965328
పపరర: బభల ససరర పసనసమలల

94-234/90

తసడడ:ప దవదస పసనసమలల
ఇసటట ననస:74-12-619
వయససస:41
లస: పప
94-234/1381

భరస : మహన జజరరగక
ఇసటట ననస:74-12-619
వయససస:25
లస: ససస స
94-236/158

6785 NDX2616860
పపరర: కకషష వనణణ మబల
భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బభల ససరర పసనసమలల
ఇసటట ననస:74-12-619
వయససస:39
లస: ససస స
94-234/1380

6782 NDX1965112
పపరర: చన వరయఖ పరలమకరయల

తసడడ:ప చన ససబల రరయమడడ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:50
లస: పప

భరస : వర కలమమర రరగహ వ
ఇసటట ననస:74-12-618
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవ రరఘవ
ఇసటట ననస:74-12-618
వయససస:46
లస: పప
6801 NDX2765154
పపరర: మమరళమహన జజరరగక

94-234/85

భరస : రసగ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:74-12-617/2
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశ నకక
ఇసటట ననస:74-12-618
వయససస:30
లస: ససస స
6798 NDX1615618
పపరర: వర కలమమర రరఘవ

6784 NDX2116268
పపరర: వనసకటటసశరరర యయనసగసటట

94-234/80

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పరలమకరయల
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:74-12-617/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప వర రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:74-12-617/1
వయససస:71
లస: పప
6795 NDX1615709
పపరర: పపమల నకక

94-234/82

భరస : గమరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప చన వరయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:18
లస: ససస స
6792 NDX0578336
పపరర: ఆదదననరరయణ చలమకలరర

6781 NDX1722645
పపరర: అనల కలమమర దసపపగమసటర

6779 NDX0598011
పపరర: శకదదవ పస

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దసపపగమసటర
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:23
లస: పప
6786 SQX1969690
పపరర: శకనవరస రరవప ఒరరస

94-234/79

భరస : ననగకశశర రరవప గమమమళర
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:74-12-617
వయససస:39
లస: ససస స
6783 NDX0978411
పపరర: శశషగరరరరరవప వనసకటశశటట

6778 NDX2104826
పపరర: ససశల గమమమళర

6803 NDX2367084
పపరర: ఇసదపజ దదవళర

94-234/91

భరస : రరమకకషష దదవళర
ఇసటట ననస:74-12-619MARANATHA PENTH
వయససస:29
లస: ససస స
94-234/92

6806 NDX1774786
పపరర: యస ఎన వ ధరమతదజ
నసదదకరసత
తసడడ:ప ససబభల రరవప నసదదకరసత
ఇసటట ననస:74-12-913
వయససస:26
లస: పప

94-237/182
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6807 NDX1871129
పపరర: వనసకట సరశమ గమసటటరర

94-234/93

తసడడ:ప కకటయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-13-90
వయససస:59
లస: పప
6810 NDX2326635
పపరర: కకటటశశరర మమటటకలరర

94-233/44

94-240/14

94-234/96

94-234/99

94-234/102

94-234/104

94-234/107

భరస : ననగకశశరరరవప రసగర
ఇసటట ననస:74-13-591
వయససస:64
లస: ససస స

6820 NDX0598029
పపరర: కసన
స రర పసలర లటర �

6823 NDX0569764
పపరర: ననరరయణ అటట
ర రర

6826 NDX1134733
పపరర: లత కర

6829 NDX1134741
పపరర: ససతమమ కర

94-234/110

6832 NDX1105535
పపరర: బభలకకషష కకట

94-234/100

6835 NDX1857244
పపరర: నరమల దదవ కలనశశటట
తసడడ:ప ససరకష కలమమర కలనశశటట
ఇసటట ననస:74-13-591
వయససస:36
లస: ససస స

6815 NDX3210234
పపరర: శసతమమ కరణస

94-233/1130

6818 NDX1861948
పపరర: శకనవరస రరవప బభపనపలర

94-234/98

6821 NDX0543058
పపరర: కకటట రతనస అటట
ర రర

94-234/101

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-13-511
వయససస:75
లస: ససస స
94-234/103

6824 NDX3209681
పపరర: వనసకట రరవప మనననస

94-237/902

తసడడ:ప కకసడయఖ మనననస
ఇసటట ననస:74-13-517
వయససస:27
లస: పప
94-234/105

6827 NDX2193381
పపరర: లకలవమమ మదన
ద రర

94-234/106

భరస : పపసరద మదన
ద రర
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:34
లస: ససస స
94-234/108

6830 NDX1134584
పపరర: శవమమ అతస మళళల

94-234/109

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:60
లస: ససస స
94-234/111

తసడడ:ప రరమమరరవప
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:35
లస: పప
94-231/108

95-206/95

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బభపనపలర
ఇసటట ననస:74-13-510
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:31
లస: పప
6834 NDX2222727
పపరర: పరరశత రసగర

94-234/97

భరస : బభలకకషష
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:47
లస: ససస స
6831 NDX1420413
పపరర: ననగకశశరరరవప పరరమ

6817 NDX1510487
పపరర: రరజకమమర బభపనపలర

6812 SQX0278820
పపరర: రరవణ బసదనరర�

భరస : మలమఖదదప కరణస
ఇసటట ననస:74-13-363 ETUKUR ROAD
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-511
వయససస:83
లస: పప

భరస : ననగకశశరరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:26
లస: ససస స
6828 NDX1420405
పపరర: తరరపతమమ పరరమ

95-178/1015

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-13-511
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-511
వయససస:37
లస: పప
6825 NDX1420421
పపరర: ససజజత పరరమ

6814 SQX1759794
పపరర: శకనస గమమమళర

94-234/95

భరస : వనసకటయఖ� బసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-241
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప బభపనపలర
ఇసటట ననస:74-13-510
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ శసకర�
ఇసటట ననస:74-13-511
వయససస:32
లస: ససస స
6822 NDX0569798
పపరర: వజయ శసకర అటట
ర రర

94-233/45

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప గమమమళర
ఇసటట ననస:74-13-256
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బభపనపలర
ఇసటట ననస:74-13-510
వయససస:45
లస: ససస స
6819 NDX0543215
పపరర: వనసకట రతనస� అటట
ర రర�

6811 NDX2326536
పపరర: గమరవయఖ మమటటకలరర

6809 NDX0978890
పపరర: రరమచసదపరరవప బ

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:74-13-105
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప ససబల రరవప మమటటకలరర
ఇసటట ననస:74-13-202
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప కరణస
ఇసటట ననస:74-13-248
వయససస:29
లస: ససస స
6816 NDX1759184
పపరర: రరమ ససశల బభపనపలర

94-234/94

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-105
వయససస:29
లస: పప

భరస : గమరవయఖ మమటటకలరర
ఇసటట ననస:74-13-202
వయససస:32
లస: ససస స
6813 NDX2506822
పపరర: నరసమమ కరణస

6808 NDX1856717
పపరర: పపలమరరరవప బతష
స ల

6833 NDX1420397
పపరర: పపరయఖ పరరమ

94-234/112

తసడడ:ప పపరయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-590
వయససస:51
లస: పప
94-234/113

6836 NDX1856741
పపరర: ససరకష కలమమర కలనశశటట

94-234/114

తసడడ:ప మలర యఖ కలనశశటట
ఇసటట ననస:74-13-591
వయససస:39
లస: పప
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6837 NDX2116276
పపరర: అదద లకడమ యయనసగసటట

94-234/115

భరస : వనసకటటసశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-617
వయససస:47
లస: ససస స
6840 NDX0097469
పపరర: బభలమమ బతష
స ల

94-233/48

94-233/51

తసడడ:ప శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:23
లస: పప
6849 NDX2223675
పపరర: సరయ శశశత సస మ

94-233/53

94-233/56

94-233/59

94-233/62

94-233/64

భరస : ననగకశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:55
లస: ససస స

6853 NDX1176361
పపరర: కమలకలమమర సస మ

6856 NDX2109149
పపరర: వజయ లకడమ గసగవరపప

6862 NDX0741165
పపరర: రమమదదవ దనసరర

94-233/54

6865 NDX0809921
పపరర: ససధనకర సస మ
తసడడ:ప శసకర రరవప సస మ
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:33
లస: పప

6845 NDX2191724
పపరర: దదనన కలమమరర పప దదల

94-234/116

6848 SQX2330447
పపరర: అణషమమ గలర

95-206/793

6851 NDX0597393
పపరర: ససగరత బసగరరర బసగరరర

94-233/55

భరస : శకనవరసస బసగరరర
ఇసటట ననస:74-13-620
వయససస:40
లస: ససస స
94-233/57

6854 NDX1832329
పపరర: శసకర రరవప సస మ

94-233/58

తసడడ:ప చసదపయఖ సస మ
ఇసటట ననస:74-13-620
వయససస:69
లస: పప
94-233/60

6857 NDX1138726
పపరర: వనణమబభబమ గసగవరపప

94-233/61

తసడడ:ప ననరరయణ సరశమ gangavarapu
ఇసటట ననస:74-13-621
వయససస:48
లస: పప
95-206/794

6860 NDX0740563
పపరర: జజఖత దనసరర

94-233/63

భరస : జజసఫ దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:29
లస: ససస స
94-233/65

భరస : రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:31
లస: ససస స
94-233/67

94-233/50

భరస : మమలకకసడయఖ గలర
ఇసటట ననస:74-13-619 , 1ST LINE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపస చసద చమట
ఇసటట ననస:74-13-622
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరగర దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:30
లస: ససస స
6864 NDX0740597
పపరర: చడలరయ దనసరర

94-234/1382

6850 NDX0097816
పపరర: శవ లకడమ సస మ

6859 SQX2341907
పపరర: లకడమ అపరష చమట

6842 NDX0171777
పపరర: ససరకష బభబమ బతష
స ల

తసడడ:ప శరసత రరజ పప దదల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ సరశమ గసగవరపప
ఇసటట ననస:74-13-621
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:74-13-621
వయససస:73
లస: పప
6861 NDX0740944
పపరర: లకడమ దనసరర

94-233/52

తసడడ:ప శసకర రరవప సస మ
ఇసటట ననస:74-13-620
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనణమబభబమ గసగవరపప
ఇసటట ననస:74-13-621
వయససస:38
లస: ససస స
6858 NDX1061373
పపరర: ననరరయణసరశమ గసగవరపప

6844 NDX0173344
పపరర: మరరయనన బతష
స ల

6847 NDX2755858
పపరర: అననమమ గలర

94-233/47

తసడడ:ప మరరయనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమమర సస మ
ఇసటట ననస:74-13-620
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప సస మ
ఇసటట ననస:74-13-620
వయససస:56
లస: ససస స
6855 NDX1142116
పపరర: ససరకఖ గసగవరపప

94-233/49

భరస : మల కకసడయఖ లలట గలర
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప కమల కలమమర సస మ
ఇసటట ననస:74-13-620
వయససస:21
లస: ససస స
6852 NDX1832428
పపరర: నరసమమ సస మ

6841 NDX0708511
పపరర: చననమమ బతష
స ల

తసడడ:ప దనసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:62
లస: పప
94-234/117

6839 NDX0097568
పపరర: అనత బతష
స ల

తసడడ:ప మరరయనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మరరయనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరవప సస మమ
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:33
లస: పప
6846 NDX2191716
పపరర: హరరశ బతష
స ల

94-233/46

తసడడ:ప మరరయనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరయనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-13-619
వయససస:36
లస: ససస స
6843 NDX0171868
పపరర: ఉదయ కలమమర సస మమ

6838 NDX0097808
పపరర: ససనత బతష
స ల

6863 NDX0740670
పపరర: మమరర దనసరర

94-233/66

భరస : బమజన దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:34
లస: ససస స
94-233/68

6866 NDX2328821
పపరర: జజసఫ దనసరర

94-233/69

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:34
లస: పప
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94-233/70

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:35
లస: పప
6870 NDX0773747
పపరర: శవయఖ దనసరర

94-233/73

94-233/76

95-203/1036

94-234/1383

94-234/1386

94-233/77

95-206/797

94-233/1248

Deleted

భరస : పపలర యఖ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:40
లస: ససస స

6880 NDX2761443
పపరర: ధన లకడమ చలర

6883 NDX0910349
పపరర: ననకల పసచచయఖ

6886 NDX2510097
పపరర: హససనన షపక

6889 SQX2367571
పపరర: లకడమ శశశలజ యమరరకమసటట

95-206/97

6892 NDX0829580
పపరర: హనసమసతష జటభవత

94-234/1384

భరస : సరమమఖ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:49
లస: ససస స

6875 NDX0579110
పపరర: శకనవరసరరవప మననస

94-234/119

6878 NDX2830578
పపరర: వనసకట ననగ భభగఖ రకఖ కనన

94-40/1018

6881 NDX2832483
పపరర: అదద లకడమ చలర

94-234/1385

భరస : అదద కకషష చలర
ఇసటట ననస:74-13-628
వయససస:18
లస: ససస స
94-234/120

6884 SQX2467629
పపరర: అరరణ కలమమరర యయనసగసటట

95-206/796

భరస : ససబలరరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-629
వయససస:37
లస: ససస స
94-233/78

6887 NDX0992750
పపరర: సరమమమ జఖస చగమరరపరటట

94-233/79

భరస : కకసడయఖ చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:74-13-629/1
వయససస:74
లస: ససస స
95-206/798

6890 NDX3276078
పపరర: శకనస జజటభవథ

94-233/1247

తసడడ:ప జజటభవథ
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:37
లస: పప
94-235/5

తసడడ:ప పపలమర� జటభవత
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:37
లస: పప
6895 MLJ3455607
పపరర: చసదసప జజటవత జజటభవత

94-233/75

భరస : కనన ననగమలలర శశర రరవప కనన
ఇసటట ననస:74-13-628
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజ యమరకమసపత
ఇసటట ననస:74-13-630
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస ననయక జజటభవథ
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:33
లస: ససస స

6894 AP151000654285
పపరర: ననగమ జజటవత జజటభవత

95-206/795

భరస : ఖయమజ బభషర షపక
ఇసటట ననస:74/13/629/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కలసచయఖ భబపత
ఇసటట ననస:74-13-630
వయససస:41
లస: పప
6891 NDX3276094
పపరర: వజయ జజటభవథ

6877 SQX2213767
పపరర: బజకశశరర ఆకలల

6872 NDX1645748
పపరర: పపకరష ససబరరసస

తసడడ:ప మబరరస
ఇసటట ననస:74-13-627
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-629
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప ఖయమజ బభషర షపక
ఇసటట ననస:74/13/629/1
వయససస:20
లస: ససస స
6888 SQX2417434
పపరర: రరజ భబపత

94-234/118

భరస : వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:74-13-628
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:74-13-628
వయససస:18
లస: ససస స
6885 NDX2507531
పపరర: అమమమజ సరరకర షపక

6874 NDX0569236
పపరర: శకనవరస రరవప ఆకలల

94-233/72

తసడడ:ప నరసయఖ ససబరరసస
ఇసటట ననస:74-13-625
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:74-13-627
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషరదదప కనన
ఇసటట ననస:74-13-628
వయససస:42
లస: పప
6882 NDX2761419
పపరర: అనసష చలర

94-233/74

తసడడ:ప వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:74-13-627
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:74-13-627
వయససస:19
లస: పప
6879 NDX3073855
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప కనన

6871 NDX1645763
పపరర: ససత ససబరరసస

6869 NDX0773762
పపరర: రరజ దనసరర

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:38
లస: పప

భరస : పపకరష ససబరరసస
ఇసటట ననస:74-13-625
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:74-13-627
వయససస:37
లస: ససస స
6876 SQX2217610
పపరర: వనసకట జగదదశ పగడనల

94-233/71

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-624
వయససస:40
లస: పప
6873 NDX1645755
పపరర: బభజకశశరర ఆకలల

6868 NDX0773820
పపరర: బమజన దనసరర

6893 SQX1949072
పపరర: జజఖత జటభవత

95-206/96

భరస : హనసమసత జటభవత
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:31
లస: ససస స
95-206/98

6896 AP151000654283
పపరర: ఠమఖ జజటవత జజటభవత

95-206/99

భరస : పపలర యఖ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:57
లస: ససస స
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6897 AP151000654282
పపరర: ఫపలయమ జజటవత జజటభవత

95-206/100

తసడడ:ప బబ య జజతవథ
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:64
లస: పప
95-206/801

భరస : పపలయ జజతవథ
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:59
లస: ససస స
6903 NDX1831511
పపరర: ననగ మణణ దదవళళ

94-233/82

94-233/1131

94-235/6

94-235/8

94-227/1353

94-234/1391

తసడడ:ప సతఖస గమసజ
ఇసటట ననస:74-13-641
వయససస:51
లస: పప

6910 NDX2026723
పపరర: వనసకటటసశరమమ సరసబరసస

6913 NDX0978064
పపరర: శకనవరసరరవప గమసజ

6916 NDX3214236
పపరర: బపహమ రరడడడ శరరవనలర

6919 SQX2130151
పపరర: దదవఖ ససరరమమలమ

94-233/87

6922 NDX2632776
పపరర: హహమ వననధ వరగరపపరపప

94-233/85

6925 NDX2864544
పపరర: లకడమ గమసడడ
భరస : శకనస గమసడడ
ఇసటట ననస:74-13-641
వయససస:44
లస: ససస స

6902 NDX2048305
పపరర: తరరపతమమ జవరజ

94-233/81

6905 NDX2048370
పపరర: శకనస జవరజ

94-233/84

6908 NDX2890036
పపరర: బబలరసకకసడ అసజల

94-234/1388

6911 MLJ1880178
పపరర: వరలకడమ ససబరరసస

94-235/7

భరస : రమమష ససబరరసస
ఇసటట ననస:74-13-634/1
వయససస:34
లస: ససస స
94-234/121

6914 NDX3158011
పపరర: జజతవథ ధన సససగ ననయక

94-237/903

తసడడ:ప జజతవథ పసడడ
ఇసటట ననస:74-13-636/A
వయససస:40
లస: పప
94-234/1389

6917 NDX3167004
పపరర: ననసరమమ శరరవనలర

94-234/1390

భరస : బపబమమ రరడడడ శరరవనలర
ఇసటట ననస:74-13-638
వయససస:53
లస: ససస స
95-203/1037

6920 NDX1358373
పపరర: శక దదవ వసగరవరపప

94-233/86

భరస : సతఖ ననరరయణ వసగరవరపప
ఇసటట ననస:74-13-639
వయససస:43
లస: ససస స
94-233/1004

తసడడ:ప సతఖననరరయణ వరగరపపరపప
ఇసటట ననస:74-13-639
వయససస:22
లస: పప
94-233/1005

తసడడ:ప బబ య జజతవథ
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:64
లస: పప

భరస : బబలరసకకసడ రమమసజనఉలల
ఇసటట ననస:74-13-634
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన రరడడడ ససరరమమలమ
ఇసటట ననస:74-13-638
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప వర బధనపచనరర వసగరవరపప
ఇసటట ననస:74-13-639
వయససస:45
లస: పప
6924 NDX2675007
పపరర: శకనస గమసజ

94-234/1387

తసడడ:ప పసద వనసకట రరడడడ శరరవనలర
ఇసటట ననస:74-13-638
వయససస:60
లస: పప

భరస : బపహమ రరడడడ శరరవనలర
ఇసటట ననస:74-13-638
వయససస:53
లస: ససస స
6921 NDX1358365
పపరర: సతఖ ననరరయణ వసగరవరపప

6907 NDX2889996
పపరర: బబలరసకకసడ రమమసజనఉలల

95-206/800

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర జవరజ
ఇసటట ననస:74-13-633
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకటట
ఇసటట ననస:74-13-636
వయససస:32
లస: పప

భరస : బపహమ రరడడడ శరరవనలర
ఇసటట ననస:74-13-638
వయససస:53
లస: ససస స
6918 NDX3217197
పపరర: ననసరమమ శరరవనలర

94-233/83

భరస : ససరకష సరసబరసస
ఇసటట ననస:74-13-634/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ ససబరరసస
ఇసటట ననస:74-13-634/1
వయససస:42
లస: పప
6915 NDX3212768
పపరర: ననసరమమ శరరవనలర

6904 NDX1831487
పపరర: కకటటశశర రరవప దదవళళ

6899 SQX2455327
పపరర: పపలయ జజతవథ

భరస : శకనస జవరజ
ఇసటట ననస:74-13-633
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప బబలరసకకసడ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-634
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసత రరవప దదవల
ఇసటట ననస:74-13-634
వయససస:27
లస: పప
6912 AP151000444478
పపరర: ససరకష ససబరరసస

94-233/80

తసడడ:ప హనసమసత రరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:74-13-633
వయససస:25
లస: పప

భరస : దదవళర కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-13-634
వయససస:23
లస: ససస స
6909 NDX2455699
పపరర: కకషష దదవల

6901 NDX1774463
పపరర: లకడమ దదవళళ
భరస : శకనవరస రరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:74-13-633
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప దదవళళ
ఇసటట ననస:74-13-633
వయససస:45
లస: ససస స
6906 NDX2963239
పపరర: దదవళర తరరపటమమ

95-206/799

Deleted

భరస : బబ జజఖ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-13-632
వయససస:62
లస: ససస స
6900 SQX2458057
పపరర: ఠమమఖ జజతవథ

6898 SQX2458511
పపరర: పపలయ జజతవథ

6923 NDX1871772
పపరర: వనసకట ననరరయణ గగరసటర

94-233/88

తసడడ:ప కకటయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-641
వయససస:43
లస: పప
94-233/1132

6926 NDX2617587
పపరర: మలమఖదదప రరడడడ చలకల

94-233/1006

తసడడ:ప చన కకసడ రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:74-13-645
వయససస:41
లస: పప
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94-233/1007

తసడడ:ప రమణయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:74-13-649
వయససస:29
లస: పప
6930 SQX1853217
పపరర: శవ శసకర చలమర

95-204/224

95-204/227

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-13-654
వయససస:50
లస: పప
6939 AP151000651047
పపరర: ఉమ బచచనబబ యన

95-204/232

95-204/235

తసడడ:ప బలర బభలయ� �
ఇసటట ననస:74-13-655
వయససస:42
లస: పప
6945 SQX2131191
పపరర: మసరసననపవప బచననబబ ఈనన

95-203/1039

95-204/239

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:34
లస: పప

95-203/1038

95-204/233

6943 AP151000648336
పపరర: కకసడలరరవప బచచనపస యన�

95-204/236

6949 MLJ2020113
పపరర: రమణ గమదడ

95-204/242

6952 MLJ3452604
పపరర: ససశల యయనసమమల

6955 MLJ3447042
పపరర: వనసకటననరరయణ� రకగమల�
తసడడ:ప ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:37
లస: పప

6935 AP151000651043
పపరర: రమణ దనదదనబబ యన

95-204/229

6938 SQX1426627
పపరర: రమణ పససల

95-204/231

95-204/234
6941 MLJ2018273
పపరర: తరరపతరరవ� బచచనబబ యన�

తసడడ:ప కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:74-13-655
వయససస:37
లస: పప
6944 SQX2094506
పపరర: సససదయఖ భమవనగరరర

95-3/1178

తసడడ:ప భమవనగరరర భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:46
లస: పప
95-204/237

6947 SQX1735331
పపరర: శరరష గమమమళర

95-204/238

తసడడ:ప శకనస గమమమళర
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:22
లస: ససస స
95-204/240

6950 MLJ3452091
పపరర: లకడమ ఎనసమల

95-204/241

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:43
లస: ససస స
95-204/243

భరస : ననగకశశర రరవప యయనసమమల
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:48
లస: ససస స
95-204/245

95-204/226

భరస : రమణయఖ పససల
ఇసటట ననస:74-13-655
వయససస:40
లస: ససస స

6940 MLJ2018257
పపరర: వనసకటటశశరరరవప�
బచచనబబ యన�
తసడడ:ప కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:74-13-655
వయససస:36
లస: పప

6946 SQX1922202
పపరర: శశశలజ భమవనగరరర

6932 SQX1734995
పపరర: యమననదదరరవప తనటట

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-13-654
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనస గమమమళర
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:43
లస: ససస స
6954 SQX1646413
పపరర: పపభమ భమవనగరరర

95-204/228

తసడడ:ప సససదయమఖ భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపభమ
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:30
లస: ససస స
6951 SQX1735653
పపరర: ససపపరష గమమమళర

6934 SQX1764620
పపరర: తరరపఠమమ దనడడనబబ యన

6937 SQX2464295
పపరర: చసదదక
ప గసడడకకట

95-204/223

తసడడ:ప పసదద వరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:74-13-652
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప తరపతయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-655
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప యలర మసద భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:54
లస: పప
6948 SQX0791764
పపరర: భభనస భమవనగరరర

95-204/225

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:74-13-655
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-655
వయససస:57
లస: ససస స
6942 MLJ2016004
పపరర: సరసబశవరరవప� బతష
స ల�

6931 SQX1764604
పపరర: కరలలషర షపక

భరస : కకటయఖ దనడడనబబ యన
ఇసటట ననస:74-13-653
వయససస:86
లస: ససస స
95-204/230

6929 SQX1764570
పపరర: నససమమ షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:74-13-652
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:74-13-652
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటయఖ దనదదబబ యన
ఇసటట ననస:74-13-653
వయససస:42
లస: ససస స
6936 AP151000648048
పపరర: ననగయఖ దనదదనబబ యన

95-204/222

భరస : యమననదదరరవప తనటట
ఇసటట ననస:74-13-652
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ చలమర
ఇసటట ననస:74-13-652
వయససస:23
లస: పప
6933 SQX1734276
పపరర: కకకషషమమ దనదదబబ యన

6928 SQX1735018
పపరర: ధనలకడమ తనటట

6953 AP151000651048
పపరర: రతనమమ రకగమల

95-204/244

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:60
లస: ససస స
95-204/246

6956 SQX1532499
పపరర: రరజజ యయనసగసటట

95-204/247

తసడడ:ప చసచయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:42
లస: పప
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6957 AP151000648334
పపరర: శకనవరసరరవప ఎనమల

95-204/248

తసడడ:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:48
లస: పప
6960 AP151000651052
పపరర: సరమమమ జఖస తతరరరకకసడ

95-204/250

95-204/253

95-204/256

95-204/259

95-204/262

95-204/264

95-204/266

95-204/269

6973 SQX2137107
పపరర: మనషర కలనసకల

6976 SQX2138162
పపరర: పపశరసత గమడద

6979 SQX1093764
పపరర: జజమ మ ససటట మననజ

6982 AP151000648061
పపరర: శకనవరసరరవప జమమశశటట

95-204/272

6985 SQX1228866
పపరర: శకనవరస రరవప రరజవరపప
తసడడ:ప రతయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-13-661
వయససస:25
లస: పప

6965 SQX1735471
పపరర: మనషర కలనకల

95-204/255

6968 SQX0295220
పపరర: హహమమవత కలసకలమ

95-204/258

భరస : మమదవరరవప కలసకలమ
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:42
లస: ససస స
95-204/260

6971 SQX1735430
పపరర: అనల యదలపపరపప

95-204/261

తసడడ:ప లకమయఖ యదలపపరపప
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:23
లస: పప
95-204/761

6974 SQX1734375
పపరర: రరజ కలమమరర కసచరర

95-204/263

భరస : రరజ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:74-13-659
వయససస:26
లస: ససస స
95-204/762

6977 SQX0026765
పపరర: కకకషషమమ పపననస

95-204/265

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-660
వయససస:31
లస: ససస స
95-204/267

6980 SQX0856708
పపరర: వనసకటరరవప జమమశశటట

95-204/268

తసడడ:ప శకనవరస రరవప జసమససటట
ఇసటట ననస:74-13-660
వయససస:35
లస: పప
95-204/270

తసడడ:ప ససబలయఖ జసమససటట
ఇసటట ననస:74-13-660
వయససస:49
లస: పప

Deleted

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:74-13-661
వయససస:37
లస: ససస స

95-204/257

తసడడ:ప శకనస జసమససటట
ఇసటట ననస:74-13-660
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప గగపయఖ పసననస
ఇసటట ననస:74-13-660
వయససస:43
లస: పప
6984 SQX1948520
పపరర: ససలమసనన షపక

6970 AP151000651051
పపరర: లకకమదదవమమ లటటట పలర

95-204/252

తసడడ:ప మమధవ రరవప కలనకల
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మల కకసడయఖ గమడద
ఇసటట ననస:74-13-659
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవసరవప జసమససటట
ఇసటట ననస:74-13-660
వయససస:45
లస: ససస స
6981 MLJ3447166
పపరర: రరమయఖ పసననస

95-204/254

తసడడ:ప మమధవ రరవప కలనసకల
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభజత షపక
ఇసటట ననస:74-13-659
వయససస:70
లస: ససస స
6978 MLJ3452208
పపరర: వజయ జమమససటట

6967 SQX0546176
పపరర: యమదలమపపరపప రమమదదవ

6962 MLJ2019800
పపరర: పపభమ బచచనబబ యన

Deleted

భరస : శరయనన లలతషటపళలళ
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప ఏడనరపపరపప
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:45
లస: పప
6975 AP151000651053
పపరర: హహసపసన బ షపక

6964 MLJ3446986
పపరర: మసరసననపవప బచచనబబ యన

95-204/760

తసడడ:ప మసరసననపవప బఛనలభభఇణన
ఇసటట ననస:74-13-657
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకమయఖ ఏడనరపపరపప
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : ననగమమ యయరక
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:48
లస: ససస స
6972 SQX0551184
పపరర: లకమయఖ యమదలపపరపప

95-204/251

తసడడ:ప యలర మసద బఛనలభభఇణన
ఇసటట ననస:74-13-657
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ప మమధవ రరవప కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-658
వయససస:24
లస: ససస స
6969 SQX0791806
పపరర: ససశల యరరక

6961 SQX0886705
పపరర: శవయ తతరరరకకసడ

6959 SQX2135986
పపరర: కకషషకలమరర భమవనగరరర

భరస : సససదయమఖ భమవనగరరర
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబభపజఖస తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:74-13-657
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప లకమయఖ ఈరలళ
ఇసటట ననస:74-13-657
వయససస:43
లస: పప
6966 SQX1337048
పపరర: కలమమరర కలసకల

95-204/249

తసడడ:ప చడసచయఖ� �
ఇసటట ననస:74-13-656
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరయనన థదరరరకకసఢ
ఇసటట ననస:74-13-657
వయససస:50
లస: ససస స
6963 MLJ2010288
పపరర: శకనవరసరరవప ఈరర

6958 MLJ3446440
పపరర: శరసయఖ� తననకకసడ�

6983 SQX1228932
పపరర: రరమ దదవ రరజవరపప

95-204/271

తసడడ:ప రతయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-13-661
వయససస:29
లస: ససస స
95-204/273

6986 SQX1948462
పపరర: వల షపక

95-204/274

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-13-661
వయససస:40
లస: పప
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6987 SQX2316198
పపరర: రతస యఖ రరజవరపప
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95-204/763

6988 AP151000651057
పపరర: శవమమ శలవనరర

తసడడ:ప రరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-13-661 ETUKUR ROAD
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవయఖ ససళవపఱ లర
ఇసటట ననస:74-13-662
వయససస:55
లస: ససస స

6990 SQX1735562
పపరర: లకడమ లమవణఖ ససలవనరర

6991 SQX0026757
పపరర: వజయ దసరన శలవనరర

95-204/277

తసడడ:ప ననగ మలలర సశ రరవప ససలవనరర
ఇసటట ననస:74-13-663
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప ససళవపఱ లర
ఇసటట ననస:74-13-663
వయససస:30
లస: ససస స

6993 AP151000651058
పపరర: వనసకరయమమ శలవనరర

6994 SQX1646298
పపరర: పపషరపవత వనజనడమ

95-204/280

భరస : హనసమయఖ ససళవపఱ లర
ఇసటట ననస:74-13-663
వయససస:75
లస: ససస స
6996 AP151000648337
పపరర: ససబభలరరవప శలవనరర

95-204/283

95-204/286

7000 SQX0991125
పపరర: గగతస జమమశశటట

95-204/289

7003 SQX1646421
పపరర: ననగలకడమ చలమర

తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-665
వయససస:28
లస: పప

7006 SQX1538588
పపరర: గమరవయఖ చలమర

తసడడ:ప కరమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-666
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-667
వయససస:49
లస: పప
7014 SQX0277749
పపరర: ననగకసదపమమ రగళళ
భరస : కకటటరతనస
ఇసటట ననస:74-13-668
వయససస:48
లస: ససస స

95-204/284

7012 SQX2134922
పపరర: మనషర ఎనసమమల

95-204/287

7015 AP151000648333
పపరర: శకనస రగళళ
తసడడ:ప మబరస మమ
ఇసటట ననస:74-13-668
వయససస:43
లస: పప

6995 SQX0290544
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప శలవనరర

95-204/282

6998 AP151000651368
పపరర: రమణ జమమససటట

95-204/285

7001 SQX1520080
పపరర: భదపయఖ బబజనసకక

95-204/288

తసడడ:ప శవయఖ బబజనసకక
ఇసటట ననస:74-13-664
వయససస:28
లస: పప
95-204/290

7004 AP151000651037
పపరర: కలమమరర చలమర

95-204/291

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-665
వయససస:45
లస: ససస స
95-204/293

7007 SQX0791897
పపరర: లకడమ మమమళళపలర

95-204/294

భరస : బసగరరర ననయమడడ
ఇసటట ననస:74-13-666
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/1040

7010 SQX0791863
పపరర: పదనమవత మటభట

95-204/296

భరస : వజయమరరవప
ఇసటట ననస:74-13-667
వయససస:31
లస: ససస స
95-204/765

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-13-667
వయససస:19
లస: ససస స
95-204/298

95-204/279

భరస : శకనస జసమససటట
ఇసటట ననస:74-13-664
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-13-667
వయససస:43
లస: ససస స
95-204/764

6992 MLJ3452216
పపరర: వనసకటరమణ శలవనరర

తసడడ:ప ససబలరరవప ససళవపఱ లర
ఇసటట ననస:74-13-663
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-13-665
వయససస:49
లస: పప

95-204/295 7009 SQX2134989
7008 SQX0785675
పపరర: బసగరరర ననయమడడ మమమళళపలర
పపరర: లకడమ ఎనసమల

7011 SQX2134971
పపరర: శకనవరసరరవప ఎనసమల

95-204/281

తసడడ:ప గమరవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-13-665
వయససస:25
లస: ససస స
95-204/292

95-204/276

భరస : ససబభలరరవప ససళవపఱ లర
ఇసటట ననస:74-13-663
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస జసమససటట
ఇసటట ననస:74-13-664
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జమమశశటట
ఇసటట ననస:74-13-664
వయససస:49
లస: పప
7005 SQX0672279
పపరర: రరమససదదర కలమమర చలర

95-204/278

తసడడ:ప శకనవరస బబజనసకక
ఇసటట ననస:74-13-664
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర జసమససటట
ఇసటట ననస:74-13-664
వయససస:70
లస: ససస స
7002 SQX1646439
పపరర: శకనస జమబమశశటట

6997 SQX1512863
పపరర: కలమఖణణ బబజనసకక

6989 AP151000648065
పపరర: శవయఖ శలవనరర

తసడడ:ప హనసమయఖ ససళవపఱ లర
ఇసటట ననస:74-13-662
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససబభలరరవప వనజనడమ
ఇసటట ననస:74-13-663
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ ససళవపఱ లర
ఇసటట ననస:74-13-663
వయససస:63
లస: పప
6999 AP151000651369
పపరర: కలమమరర జమమశశటట

95-204/275

7013 SQX1509621
పపరర: శరరష రగళర

95-204/297

భరస : ఆసజననయమలల రగళర
ఇసటట ననస:74-13-668
వయససస:36
లస: ససస స
95-204/299

7016 SQX1512996
పపరర: ననగకసదపఎస రగళర

95-206/101

భరస : యసస దనసస రగళర
ఇసటట ననస:74-13-668
వయససస:45
లస: ససస స
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7017 SQX1520288
పపరర: ససబభలయమమ రగళర
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95-206/102

భరస : కకటటరతనస రగళర
ఇసటట ననస:74-13-668
వయససస:51
లస: ససస స
7020 MLJ3451085
పపరర: ననగమమ ఆకలల

95-204/302

95-204/305

95-202/932

95-204/310

95-204/313

95-204/316

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-13-671
వయససస:33
లస: ససస స

7030 SQX1734326
పపరర: దసరన ఏనసగసటట

7033 SQX1734292
పపరర: వనసకటరరవప ఏనసగసటట

7036 SQX0523761
పపరర: దనదదనబబ యన లకమణ

95-204/319

95-204/320

7039 SQX1948512
పపరర: అనస దనరస

95-204/304

7025 AP151000648045
పపరర: బభలకకషష ఆకలల

95-204/307

7028 SQX1426742
పపరర: ననగవనణణ దనడడనబబ యన

95-204/309

భరస : లకమణ దనడడనబబ యన
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:27
లస: ససస స
95-204/311

7031 SQX0026849
పపరర: కనకదసరన గసడడకకట

95-204/312

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:35
లస: ససస స
95-204/314

7034 SQX0101303
పపరర: శకనవరస రరవప గసడడకకట

95-204/315

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:43
లస: పప
95-204/317

7037 SQX0524678
పపరర: దనదదనబబ యన రరమయఖ

95-204/318

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-670/1
వయససస:29
లస: పప
95-204/438

7040 SQX1948439
పపరర: అశశక రరడడడ దనరస

95-204/439

భరస : అశశక రరడడడ దనరస
ఇసటట ననస:74-13-670,WORD NO-20
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజ రరడడడ దనరస
ఇసటట ననస:74-13-670,WORD NO-20
వయససస:33
లస: పప

7042 SQX0026799
పపరర: శవపరరశత ఎనసమల

7043 MLJ3452323
పపరర: ననగకసదపమమ ఎనసమల

95-204/321

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-13-671
వయససస:36
లస: ససస స

95-204/323 7045 MLJ3447307
7044 AP151000648335
పపరర: వనసకటటసశర రరవప యయనసమమల
పపరర: సతఖననరరయణ ఎనసమల

తసడడ:ప బసవయఖ యయనసమమల
ఇసటట ననస:74-13-671
వయససస:41
లస: పప

95-204/308

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-670/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-670/1
వయససస:34
లస: పప
7041 SQX0791772
పపరర: రమణ ఎనసమమల

7027 SQX1949015
పపరర: తదజ శక దడడనబబ యన

7022 SQX1337170
పపరర: శవ పరరశత ఆకలల

తసడడ:ప భమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-669/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప పసదద ససబలయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:60
లస: పప
7038 SQX0293977
పపరర: తరరపత రరవప దదననబబ యన

95-204/306

భరస : వనసకటరరవప ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:56
లస: ససస స
7035 AP151000648403
పపరర: లకమయఖ దనదదనబబ యన

7024 MLJ2012995
పపరర: అనల ఆకలల

95-204/301

తసడడ:ప బభల కకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:74-13-669/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ దడడనబబ యన
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:29
లస: ససస స
7032 AP151000651462
పపరర: కకకషషకలమమరర దనదదనబబ యన

95-204/303

తసడడ:ప బమయఖ� �
ఇసటట ననస:74-13-669/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:74-13-670
వయససస:72
లస: పప
7029 SQX0305243
పపరర: ససమమసజల దనదదనబబ యన

7021 MLJ2011609
పపరర: శవకకషష దనదదననబబ యన

7019 SQX0026872
పపరర: మసగమమ దనదదనబబ యన

భరస : వనసకరటరరమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-669
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటభపమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-669
వయససస:36
లస: పప

భరస : బభలకకకషష
ఇసటట ననస:74-13-669/1
వయససస:45
లస: ససస స
7026 SQX2259935
పపరర: కకసడల రరవప బచచనబబ యన

95-204/300

భరస : శవ కకషష దనబబ యన
ఇసటట ననస:74-13-669
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-669
వయససస:65
లస: ససస స
7023 AP151000651040
పపరర: ననసరమమ ఆకలల

7018 SQX0886960
పపరర: లకకమ దనబబ యన

తసడడ:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-671
వయససస:45
లస: పప

95-204/322

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-671
వయససస:70
లస: ససస స
95-204/324

7046 SQX1735273
పపరర: ననగమణణ కకలల
ర రర

95-204/325

తసడడ:ప ననరరయణ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-13-672
వయససస:26
లస: ససస స
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7047 SQX1735604
పపరర: శరరద మరరకపపడడ
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95-204/326

భరస : సతఖననరరయణ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:74-13-672
వయససస:34
లస: ససస స
95-204/329

తసడడ:ప లసగయఖ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:74-13-672
వయససస:43
లస: పప
95-204/332

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-673
వయససస:23
లస: పప
7056 SQX1735414
పపరర: ఈశశరమమ జసక

95-204/335

95-204/338

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-13-675
వయససస:23
లస: పప
7062 AP151000648050
పపరర: పపరషచసదపరరవప నలర కలరరస

95-204/333

7057 SQX0026781
పపరర: ననరరయణమమ కకలల
ర రర

7060 SQX1580795
పపరర: ననగ దసరన యమగసధర ననలకలరరస

95-204/341

7063 SQX1539149
పపరర: ననగకసదపస యయనసగసటట

95-204/336

భరస : రవ రరవ
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:24
లస: ససస స

7066 NDX2090579
పపరర: అననష ఉననస

95-204/339

భరస : సససగయఖ రరవ
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:51
లస: ససస స

7069 NDX1965419
పపరర: మహహశ ఉననస

95-204/342

తసడడ:ప నరసయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:48
లస: పప

7072 NDX0171207
పపరర: సససగయఖ రరవ

95-204/334

7058 MLJ3451630
పపరర: లకడమ నలర కలరరస

95-204/337

7061 SQX1735547
పపరర: సరయ జసక

95-204/340

7064 SQX1734359
పపరర: రరజజ ఏనసగసటట

95-204/343

తసడడ:ప చడసచయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-676
వయససస:42
లస: పప
94-233/90

7067 NDX0097402
పపరర: జయమమ వపననస

94-233/91

భరస : కకసడయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:46
లస: ససస స
94-233/93

తసడడ:ప కకసడయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:25
లస: పప
94-233/95

7055 SQX1543553
పపరర: తరరపత రరవప రకగమల

తసడడ:ప బభల రసగయఖ జసక
ఇసటట ననస:74-13-675
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:24
లస: ససస స
94-233/92

95-133/919

భరస : పపరషచసదపరరవప
ఇసటట ననస:74-13-675
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజజ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-676
వయససస:35
లస: ససస స
94-233/89

7052 SQX2078087
పపరర: వనసకట రవ యయనసగసటట

తసడడ:ప యరకయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-674
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-13-675
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప అడడవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-675
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ రరవ
ఇసటట ననస:74-13-682
వయససస:51
లస: పప

7054 SQX1543587
పపరర: ననగకశశరమమ రకగమల

95-204/328

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-673
వయససస:22
లస: పప

భరస : చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-13-675
వయససస:46
లస: ససస స

7059 SQX1605338
పపరర: సరయ దసరన ననలకలరరస

7073 NDX2937373
పపరర: సససగయఖ రరవ

95-204/330

భరస : తరరపత రరవప రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-674
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరయ జసక
ఇసటట ననస:74-13-675
వయససస:39
లస: ససస స

7071 NDX1645771
పపరర: కకసడయఖ ఉననస

7051 SQX1735349
పపరర: ననరరయణ రరవప కకలలరర

7049 SQX1735299
పపరర: దసరన రరవప కకలల
ర రర

తసడడ:ప ననరరయణ రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-13-672
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-13-672
వయససస:54
లస: పప

7053 SQX1967298
పపరర: వనసకట రవ ఏనసగసటట

7068 NDX0097865
పపరర: వజయ రరవ

95-204/327

భరస : ననరరయణ కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-13-672
వయససస:42
లస: ససస స

7050 SQX1735786
పపరర: సతఖననరరయణ మరరకపపడడ

7065 NDX2132330
పపరర: ససనతన రరవ

7048 SQX1734235
పపరర: తరరపతమమ కకలల
ర రర

7070 NDX0173682
పపరర: రవ రరవ

94-233/94

తసడడ:ప సససగయఖ రరవ
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:31
లస: పప
94-233/96

తసడడ:ప ననగయఖ రరవ
ఇసటట ననస:74-13-681
వయససస:51
లస: పప
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94-233/1133

7074 NDX0871368
పపరర: చసదపమమ మమడల

భరస : సససదసలల� మమడల
ఇసటట ననస:74-13-683
వయససస:44
లస: ససస స

94-233/97

7075 NDX0836569
పపరర: మసరసన రరవప మదడల

94-233/98

తసడడ:ప సససదసలల మదడల
ఇసటట ననస:74-13-683
వయససస:31
లస: పప
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7076 NDX1835695
పపరర: వనసకట రమణ తతనసమ
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94-233/99

భరస : వనసకట రరడడడ తతనసమ
ఇసటట ననస:74-13-685
వయససస:27
లస: ససస స
7079 NDX2617397
పపరర: వనసకట రరడడడ రజనల

94-233/1008

7080 NDX3056389
పపరర: సరవతప రరజనల

95-204/766

95-203/1041

7083 NDX3161791
పపరర: మలమఖదదప కరణస

7078 NDX1584664
పపరర: వనసకట రరడడడ తతనసమ

94-233/101

తసడడ:ప ననసర రరడడడ తతనసమ
ఇసటట ననస:74-13-685
వయససస:37
లస: పప
94-233/1134

భరస : వనసకట రరడడడ రరజనల
ఇసటట ననస:74-13-686
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప మలమఖదదప మమధవరపప
ఇసటట ననస:74-13-687
వయససస:19
లస: పప
7085 SQX2344018
పపరర: శక లకడమ మమధవరపప

94-233/100

తసడడ:ప నసపర రరడడడ తతనసమ
ఇసటట ననస:74-13-685
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-686
వయససస:48
లస: పప
7082 SQX2260669
పపరర: మననహర మమధవరపప

7077 NDX1836099
పపరర: వనసకట రరడడడ తతనసమ

7081 SQX2330991
పపరర: వనసకట రరడడడ రరజనల

95-179/1070

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రరడడ రరజనల
ఇసటట ననస:74-13-686
వయససస:47
లస: పప
94-233/1135

7084 NDX3168721
పపరర: ససమలత కరణస

94-234/1392

తసడడ:ప రరమ చసదపయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-13-687 ETUKUR ROAD
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప మలమఖదదప కరణస
ఇసటట ననస:74-13-687 ETUKUR ROAD
వయససస:24
లస: ససస స

7086 SQX2337087
పపరర: మలమఖదదప మమధవరపప

7087 NDX2422962
పపరర: పపభభకర కరణస

95-204/767

94-233/235

భరస : మలమఖదదప మమధవరపప
ఇసటట ననస:74-13-687 ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన మమలకకసడయఖ మమధవరపప
ఇసటట ననస:74-13-687 ETUKUR ROAD
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప మలమఖదదప కరణస
ఇసటట ననస:74-13-687,WORKERS COLON
వయససస:30
లస: పప

7088 NDX0870345
పపరర: శకనస ససదదరరడడడ

7089 NDX2139641
పపరర: మహ లకడమ కసదసకలరర

94-233/104
7090 NDX2139633
పపరర: వనసకట సరసబ రరడడ కసదసకలరర

94-233/102

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-688
వయససస:40
లస: పప
7091 NDX0097931
పపరర: నరమద మదసకలరర

భరస : వసకట సరసబ రరడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-13-688/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-233/105

భరస : బపహమయఖ మదసకలరర
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:29
లస: ససస స
7094 NDX0097907
పపరర: దదవ కలసదనరర

94-233/108

94-233/111

తసడడ:ప రమమశ కరలగరపపడక
ఇసటట ననస:74-13-692
వయససస:27
లస: పప

7095 NDX0097857
పపరర: జయలకడమ చపసపడడ

7098 NDX0171694
పపరర: శకనవరస రరవప జసపప

94-233/114

7101 NDX1593913
పపరర: కకసడయఖ ఆవపల

94-233/109

7104 NDX3005279
పపరర: అనత లకడమ కరలగరపపడక
భరస : అజయ కలమమర కరలగరపపడక
ఇసటట ననస:74-13-692
వయససస:23
లస: ససస స

94-233/107

7096 NDX0097832
పపరర: లకకమసరమమమ జఖస జసపప

94-233/110

భరస : ఆసజననయమలల జసపప
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:60
లస: ససస స
94-233/112

7099 NDX0170738
పపరర: ననగకశశరరరవప కలసదనరర

94-233/113

తసడడ:ప సససగయఖ కలసదనరర
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:46
లస: పప
94-233/115

తసడడ:ప రరమ సరశమ ఆవపల
ఇసటట ననస:74-13-690/1
వయససస:52
లస: పప
94-233/1136

7093 NDX0992800
పపరర: సశరష లత జసపప
భరస : శకనవరసరరవప జసపప
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజననయమలల జసపప
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జసపప
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:67
లస: పప
7103 NDX3007465
పపరర: అజయ కలమమర కరలగరపపడక

94-233/106

తసడడ:ప ఆసజననయమలల చపసపడడ
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:35
లస: పప
7100 NDX1061357
పపరర: ఆసజననయమలల జసపప

7092 NDX1358357
పపరర: ననగరరణణ మపరరస

తసడడ:ప నరరస రరడడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-13-688/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : రమమష మపరరస
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప కలసదనరర
ఇసటట ననస:74-13-689
వయససస:40
లస: ససస స
7097 NDX1358340
పపరర: రమమష మపరరస

94-233/103

7102 NDX1196658
పపరర: లకకమ మసరసనమమ మసడన

94-233/116

భరస : కకటటశశర రరవప మసడన
ఇసటట ననస:74-13-691
వయససస:39
లస: ససస స
94-233/1137

7105 NDX3005170
పపరర: సరయ నరరసదప బబతపపడడ

94-233/1138

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:74-13-692
వయససస:18
లస: పప
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7106 NDX3114584
పపరర: రమమష కరలగరపపడక
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94-234/1393

తసడడ:ప భభసకర రరవప కరలగరపపడక
ఇసటట ననస:74-13-692
వయససస:47
లస: పప
7109 NDX2554665
పపరర: కకషష పసపయ మమచరర

7107 SQX2313831
పపరర: ననగ మణణ కరలగరపపడక

భరస : రమమష కరలగరపపడక
ఇసటట ననస:74-13-692
వయససస:44
లస: ససస స
94-233/1009

భరస : పపసరద మమచరర
ఇసటట ననస:74-13-694
వయససస:31
లస: ససస స

7110 NDX2636934
పపరర: ససతతశ జనన రళయ

94-235/904

తసడడ:ప Kamalaiah Dudekula
ఇసటట ననస:74-13-697
వయససస:34
లస: పప

95-206/803

భరస : వనసకటటశశ రరవప మమదనదరరపప
ఇసటట ననస:74-13-701
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-13-703
వయససస:35
లస: పప
94-233/118

భరస : ననగకశశర రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:74-13-704/1
వయససస:34
లస: ససస స
7127 NDX1871921
పపరర: ననగకశశర రరవప చదడళర

7119 NDX2472561
పపరర: మమత నలర వరపప

7122 NDX2936854
పపరర: ససరకష బభబమ మలలర బబ యన

94-233/117

7131 NDX0597500
పపరర: రమణ కలసచనల

తలర : రమణ కలసచనల
ఇసటట ననస:74-13-704/3
వయససస:28
లస: ససస స

94-234/1397

94-233/119

7123 NDX3148475
పపరర: ససత రవమమ జలలరర

7134 NDX0597542
పపరర: భవరన కలసచనల కలసచనల
భరస : శకనవరసరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:74-13-704/4
వయససస:41
లస: ససస స

94-235/905

94-233/120

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ బబరగడడ
ఇసటట ననస:74-13-704/1
వయససస:26
లస: పప
95-203/655

7129 SQX1973577
పపరర: వనసకట రమణ ఏదసలమపపరపప

95-203/656

భరస : దసరన రరవప ఏదసలమపపరపప
ఇసటట ననస:74-13-704/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-233/122

భరస : రమణయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:74-13-704/3
వయససస:43
లస: ససస స
94-233/124

95-205/766

భరస : దసరన రరవప నలర వరపప
ఇసటట ననస:74-13-702
వయససస:20
లస: ససస స

7126 NDX1329028
పపరర: ననగరరజ బబరగడడ

7130 NDX0597526
పపరర: ఆదదలకడమ కలసచనల కలసచనల

94-233/121

7120 SQX2269421
పపరర: మమత నలర వరపప

7125 NDX0664474
పపరర: పదమ పలర పస తష

భరస : కకటటశశర రరవప జలలరర
ఇసటట ననస:74-13-704/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకఏశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-704/4
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరవప మమదనదరరపప
ఇసటట ననస:74-13-701
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప జలలరర
ఇసటట ననస:74-13-704
వయససస:68
లస: ససస స

7128 SQX1971803
పపరర: ససత రవమమ జలలరర

94-234/1395

95-179/1071
7117 SQX2380749
పపరర: వనసకటటశశ రరవప మమదనదరరపప

తసడడ:ప బభల ససబలయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:74-13-703
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప చనన నరసససహ రరవప చదడళర
ఇసటట ననస:74-13.704/1
వయససస:39
లస: పప

7133 NDX1504779
పపరర: ననగకసదపస రకగమల

94-234/1396

భరస : శకనవరస పలర పస తష
ఇసటట ననస:74-13-704/1
వయససస:42
లస: ససస స
94-233/336

94-233/1010

భరస : వనసకట ససబలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-700/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దసరన రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:74-13-702
వయససస:21
లస: ససస స
94-233/1140

7111 NDX2617355
పపరర: బడడలర దనడదకలలల
భరస : ననగమలమరర
ఇసటట ననస:74-13-697
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మమదనదరరపప
ఇసటట ననస:74-13-701
వయససస:36
లస: ససస స

7118 SQX2374031
పపరర: వనసకట లకడమ మమదనదరరపప

94-233/1139

94-234/1394 7114 NDX3182573
7113 NDX3161577
పపరర: వనసకటససబలరరవప మమదనదరప
పపరర: ససశల మమదనదరపప

94-159/784 7116 NDX3185923
7115 NDX3211182
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమదనదరరపప
పపరర: వనసకట లకడమ మమదనదరరపప

7124 NDX1872002
పపరర: వనసకట చసదప భభయ చదడళర

94-231/1030

తసడడ:ప శసకరర రరవప మమదనదరపప
ఇసటట ననస:74-13-700/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శసకర రరవప మమదనదరరపప
ఇసటట ననస:74-13-701
వయససస:40
లస: పప

7108 NDX2818391
పపరర: వనసకటటష కలసచపప

తసడడ:ప శకనవరస కలసచపప
ఇసటట ననస:74-13-693
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప శసకరయఖ జనన రళయ
ఇసటట ననస:74-13-696
వయససస:25
లస: పప

7112 NDX3044856
పపరర: Nagulmeera Dudekula

7121 NDX2990687
పపరర: పరమమశశరరరవప గమసటటరర

95-206/802

7132 NDX1504738
పపరర: వరసససధర రకగమల

94-233/123

తసడడ:ప వనసకఏశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-704/4
వయససస:25
లస: ససస స
94-233/125

7135 NDX1505074
పపరర: వనసకటటసశరరర రకగమల

94-233/126

తసడడ:ప వనసకయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-704/4
వయససస:44
లస: పప
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7136 MLJ1882158
పపరర: శరఖమమకమమర చడరరకలరర

94-235/9

తసడడ:ప సరసబశవరరవప� చడరరకలరర
ఇసటట ననస:74-13-704/4
వయససస:38
లస: పప
7139 NDX2223683
పపరర: బభలమజ సససగ బబ సదదల

94-233/129

94-233/132

94-233/135

94-233/138

భరస : భభసకరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:74-13-705
వయససస:48
లస: ససస స
7151 SQX1093830
పపరర: ససబమలలల వననగసటట

95-204/345

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:32
లస: ససస స
7154 SQX0857045
పపరర: శకనస యయనసగసటట

95-204/348

95-204/351

తసడడ:ప ననగయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:49
లస: పప

7146 NDX2281830
పపరర: ససభభషసణణ పరరమ

94-234/123

94-233/136

94-233/131

7144 NDX2026699
పపరర: ససబభలరరవప సననమబరర

7147 NDX0597468
పపరర: రరప రరజఖలకడమ చససడనరర

భరస : కకషషయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-704/6, WORKERS COL
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప భభసకరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:74-13-705
వయససస:29
లస: ససస స

7149 NDX0577866
పపరర: భభసకరరరవప చససడనరర

7150 SQX1426569
పపరర: హహహమమవత గమదడ

94-233/139

భరస : వనసకట రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:30
లస: ససస స

7152 SQX1615683
పపరర: జయమమ పస నసగమపరటట

7153 AP151000651017
పపరర: ఆదదలకడమ గమదడ

7155 SQX0523829
పపరర: గమదడ వనసకట రరవప

7158 NDX1594648
పపరర: శకలకడమ గమధద

7161 NDX1390772
పపరర: మహహసదప బబసయపననన

7164 NDX0569806
పపరర: శశషయఖ అలలకలల
తసడడ:ప వనసకట ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:65
లస: పప

94-233/134

95-204/346

94-233/137

95-204/344

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:74-13-705
వయససస:55
లస: పప

95-204/347

భరస : తరపతయఖ
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:60
లస: ససస స
95-204/349

7156 SQX1646447
పపరర: శకనస రకగమల

95-204/350

తసడడ:ప శకనస రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:40
లస: పప
94-87/1089

7159 NDX1390780
పపరర: కకసడమమ బబసయపననన

94-234/122

భరస : కకసడయఖ బబసయపననన
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:43
లస: ససస స
94-234/124

తసడడ:ప కకసడయఖ బబసయపననన
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:27
లస: పప
94-234/126

7141 NDX2281947
పపరర: రమణ రరజననల

తసడడ:ప మమల కకసడయఖ సననమబరర
ఇసటట ననస:74-13-704/6
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప రమణయఖ గమధద
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ బబసయపననన
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:24
లస: పప
7163 NDX0173286
పపరర: చడసచయఖ బ�

94-233/133

తసడడ:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:65
లస: పప
7160 NDX1390764
పపరర: కకశశర బబసయపననన

7143 NDX0602227
పపరర: వనసకటటశశరరర నరరక

94-233/128

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-13-704/6
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పస నసగమపరటట
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-706
వయససస:33
లస: పప
7157 MLJ3446317
పపరర: తరపతయఖ గమదడ

94-233/130

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ నరరక
ఇసటట ననస:74-13-704/6
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-13-704/6
వయససస:48
లస: పప
7148 NDX0597450
పపరర: రరజరతనకలమమరర చససడనరర

7140 NDX0597708
పపరర: మసగమమ నరరక

7138 NDX1487454
పపరర: ససరకష బసడనరర

తసడడ:ప చనన వనసకయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-704/5
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర నరరక
ఇసటట ననస:74-13-704/6
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప సననమబరర
ఇసటట ననస:74-13-704/6
వయససస:26
లస: పప
7145 NDX0954073
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ రరజననల

94-233/127

తసడడ:ప చనన వనసకయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-704/5
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమమన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:74-13-704/5
వయససస:36
లస: పప
7142 NDX1504811
పపరర: అనల కలమమర సననమబరర

7137 NDX1420645
పపరర: పపసనన లకడమ బసడనరర

7162 NDX1390798
పపరర: కకసడయఖ బబసయపననన

94-234/125

తసడడ:ప ననగయఖ బబసయపననన
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:48
లస: పప
94-234/127

7165 SQX1228957
పపరర: శక లకడమ సరశత గమదడ

95-204/352

తసడడ:ప రమణయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:25
లస: ససస స
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95-204/353

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:34
లస: ససస స
94-205/909

7172 SQX0834358
పపరర: ననగమణణ కలసకలననరర

95-204/357

95-204/360

95-204/361

భరస : శకనవరస రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:74-13-709
వయససస:24
లస: ససస స
95-204/364

7176 SQX2408805
పపరర: రమమశ గమసటటపలర

94-234/1399

తసడడ:ప జజలయఖ
ఇసటట ననస:74-13-712
వయససస:54
లస: పప

95-204/768

7177 SQX2412435
పపరర: రమణమమ గమసటటపలర

95-203/1043

7180 SQX1735679
పపరర: గగపస ఈరర

7182 SQX1735760
పపరర: శకనవరస రరవప ఈరర

7185 AP151000651021
పపరర: భభరత దనలపపడడ

7188 MLJ2018919
పపరర: ససశల� వనమబరర�

7191 NDX0909705
పపరర: పసచచయఖ పస కలరర�

95-204/362

7194 SQX0861401
పపరర: ననగమలలర శశరర నమమనగగటట
భరస : చలపత రరవప నమమనగగటట
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:35
లస: ససస స

95-204/363

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:74-13-709
వయససస:21
లస: పప
95-204/365

7183 NDX3061819
పపరర: రవ కలమమర చదకలరర

94-234/1398

తసడడ:ప గగపరల చదకలరర
ఇసటట ననస:74-13-710
వయససస:38
లస: పప
95-204/366

7186 SQX1250083
పపరర: రరసబభబమ దనలపపడడ

95-204/367

తసడడ:ప శకనస దనలపపడడ
ఇసటట ననస:74-13-710
వయససస:24
లస: పప
95-204/368

7189 SQX0102988
పపరర: వర ననరరయణ వనమబరర

95-204/369

తసడడ:ప బపహమయఖ వనమబరర
ఇసటట ననస:74-13-711
వయససస:39
లస: పప
94-234/128

తసడడ:ప పసదద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-712
వయససస:58
లస: పప
95-204/372

95-204/359

7179 SQX0851378
పపరర: లకడమఈరర

7190 SQX0102996
పపరర: బపహమయఖ వనమబరర�
తసడడ:ప చనన కకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-711
వయససస:62
లస: పప

7174 SQX0639591
పపరర: వనసకటటశశరరర రరగమల

భరస : రమమశ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-13-708,ETUKURU ROAD
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహమయఖ� �
ఇసటట ననస:74-13-711
వయససస:38
లస: ససస స

95-204/370

95-204/356

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-13-708
వయససస:41
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-13-710
వయససస:65
లస: ససస స
95-84/1116

7171 SQX0026948
పపరర: తరరపటమమ రరగమలమ

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-13-708,ETUKUR ROAD
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మలమఖదదప ననగరననన
ఇసటట ననస:74-13-710,ETUKURU ROAD
వయససస:25
లస: పప

7193 AP151000648031
పపరర: రరఘవయఖ దసడడడ

95-204/358

తసడడ:ప లకమయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:74-13-709
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవ కలమమర చదకలరర
ఇసటట ననస:74-13-710
వయససస:32
లస: ససస స
7187 SQX2472504
పపరర: మహహశ ననగరననన

7173 AP151000651360
పపరర: ససదదమమ కలసకలననరర

95-204/355

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:74-13-708
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-13-709
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఈరర
ఇసటట ననస:74-13-709
వయససస:24
లస: పప
7184 NDX2975043
పపరర: తరరపతమమ చదకలరర

95-203/1042

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:74-13-708
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-13-708
వయససస:47
లస: పప

7181 SQX1735695
పపరర: వనసకటటశ ఈరర

7170 SQX2132587
పపరర: వనసకట నవన రకగమల

7168 SQX0294074
పపరర: రమణయఖ గమదడ

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-708
వయససస:18
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:74-13-708
వయససస:43
లస: ససస స

7178 SQX1735737
పపరర: గరత పపసనన ఈరర

95-204/354

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:74-13-707
వయససస:49
లస: ససస స

7169 NDX3150950
పపరర: అఖల సరయ జయసత
కలననకనరర
తసడడ:ప అసకమమరరవప కలననకనరర
ఇసటట ననస:74-13-708
వయససస:20
లస: పప

7175 SQX0857037
పపరర: అసకమమరరవప కలసకలననరర

7167 SQX0026914
పపరర: గమదడ పపరమమ

7192 AP151000651023
పపరర: లకకమకలమమరర దసడడడ

95-204/371

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-712
వయససస:44
లస: ససస స
95-203/657

7195 SQX2005585
పపరర: లల రరణణ వనలద

95-203/925

భరస : రవ వనలద
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:22
లస: ససస స
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95-204/373 7197 AP151000651025
7196 AP151000651026
పపరర: వనసకటననరరయన మమనసకకసడ�
పపరర: ఆదడమమ వనలద

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:45
లస: ససస స
7199 MLJ3447000
పపరర: శకనననసరరవప వనరదర

భరస : మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:60
లస: ససస స
95-204/376

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:38
లస: పప
7202 SQX1182302
పపరర: ననరరయణమమ గమదడ

95-204/379

95-204/382

95-204/385

95-204/388

95-204/391

95-204/394

తసడడ:ప కకసడయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:55
లస: పప

7209 AP151000651465
పపరర: కకటటశశరమమ ఓసగగలల

7212 SQX0857060
పపరర: ననగకశశర రరవప పసనసగసటట

7215 SQX0886846
పపరర: జజఖత గమమమడడదల

7218 SQX1549858
పపరర: తరరపతమమ గమదడ

95-204/397

95-204/386

7204 SQX1512855
పపరర: అజయ చచదరర చదరరడడడ

95-204/381

7207 SQX0277285
పపరర: భబమయఖ వనమమల�

95-204/384

7210 SQX1151711
పపరర: దసరన భవరన మమగమలలరర

95-204/389

7213 MLJ3446937
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమగమలలరర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:66
లస: పప

95-204/390

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-13-716
వయససస:38
లస: పప
95-204/392

7216 SQX1549866
పపరర: ననరరయణ గమదడ

95-204/393

భరస : రవ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/395

7219 AP151000651033
పపరర: వనసకరయమమమ గమమమడడదల

95-204/396

భరస : రసగర రరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:55
లస: ససస స

95-204/398 7222 SQX1772011
7221 MLJ2010569
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమమమడడదనల
పపరర: చలపత రరవప నమమనగగత

7224 AP151000648038
పపరర: రసగరరరవప గమమమడడదళ

95-204/387

భరస : వనసకటటసశర రరవప మమగమలలరర
ఇసటట ననస:74-13-716
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:38
లస: పప
95-204/400

95-204/378

తసడడ:ప అమరయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-714
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగర రరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:38
లస: పప
7223 SQX1549908
పపరర: వనసకటటశశరరర గమదడ

95-204/383

భరస : వనసకటటశశర రరవప గమమమడడదల
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:29
లస: ససస స
7220 MLJ2010577
పపరర: శకనవరస రరవప గమమమడడదల

7206 MLJ2010346
పపరర: పపసరద వనమమల

7201 AP151000648034
పపరర: మమలకకసడయఖ వనలర

తసడడ:ప ససబభలరరవప చదరరడడ
ఇసటట ననస:74-13-714
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప రరమమలల పసనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-716
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-13-716
వయససస:60
లస: పప
7217 SQX0302810
పపరర: రజన గమరరదనల

95-204/380

భరస : రరమకకకషషయఖ ఓసగగలల
ఇసటట ననస:74-13-715
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-13-716
వయససస:55
లస: ససస స
7214 AP151000648037
పపరర: సరసబశవరరవప మమగమలలరర

7203 AP151000651027
పపరర: వనసకటలకడమ వనమమల

95-204/375

తసడడ:ప మమనయఖ
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమమలల
ఇసటట ననస:74-13-714
వయససస:39
లస: పప

భరస : వరయఖ ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-13-715
వయససస:50
లస: ససస స
7211 AP151000651031
పపరర: పరరశత మమగమలలరర

95-204/377

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:74-13-714
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప పసద నరసయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-714
వయససస:33
లస: పప
7208 AP151000651030
పపరర: మసగమమ ఒసగగలల

7200 AP151000648033
పపరర: మమనసకకసడయఖ నరసయఖ�

7198 SQX0857029
పపరర: రవ వనలద

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప బబ సతయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-713
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-714
వయససస:26
లస: ససస స
7205 SQX1392679
పపరర: ననగకశశర రరవప గమదడ

95-204/374

95-204/399

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర నమమనగగత
ఇసటట ననస:74-13-717
వయససస:40
లస: పప
95-204/401

7225 SQX2410926
పపరర: సరవతప ఠగగరత

95-203/1044

భరస : రమమశ బభబమ ఠగగరత
ఇసటట ననస:74-13-717,ETUKURU ROAD
వయససస:56
లస: ససస స
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95-204/402

భరస : శకనస చసదలలరర
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:31
లస: ససస స
7229 AP151000651006
పపరర: రమణ చలమర

95-204/405

95-204/408

95-4/1043

94-234/129

95-204/413

95-204/416

95-204/838

భరస : కకటయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-726
వయససస:38
లస: ససస స

7239 MLJ3451911
పపరర: పదమ వనమబరర

7242 SQX1426965
పపరర: లకమణ రరవప గమదడ

7245 AP151000648005
పపరర: నరసససహరరవప వనమబరర

7248 SQX0861419
పపరర: జననరర న రరవప గమసజ

95-204/419

7251 SQX1126912
పపరర: గమసజ సససదసలల

95-204/411

7254 SQX2135903
పపరర: లల వనసకట సరయ కకషష
మమడడగమల
తసడడ:ప వనసకట రతనస మమడడగమల
ఇసటట ననస:74-13-726
వయససస:19
లస: పప

7234 SQX1426908
పపరర: శకనస చసదలలరర

95-204/410

7237 SQX2075604
పపరర: వజయలకడమ వనమమల

95-215/1314

7240 SQX1735802
పపరర: ససశల కకమమమపలర

95-204/412

భరస : మలయమదదప కకమమమపలర
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:44
లస: ససస స
95-204/414

7243 SQX1764521
పపరర: వనసకట రరవప గమదడ

95-204/415

తసడడ:ప వరయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:25
లస: పప
95-204/417

7246 SQX1764547
పపరర: వరయఖ గమదడ

95-204/418

తసడడ:ప పసద కకటయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:54
లస: పప
95-203/658

7249 SQX1048355
పపరర: సససదసలల గమసజ

95-203/659

తసడడ:ప యలమసద
ఇసటట ననస:74-13-723
వయససస:45
లస: పప
95-204/420

తసడడ:ప ఏలర మసద
ఇసటట ననస:74-13-723
వయససస:41
లస: పప
94-233/1141

95-204/407

భరస : శకరరమలల వనమల
ఇసటట ననస:74-13-720
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప సపస దసలల
ఇసటట ననస:74-13-723
వయససస:32
లస: పప

భరస : వలర మసద గమసజజ
ఇసటట ననస:74-13-723
వయససస:68
లస: ససస స
7253 NDX2769727
పపరర: రమదదవ రకగమల

95-203/926

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పపనసగపత
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:28
లస: పప
7250 MLJ3451036
పపరర: ఆదదలకడమ గమసజజ

7236 SQX2078426
పపరర: శకరరమలల వనమమల

7231 MLJ3446267
పపరర: ఎలర యఖ చలమర

తసడడ:ప గమరరసరశమ చసదలలరర
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:27
లస: పప
7247 SQX2509776
పపరర: వనసకటననరరయణ పపనసగపత

95-204/409

భరస : నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:45
లస: ససస స
7244 SQX1764505
పపరర: ననగకశశర రరవప గమదడ

7233 AP151000648002
పపరర: శకనస చలమర

95-204/404

తసడడ:ప ఏడడకకసడనలల
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అమరయఖ వనమల
ఇసటట ననస:74-13-720
వయససస:40
లస: పప

భరస : పరరర సరరధద రసగ
ఇసటట ననస:74-13-721
వయససస:32
లస: ససస స
7241 SQX1735935
పపరర: తరరపతమమ గమదడ

95-204/406

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప భబమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-720
వయససస:19
లస: పప
7238 NDX2366953
పపరర: వజయ లకడమ రసగ

7230 SQX1093822
పపరర: పసచచయఖ తషరక

7228 MLJ3451267
పపరర: నరసమమ చలమర

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల తషరక
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడనలల
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:40
లస: పప
7235 SQX2091163
పపరర: మననహర వనమమల

95-204/403

భరస : యలర యఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-13-719
వయససస:55
లస: ససస స
7232 MLJ3446259
పపరర: శవరరమయఖ చలమర

7227 SQX1509605
పపరర: భవరన చలమర

7252 SQX1550020
పపరర: రమణమమ గమదడ

95-203/660

భరస : కకసడయఖ లలట గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-725
వయససస:55
లస: ససస స
95-203/1045

7255 SQX1772003
పపరర: వనసకట రతస యఖ మమళళమరర

95-204/421

తసడడ:ప వనసకట రరవప మమళళమరర
ఇసటట ననస:74-13-726
వయససస:28
లస: పప
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7256 SQX2270320
పపరర: వనసకట రతనస మడడగమల

95-204/769

తసడడ:ప అపపయఖ మడడగమల
ఇసటట ననస:74-13-726
వయససస:46
లస: పప
7259 SQX0026997
పపరర: వజయలకడమ పరరమ

95-204/422

95-204/425

95-204/427

95-6/988

95-160/824

95-204/432

7269 SQX2042380
పపరర: మలర క చధనరరర

7272 SQX0596056
పపరర: గమసటటపలర సరశత�

7275 SQX2050854
పపరర: అనల కలమమర గమసటటపలర

95-204/772

7278 SQX2304129
పపరర: శరరష బబ లమర

95-204/775

7281 NDX2422921
పపరర: వనసకట ససజనఖ నకక
తసడడ:ప హనసమసత రరవప నకక
ఇసటట ననస:74-13-732
వయససస:20
లస: ససస స

7283 NDX2422913
పపరర: హనసమసత రరవప నకక

7284 NDX2760742
పపరర: వనసకట ననగ దసరన నకక

94-233/142

తసడడ:ప హనసమసతషరరవప నకక
ఇసటట ననస:74-13-732
వయససస:18
లస: ససస స

95-204/424

7264 SQX1733146
పపరర: మహహశ రకగమల

95-204/440

7267 SQX1182328
పపరర: తరరపతయఖ గమసటటపలర

95-204/429

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-13-728
వయససస:64
లస: పప
95-6/989

7270 SQX2099232
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

95-6/1227

తసడడ:ప ననగమరశల షపక
ఇసటట ననస:74/13/729
వయససస:18
లస: పప
95-204/430

7273 SQX0596304
పపరర: గమసటటపలర నషకల�

95-204/431

భరస : తరరపత రరవప�
ఇసటట ననస:74-13-729
వయససస:40
లస: ససస స
95-204/729

7276 SQX2073609
పపరర: అజయ కలమమర గమసటటపలర

95-155/768

తసడడ:ప తరరపతరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-13-730
వయససస:18
లస: పప
95-204/773

భరస : ననగకశశర రరవప బబ లమర
ఇసటట ననస:74-13-731
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ కలసదసరర
ఇసటట ననస:74-13-731 ETUKUR ROAD
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప రరమ కకటట నకక
ఇసటట ననస:74-13-732
వయససస:40
లస: పప

95-204/428

తసడడ:ప తరరపతరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-13-729
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప లకమయఖ బబ లమర
ఇసటట ననస:74-13-731
వయససస:35
లస: పప
7280 SQX2314706
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసదసరర

7266 SQX1646306
పపరర: శకనవరస రరవప గమసటటపలర

7261 AP151000651012
పపరర: జయమమ గమసటటపలర

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-727,ETUKUR ROAD
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప తరరపత రరవప�
ఇసటట ననస:74-13-729
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ� గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-13-729
వయససస:49
లస: పప
7277 SQX2303675
పపరర: ననగకశశరరరవప బబ లమర

95-204/426

భరస : బపహమయఖ చధనరరర
ఇసటట ననస:74/13/729
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చడననయఖ చఢనపలమ
ఇసటట ననస:74/13/729
వయససస:67
లస: ససస స
7274 SQX0596890
పపరర: తరరపత రరవప గమసటటపలర �

7263 SQX0467597
పపరర: వనసకట ససబలయఖ కరరక

95-204/771

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-727
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:74-13-728
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప చడననయఖ చధనరరర
ఇసటట ననస:74/13/729
వయససస:40
లస: పప
7271 SQX2050797
పపరర: కకప చధనరరర

95-204/423

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-13-727
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-13-728
వయససస:36
లస: ససస స
7268 SQX2042273
పపరర: బపహమయఖ చధనరరర

7260 SQX0026930
పపరర: రతస మమ కరరక

7258 SQX2364875
పపరర: రమదదవ రకగమల

భరస : కకటయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-726,ETUKURU ROAD
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-13-727
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-13-727
వయససస:40
లస: పప
7265 MLJ3451150
పపరర: శరరష� గమసటటపలర �

95-204/770

భరస : వనసకట రతనస మడడగమల
ఇసటట ననస:74-13-726
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:74-13-727
వయససస:36
లస: ససస స
7262 SQX0294033
పపరర: వనసకటభపవప పరరమ

7257 SQX2232734
పపరర: రమదదవ మడడగమల

7279 SQX2314664
పపరర: ససజజత కలసదసరర

95-204/774

భరస : వనసకటటశశరరర కలసదసరర
ఇసటట ననస:74-13-731 ETUKUR ROAD
వయససస:34
లస: ససస స
94-233/140

7282 NDX2422905
పపరర: రమణ నకక

94-233/141

భరస : హనసమసత రరవప నకక
ఇసటట ననస:74-13-732
వయససస:36
లస: ససస స
94-233/1142

7285 SQX2437234
పపరర: పదమ గలమర

95-204/776

భరస : ససబలయఖ గలమర
ఇసటట ననస:74-13-734 ETUKUR ROAD
వయససస:48
లస: ససస స
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94-233/143

భరస : శకనవరసరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:27
లస: ససస స
7289 NDX2116284
పపరర: తరరమల రరవప గగరసటర

94-233/146

94-233/149

95-206/103

94-233/154

94-233/157

94-233/160

7299 NDX0097949
పపరర: ససబమలలల మనసగసటట

7302 NDX1836115
పపరర: వనసకట రరవప కలసడనరర

7305 NDX1835968
పపరర: ననగకశశర రరవప పరరమ

94-233/163

7308 NDX0171041
పపరర: ససబభలరరవప ఏనసగసటట

94-238/1038

7311 NDX2507556
పపరర: శకలకడమ ననతసగర
తసడడ:ప పసదద బపహమయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:22
లస: ససస స

7313 NDX2507549
పపరర: శరసత ససదదరరడడడ

7314 NDX0871244
పపరర: శకదదవ కకటపరటట

94-233/167

భరస : వనసకట రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:33
లస: ససస స

94-233/148

7294 NDX1616582
పపరర: వనసకటటసశరరర తతట

94-233/151

7297 NDX0786574
పపరర: ధనలకడమ కరణస

94-233/153

భరస : తరరపత రరవప కరణస
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:43
లస: ససస స
94-233/155

7300 NDX1487330
పపరర: గమణశశఖర యయనసగసటట

94-233/156

తసడడ:ప మమసలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:25
లస: పప
94-233/158

7303 NDX0171132
పపరర: రరమకకకషష ఏనసగసటట

94-233/159

తసడడ:ప ససబలయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:30
లస: పప
94-233/161

7306 NDX0773796
పపరర: తరరపత రరవప కలసదనరర

94-233/162

తసడడ:ప కకటయఖ కలసదనరర
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:41
లస: పప
94-233/164

తసడడ:ప ననగయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-737 ETUKUR ROAD
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప శకనస ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:25
లస: ససస స

94-233/152

తసడడ:ప ససబలయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:56
లస: పప
7310 NDX3105491
పపరర: ససబలరరరవప రకగమల

7296 NDX1836149
పపరర: బభగఖలకడమ కలసడనరర

7291 NDX1836578
పపరర: చడననయఖ గగరసటర

తసడడ:ప చడననయఖ తతట
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ కలసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ కలసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:33
లస: పప
7307 NDX0170878
పపరర: వనసకటటశశరరర ఏనసగసటట

94-233/150

భరస : ససబభలరరవప మనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:28
లస: పప
7304 NDX1835927
పపరర: శకనస కలసడనరర

7293 NDX0954107
పపరర: పపసరద గగరసటర

94-233/145

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:32
లస: పప

భరస : తరరపసపబ రరవప కలసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:48
లస: ససస స
7301 NDX1836040
పపరర: మలర కరరరనన గగరకసతర

94-233/147

తసడడ:ప రరమకకకషష గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:32
లస: పప
7298 NDX0097444
పపరర: ససశల ఏనసగసటట

7290 NDX1836164
పపరర: బభలయఖ రకగమల

7288 NDX0539403
పపరర: పపమల గగరసటర

భరస : పపసరద గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:33
లస: పప
7295 SQX0279331
పపరర: ననగకసదపమమ గమదడ�

94-233/144

భరస : వనసకటటసశరరర తతట
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-736
వయససస:27
లస: పప
7292 NDX1836016
పపరర: ససధనకర రరవప రకగమల

7287 NDX1616483
పపరర: ధన లకడమ తతట

7309 SQX0279372
పపరర: అసజమమ గమదడ

95-206/104

భరస : తరరపతయఖ� గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-737
వయససస:44
లస: ససస స
94-233/165

7312 NDX1836651
పపరర: మలలర శశరర ననతసగర

94-233/166

తసడడ:ప బపమహ యఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:24
లస: ససస స
94-233/168

7315 NDX1142124
పపరర: రరజకశశరర పపవరశడ

94-233/169

భరస : ససబలయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:36
లస: ససస స
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7316 NDX1932590
పపరర: అనసత రరమ లకడమ సస మపలర

94-233/170

భరస : శకనవరస సస మపలర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:40
లస: ససస స
7319 NDX0870279
పపరర: వనసకటభపవప కకటపరటట

94-233/173

94-233/176

94-233/1143

94-233/178

94-233/181

7326 NDX3095239
పపరర: చన బపహమయఖ ననతసగర

7329 NDX1871889
పపరర: వరససదదవరరవప చదగమ

7332 NDX2026426
పపరర: ననగమమ పరరమ

94-233/184

7335 NDX3174828
పపరర: వనసకటటశశరరర ననలర లరర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ననలర లరర
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:25
లస: పప
94-233/186

7341 NDX0786616
పపరర: లకమమమ చదరరడడ

94-233/179

తసడడ:ప పస తయఖ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-743 WORKERS COLON
వయససస:20
లస: ససస స

7344 NDX1965542
పపరర: మమధసరర కనసమబరర
భరస : పపవణ కలమమర కనసమబరర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:25
లస: ససస స

7324 NDX2642767
పపరర: వనయ కలమమర ననతసగర

94-233/1011

7327 SQX2409605
పపరర: వనయ కలమమర ననతసగర

95-206/804

7330 NDX1836065
పపరర: రరధ బసడనరర

94-233/180

భరస : వనసకరటరరవ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:30
లస: ససస స
94-233/182

7333 NDX0773705
పపరర: వనసకటభపవప వనమమల

94-233/183

తసడడ:ప నరసససహరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:42
లస: పప
94-234/1401

7336 NDX3178035
పపరర: గరయతప ననలర లరర

94-234/1402

భరస : వనసకటటశశరరర ననలర లరర
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:43
లస: ససస స
94-235/10

7339 NDX1872036
పపరర: ససజజత వనమమల

94-233/185

భరస : కకసడయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-743
వయససస:28
లస: ససస స
94-233/187

భరస : పస తయఖ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-743
వయససస:37
లస: ససస స
94-237/904

94-233/175

తసడడ:ప చనన బపహమయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప సస మయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప పస తయఖ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-743
వయససస:31
లస: ససస స
7343 NDX3155488
పపరర: చసదస రరణణ చదరరడడడ

94-234/1400

తసడడ:ప ససబలయమఖ ననలర లరర
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:52
లస: పప

94-234/1403 7338 NDX1117795
7337 NDX3192283
పపరర: వనసకట శవ ననరరయణ ననలర లరర
పపరర: ననగకశశర రరవప పరరమ పరరమ

7321 NDX1836586
పపరర: శకనవరస సస మపలర

తసడడ:ప చనన బపహమయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:18
లస: పప

భరస : అదయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదదనన పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:62
లస: పప

7340 NDX0787390
పపరర: అనత చదరరడడడ

94-233/177

తసడడ:ప రరమమరరవప చదగమ
ఇసటట ననస:74-13-740
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-742
వయససస:34
లస: ససస స
7334 NDX1629015
పపరర: అదయఖ పరరమ

7323 NDX1836594
పపరర: బపహమయఖ ననతసగర

94-233/172

తసడడ:ప చనన శశయఖ సస మపలర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:41
లస: పప

భరస : వరససదదవరరవప చదగమ
ఇసటట ననస:74-13-740
వయససస:61
లస: ససస స
7331 NDX0787572
పపరర: ననగలకడమ వనమమల

94-233/174

తసడడ:ప ససబలయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:54
లస: పప

భరస : బపహమయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:79
లస: ససస స
7328 NDX1871822
పపరర: ననగదసరన చదగమ

7320 NDX2507564
పపరర: చనన బపహమయఖ ననతసగర

7318 NDX1835869
పపరర: ససబలయఖ పపవరదద

తసడడ:ప కకటయఖ పపవరదద
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ససబలయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:50
లస: పప
7325 NDX3121209
పపరర: ససశల ననతసగర

94-233/171

భరస : బపహమయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-13-738
వయససస:43
లస: పప
7322 NDX1138759
పపరర: వరయఖ ననతసగర

7317 NDX2507523
పపరర: ససశల ననతసగర

7342 NDX0773937
పపరర: చడననకకశవపలల చదరరడడడ

94-233/188

తసడడ:ప పస తయఖ చదరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-743
వయససస:28
లస: పప
94-233/189

7345 NDX0786954
పపరర: అననష బబ లమర

94-233/190

భరస : ససరకష బభబమ బబ లర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:33
లస: ససస స
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94-233/191

భరస : ననగరరజ బబ లర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:36
లస: ససస స
7349 NDX0773887
పపరర: ససరకష బభబమ బబ లర

94-233/194

95-206/105

94-233/197

94-233/200

94-233/203

94-234/1369

95-203/1047

భరస : పపసరదస రరవప కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:39
లస: ససస స

7359 NDX0773838
పపరర: శకరరమమలల వనమమల

7362 NDX1965492
పపరర: వనసకట ససబలయఖ పరరమ

7365 NDX2507507
పపరర: కకటటశశరర చడనసనపరటట

7368 SQX0278804
పపరర: అసజయఖ చడనసనపరటట

94-233/206

7371 NDX0786707
పపరర: ననగమణణ మరరయస

94-233/201

7374 NDX0786863
పపరర: ససబలమమ మరరయస
భరస : యలర మసద మరరయస
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:58
లస: ససస స

7354 SQX2126589
పపరర: వనసకట భభరన వ గమడద

95-206/805

7357 NDX1836172
పపరర: లకడమ ననరరయణ వనమమల

94-233/199

7360 NDX0773721
పపరర: భబమయఖ వనమమల

94-233/202

తసడడ:ప అమరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-745
వయససస:43
లస: పప
94-233/204

7363 NDX2912830
పపరర: రమమసజననయమలల పరరమ

94-233/1144

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-746
వయససస:18
లస: పప
94-233/205

7366 SQX2367068
పపరర: గగవసదమమ వరమనపల

95-203/1046

భరస : సతఖ ననరరయణ వరమనపఅల
ఇసటట ననస:74-13-749
వయససస:37
లస: ససస స
95-206/107

7369 NDX3243318
పపరర: కకటమమ చడనసనపరటట

94-233/1232

భరస : అసజయఖ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-749 ETUKUR ROAD
వయససస:66
లస: ససస స
94-233/207

భరస : కకటయఖ మరరయస
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:31
లస: ససస స
94-233/209

94-233/196

తసడడ:ప భబమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-745
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప నరసయఖ� చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-749
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయమలల చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:24
లస: ససస స
7373 NDX0098129
పపరర: కకసడమమ కలసకల

94-233/198

భరస : ఆసజననయమలల చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-749
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖ ననరరయణ వరనపలర
ఇసటట ననస:74-13-749
వయససస:22
లస: పప
7370 NDX2507515
పపరర: అమబలఖ చడనసనపరటట

7356 NDX0787101
పపరర: తరరపతమమ వనమమల

7351 NDX0773903
పపరర: రరమయఖ బబ లర

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-744/1 9 TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-746
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప పరరమ ననగయఖ
ఇసటట ననస:74 13 746
వయససస:48
లస: పప
7367 SQX2418135
పపరర: రరమ కకషష వరనపలర

95-206/106

తసడడ:ప అమరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-745
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట ససబలయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-746
వయససస:36
లస: ససస స
7364 NDX3168531
పపరర: పరరమ వనసకట ససబలయఖ

7353 SQX0279034
పపరర: ననగకశశరరరవప బబ లమర

94-233/193

తసడడ:ప ననగయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:63
లస: పప

భరస : భబమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-13-745
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-745
వయససస:36
లస: పప
7361 NDX1965500
పపరర: రమణమమ పరరమ

94-233/195

తసడడ:ప మమకయఖ� బబ లమర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమమసజననయమలల గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-745
వయససస:32
లస: ససస స
7358 NDX0773879
పపరర: రరమమసజననయమలల గగరసటర

7350 NDX0773945
పపరర: ననగకశశరరరవప బబ లర

7348 NDX1576612
పపరర: పపవణ కలమమర కనసమబరర

తసడడ:ప సరసబ శవరరవప కనసమబరర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమయఖ� బబ లమర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:56
లస: ససస స
7355 NDX0786632
పపరర: రకవత గగరసటర

94-233/192

భరస : రరమయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:74-13-744
వయససస:35
లస: పప
7352 SQX0272997
పపరర: మహహనదదవ బబ లమర

7347 NDX0786897
పపరర: మహహన దదవ బబ లమర

7372 NDX0787317
పపరర: రతస మమ గమదడ

94-233/208

భరస : వనసకటటశశరరర గమదడ
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:37
లస: ససస స
94-233/210

7375 NDX0992784
పపరర: కకటమమ చడనసనపరటట

94-233/211

భరస : అసజయఖ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:64
లస: ససస స
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94-233/212

భరస : బపహమయఖ కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:64
లస: ససస స
7379 NDX0810234
పపరర: కకటయఖ మరరయస

94-233/215

94-233/218

94-233/1235

తసడడ:ప వనసకటటశశరరలల యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:54
లస: పప
7388 SQX0279083
పపరర: ససబలమమ కలసకల
భరస : బపహమయఖ� కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-752
వయససస:62
లస: ససస స
7391 NDX3183381
పపరర: మలర కరరరననరరవప బబ యపరటట

94-234/1404

95-204/434

95-204/437

94-233/223

తసడడ:ప ససబభలరరవప గమమమలమర
ఇసటట ననస:74-13-764
వయససస:38
లస: పప

7386 NDX3284866
పపరర: శకనవరసరరవప గగరసటర

7387 SQX0103333
పపరర: గమదడ ననగకశశర రరవప�

7392 NDX3201944
పపరర: ననగ లకడమ బబ యపరటట

7395 SQX1782770
పపరర: సరయ రరస గమమమ

7398 NDX1832758
పపరర: అరరణన అరకటట

7401 NDX0993105
పపరర: వనసకట రమణ బసడడ

7404 SQX2519544
పపరర: ససశల గమమమలమర
భరస : వనసకట రరవప గమమమలమర
ఇసటట ననస:74-13-764
వయససస:35
లస: ససస స

94-233/217

7384 NDX0174276
పపరర: బపహమయఖ కలసకల
తసడడ:ప గరటయఖ కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:69
లస: పప

94-233/1251

94-233/220

95-206/108

తసడడ:ప పసదదనన�
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:34
లస: పప
95-206/110

7390 SQX0279075
పపరర: బపహమయఖ కలసకల

95-206/111

తసడడ:ప గరటయఖ� కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-752
వయససస:66
లస: పప
94-234/1405

95-204/435

7393 SQX1840297
పపరర: వనసకట ససవర ననరరయణ
ననలర లరర
తసడడ:ప వనసకటటసశరరర ననలర లరర
ఇసటట ననస:74-13-755
వయససస:23
లస: పప

95-204/433

7396 SQX1782762
పపరర: ననగకసదప కలమమర గమమమ

95-204/436

తసడడ:ప లకడమ ననరరయణ గమమమ
ఇసటట ననస:74-13-757
వయససస:29
లస: పప
94-233/221

7399 NDX1715731
పపరర: ననగకశశర రరవప అరకటట

94-233/222

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప అరకటట
ఇసటట ననస:74-13-759
వయససస:31
లస: పప
94-233/224

తసడడ:ప వనసకట రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:74-13-760
వయససస:29
లస: ససస స
95-203/1320

7381 NDX2194470
పపరర: పపసరదస రరవప కలసకల

తసడడ:ప సస హహచ నరసయఖ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకరటరరవప అరకటట
ఇసటట ననస:74-13-759
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప అరకటట
ఇసటట ననస:74-13-759
వయససస:34
లస: పప
7403 SQX2518538
పపరర: వనసకటరరవప గమమమలమర

94-233/219

తసడడ:ప లకడమ ననరరయణ గమమమ
ఇసటట ననస:74-13-757
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ గమమమ
ఇసటట ననస:74-13-757
వయససస:49
లస: పప
7400 NDX1832808
పపరర: వనసకట రరవప అరకటట

7383 NDX1061209
పపరర: అసజయఖ చడనసనపరటట

7389 SQX0279067
పపరర: పపసరద కలసకల

94-233/214

తసడడ:ప బపహమయఖ కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:39
లస: పప

భరస : మలర కరరరననరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:74-13-755
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ గమమమ
ఇసటట ననస:74-13-757
వయససస:45
లస: ససస స
7397 SQX1782713
పపరర: లకడమ ననరరయణ గమమమ

94-233/216

తసడడ:ప బపహమయఖ� కలసకల
ఇసటట ననస:74-13-752
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:74-13-755
వయససస:32
లస: పప
7394 SQX1782747
పపరర: అసజన దదవ గమమమ

7380 NDX1616491
పపరర: కకటటశశర రరవప పరరమ

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:40
లస: పప
95-206/109

7378 NDX1234152
పపరర: ననగకశశరరరవప యయనసగసటట

తసడడ:ప మమసలయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మమలమ కకసడయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అసజయఖ చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:44
లస: పప
7385 NDX3249083
పపరర: మమసలయఖ యయనసగసటట

94-233/213

తసడడ:ప ఆసజననయమలల చడనసనపరటట
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప యలమసద మరరయస
ఇసటట ననస:74-13-751
వయససస:34
లస: పప
7382 NDX1061217
పపరర: ఆసజననయమలల చడనసనపరటట

7377 NDX2507481
పపరర: అవననష చడనసనపరటట

7402 NDX0992677
పపరర: యలర మసదమమ బసడడ

94-233/225

భరస : వనసకటభపవప బసడడ
ఇసటట ననస:74-13-760
వయససస:45
లస: ససస స
95-203/1323

7405 SQX2519494
పపరర: తరరపతమ గమమమలమర

95-203/1321

భరస : ససబభలరరవప గమమమలమర
ఇసటట ననస:74-13-764,
వయససస:52
లస: ససస స
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7406 NDX0910570
పపరర: జననరరన రరవప చసతన�

94-234/130

తసడడ:ప ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:74-13-766
వయససస:43
లస: పప

94-235/906

భరస : ననగకశశర రరవప చసత
ఇసటట ననస:74-13-766
వయససస:34
లస: ససస స

7409 NDX3261245
పపరర: ససజజత యయనసగసటట

94-15/803

తసడడ:ప శకనవరససలల
ఇసటట ననస:74-13-768
వయససస:21
లస: ససస స
7412 NDX2610590
పపరర: నరసససహ రరవప తషళళళరర

7407 NDX3180635
పపరర: ననగ లకడమ చసత

7410 NDX0321026
పపరర: సరమమమ జఖస అడడ గరరర

7413 NDX2610863
పపరర: రమణమమ తషళళళరర

94-236/832

తసడడ:ప ఆసజననయమలల చసత
ఇసటట ననస:74-13-766
వయససస:38
లస: ససస స
94-234/131

భరస : శకనవరసస అడడ గరరర
ఇసటట ననస:74-13-769
వయససస:48
లస: ససస స
94-234/1243

7408 NDX3180692
పపరర: ననగకశశర రరవప చసత

7411 NDX2176114
పపరర: అనల కలమమర అడడ గరరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప అడడ గరరర
ఇసటట ననస:74-13-769
వయససస:23
లస: పప

94-234/1244

7414 NDX2609451
పపరర: శకధర తషళళళరర

94-223/1000

తసడడ:ప పసద ససబలయఖ తషళళళరర
ఇసటట ననస:74-13-769 3RD LINE
వయససస:58
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:74-13-769 3RD LINE
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:74-13-769, 3rd line,
వయససస:26
లస: పప

7415 NDX2862183
పపరర: వశశననధమమ భబపత

7416 NDX3201688
పపరర: రవతదజ భబపత

7417 NDX3245123
పపరర: అననపపరష భబపత

94-234/1406

భరస : వనసకట రరవప భబపత
ఇసటట ననస:74-13-772
వయససస:34
లస: ససస స
7418 NDX3199742
పపరర: పదమ భబపత
భరస : రవతదజ భబపత
ఇసటట ననస:74-13-772
వయససస:20
లస: ససస స
7421 NDX3125788
పపరర: మలమఖదదప కకసపలర

94-234/1408

94-234/134

94-234/137

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప పప లననన
ఇసటట ననస:74-13-776
వయససస:21
లస: పప

94-234/1409

7425 NDX1825134
పపరర: ససబలరరవప పతస

7428 NDX2862159
పపరర: శవమమ పసటల

94-234/1412

7431 NDX2770717
పపరర: సస మమశశర రరవప నలల
ర రర

94-234/135

7434 NDX2861854
పపరర: రవకలమమర నలర చడసగల
తసడడ:ప ననరరయణ నలర చడసగల
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:37
లస: ససస స

7423 NDX0539957
పపరర: సరశత� పస ననపలర �

94-234/133

7426 NDX1965120
పపరర: లకమయఖ గమసటటరర

94-234/136

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-13-775
వయససస:33
లస: పప
94-234/1410

7429 NDX2761781
పపరర: వనసకయమమ బసడరర

94-234/1411

తసడడ:ప వనసకయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:74-13-775
వయససస:51
లస: పప
94-234/1413

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-13-775
వయససస:41
లస: పప
94-234/1415

94-233/1250

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-13-774
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పసటల
ఇసటట ననస:74-13-775
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటససబలయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-13-775
వయససస:46
లస: పప
7433 NDX3157526
పపరర: వనసకట కకశశర బభబమ పప లననన

7422 NDX3124443
పపరర: మమనక కకసపలర

7420 NDX3283132
పపరర: పపరరషమ కకత
భరస : పపరష చసదప రరవప కకత
ఇసటట ననస:74-13-773
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప అనసతయఖ పతస
ఇసటట ననస:74-13-775
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-775
వయససస:49
లస: పప
7430 NDX2859452
పపరర: పరమమశశర రరవప గమసటటరర

94-223/1140

తసడడ:ప మలమఖదదప కకసపలర
ఇసటట ననస:74-13-773
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఆదసవల�
ఇసటట ననస:74-13-774
వయససస:75
లస: ససస స
7427 NDX0171405
పపరర: పరపయఖ ననలకలరరస�

7419 NDX3128964
పపరర: ససశల కకసపలర

94-234/1514

భరస : గగరర శసకర అసథరరజ
ఇసటట ననస:74-13-772
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మలమఖదదప కకసపలర
ఇసటట ననస:74-13-773
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:74-13-773
వయససస:45
లస: పప
7424 MLJ3333044
పపరర: ఖతజజ� షపక�

94-234/1407

తసడడ:ప ఎలర యఖ భబపత
ఇసటట ననస:74-13-772
వయససస:23
లస: పప
94-236/833

94-234/132

7432 NDX2861839
పపరర: కకటటశశరర కలసచల

94-234/1414

భరస : రవ కలమమర కలసచల
ఇసటట ననస:74-13-776
వయససస:30
లస: ససస స
94-40/1019

7435 NDX1827361
పపరర: రమణ గమసటటరర

94-234/138

భరస : లకమయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:28
లస: ససస స
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7436 NDX0542324
పపరర: ననగలతన రరడడడ� దనశరకచరర �

94-234/139

తసడడ:ప పసదద ససబభలరరడడడ�
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:30
లస: ససస స
7439 NDX0569707
పపరర: ననగవరరన రరడడడ� దనశరకచరర �

94-234/142

94-233/226

94-234/145

94-234/147

94-234/149

94-234/152

94-234/1245

భరస : శవ ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-782
వయససస:57
లస: ససస స

7449 NDX2762151
పపరర: ఆదదలకడమ పసరరగమ

7452 NDX0993782
పపరర: పదమజ చరరచనపల

7455 NDX0560854
పపరర: శకనస కకసగన�

7458 SQX2044048
పపరర: సరగర చదపల

95-203/1048

7461 SQX2285211
పపరర: మలర శశరర చదపల

94-234/1417

7464 NDX0978684
పపరర: శవ శసకర అటట
ర రర
తసడడ:ప శవ ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-782
వయససస:41
లస: పప

7444 NDX2090504
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచపప

94-233/228

7447 NDX1722975
పపరర: రమణ దనశరకచరర

94-234/146

7450 NDX0993766
పపరర: జజనకక చరరచనపల

94-234/148

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:28
లస: ససస స
94-234/150

7453 NDX2063121
పపరర: ననగరరజ దదవళర

94-234/151

తసడడ:ప శకనస దదవళర
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:29
లస: పప
94-234/153

7456 NDX2063113
పపరర: శకనస దదవళర

94-234/154

తసడడ:ప గమరవయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:55
లస: పప
95-203/927

7459 NDX2782019
పపరర: వనసకట నరసమ చదపల

94-244/1282

భరస : వనసకట ఎడడకకసడలల చదపల
ఇసటట ననస:74-13-781/20
వయససస:58
లస: ససస స
95-204/777

భరస : సరగర చదపల
ఇసటట ననస:74-13-781/20
వయససస:27
లస: ససస స
94-234/156

94-234/144

భరస : ససబలరరడడడ దనశరకచరర
ఇసటట ననస:74-13-780
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ఎడడకకసడలల చదపరల
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరగర చదపల
ఇసటట ననస:74-13-781/20
వయససస:27
లస: ససస స
7463 NDX0994137
పపరర: భభగఖలకడమ అలల
ర రర

94-234/1416

తసడడ:ప పస లయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరగర చదపల
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:27
లస: ససస స
7460 SQX2172039
పపరర: మలర శశరర చదపల

7446 NDX2913309
పపరర: కలసచపప శవ శసకర

7441 NDX0979625
పపరర: సరసబశవరరవప చలమర

తసడడ:ప మమతనఖల రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-13-779
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:32
లస: పప
7457 NDX2633402
పపరర: మలర శశరర చదపల

94-233/227

తసడడ:ప లకడమ మణణకరసత పసరరగమ
ఇసటట ననస:74-13-780
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:74-13-781
వయససస:31
లస: ససస స
7454 NDX0171504
పపరర: పపసరదస గరదడ

7443 NDX2090512
పపరర: రకణమకమమ కలసచపప

94-234/141

తసడడ:ప వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప కలసచపప దననయఖ
ఇసటట ననస:74-13-779
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప పసరరగమ
ఇసటట ననస:74-13-780
వయససస:27
లస: పప
7451 NDX0098145
పపరర: పపమల గమదడ�

94-234/143

భరస : మమతనఖల రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-13-779
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-779
వయససస:58
లస: పప
7448 NDX1722751
పపరర: లకడమ మణణకసఠ పసరరగమ

7440 NDX0579789
పపరర: ససబభలరరడడడ దనశరకచరర

7438 NDX0542472
పపరర: ననగమమ� దనశరకచరర �

భరస : వనసకట ససబభలరరడడడ�
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-13-779
వయససస:39
లస: ససస స
7445 NDX0570028
పపరర: శవయఖ దదసతన�

94-234/140

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదద ససబభలరరడడడ�
ఇసటట ననస:74-13-777
వయససస:29
లస: పప
7442 NDX2090520
పపరర: కలమమరర కలసచపప

7437 NDX0596858
పపరర: రమమదదవ గమళరపలర

7462 NDX0542936
పపరర: శవ లకడమ అటట
ర రర

94-234/155

భరస : వజయ శసకర
ఇసటట ననస:74-13-782
వయససస:30
లస: ససస స
94-234/157

7465 NDX0098152
పపరర: శక లకడమ పసద కకలమ

94-234/158

భరస : వనసకట రరమ పపసరద
ఇసటట ననస:74-13-783
వయససస:38
లస: ససస స
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94-234/159 7467 NDX2677490
7466 NDX0173864
పపరర: వనసకట రరమ పపసరద పపడ కకలమ
పపరర: ససధఖ రరణణ మలలర

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-13-783
వయససస:47
లస: పప
7469 NDX1671990
పపరర: వనసకట నరసయఖ మలలర

తసడడ:ప గగపస రరజ మలలర
ఇసటట ననస:74-13-784
వయససస:18
లస: ససస స
94-234/161

తసడడ:ప పసద రరమమలల మలలర
ఇసటట ననస:74-13-784
వయససస:49
లస: పప
7472 NDX2855419
పపరర: రరమకకషష మలలర

94-234/1419

94-234/164

7473 NDX2104784
పపరర: వరలకడమ కలరరక

7476 NDX0994111
పపరర: ఏసమమ మలలర

94-234/167

7479 NDX0979609
పపరర: కకటటశశరరరవప మలలర

తసడడ:ప శశరర
ఇసటట ననస:74-13-789
వయససస:38
లస: పప
94-234/173

94-234/176

తసడడ:ప శసకర రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:19
లస: పప

7488 NDX0979195
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

95-206/112

7491 SQX0278887
పపరర: ననగకసదప కలల
ర రర�

94-234/168

7494 NDX2653954
పపరర: చసదప నవన గబడడపప
తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:24
లస: పప

7474 NDX0787150
పపరర: దచహపప ననగమమ

94-234/163

7477 NDX0569681
పపరర: శకనవరస రరవప నసధనఖల�

94-234/166

7480 NDX1825159
పపరర: శకనవరస గజనల

94-234/169

తసడడ:ప బబ రకయఖ గజనల
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:49
లస: పప
94-234/171

7483 NDX2510667
పపరర: నరకసదప బభబమ కలల
ర రర

94-234/172

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:20
లస: పప
94-234/174

7486 NDX1871061
పపరర: శకనవరస గమసటటరర

94-234/175

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:26
లస: పప
94-234/177

7489 NDX0979245
పపరర: ససబభలరరవప తడలర మకలల

94-234/178

తసడడ:ప రరమ గమరరనధస
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:59
లస: పప
95-206/113

తసడడ:ప మలర కరరరననరరవప�
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:32
లస: పప
94-209/917

94-234/1418

తసడడ:ప వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప కరశయఖ
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరససలల�
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:44
లస: ససస స
7493 NDX2661502
పపరర: భభణమ పపకరశ గబడడపప

94-234/165

తసడడ:ప లకకమననరరయణ కమమ
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:27
లస: పప
7490 SQX0278903
పపరర: చసదపమమ కలల
ర రర�

7485 NDX2503910
పపరర: సనరఖననరరయణ కమమ

7471 NDX2762037
పపరర: గగపసరరజ మలలర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస దనసరర
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:23
లస: పప
7487 NDX1148295
పపరర: ససరకశ బభబమ కలల
ర రర

94-234/162

తసడడ:ప పసద రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:47
లస: పప

94-234/170 7482 NDX0993139
7481 NDX0979096
పపరర: మరరయ జయపరల కకసడమమదద
పపరర: పదనమవత దనసరర

94-234/160

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:74-13-784
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప అలలలల
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:45
లస: పప

7484 NDX2176163
పపరర: పపసనన కలమమర దనసరర

94-234/1246

భరస : శకనవరసరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గజనల కకసడన
ఇసటట ననస:74-13-785
వయససస:44
లస: ససస స
7478 NDX0569673
పపరర: శకనస దదవవరపప

7470 NDX2654556
పపరర: రరస గగపరల మలలర

7468 NDX1671933
పపరర: భబలకడమ మలలర

భరస : వనసకట నరసయఖ మలలర
ఇసటట ననస:74-13-784
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ మలలర
ఇసటట ననస:74-13-784
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:74-13-784
వయససస:19
లస: పప
7475 NDX1825209
పపరర: అసకమమ గజనల కకసడన

94-2/1236

7492 SQX0274993
పపరర: మలర కరరరననరరవప కలల
ర రర�

95-206/114

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-13-790
వయససస:39
లస: పప
94-233/1012

7495 NDX0541847
పపరర: శవ లకడమ గబడడపప

94-234/179

భరస : ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:35
లస: ససస స
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7496 NDX0541896
పపరర: చసదపమమ� గబడడపప�
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94-234/180

భరస : ఆదదననరరయమణశరససమ �న
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:64
లస: ససస స
7499 NDX2677581
పపరర: వనసకటటశశరరవప గబడడపప

94-234/1247

94-234/1421

94-234/1424

94-234/183

94-234/186

94-234/189

94-234/192

భరస : వనసకట రరవప భబపత
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:39
లస: ససస స

7509 NDX1616335
పపరర: మసగ ఏదసల

7512 NDX1856865
పపరర: డదవడ బసడనరర

7515 NDX1839218
పపరర: చసదస భనవథ

7518 NDX0579649
పపరర: ననగరరజ తషరక

94-234/195

7521 NDX2023703
పపరర: దదవ బసతషల

94-234/184

7524 NDX0540971
పపరర: బమజన� భగవరన�
భరస : గగరరజజ�
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:40
లస: ససస స

7504 NDX2912889
పపరర: దసరన పపసరద గబడడపప

94-234/1423

7507 SQX2117612
పపరర: వజయ లకడమ గబడడపప

95-206/806

7510 NDX0597971
పపరర: పదమ తషరక

94-234/185

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:45
లస: ససస స
94-234/187

7513 NDX1839259
పపరర: పదమ భనవథ

94-234/188

తసడడ:ప చసదస భనవథ
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:26
లస: పప
94-234/190

7516 NDX0569582
పపరర: హరర బభబమ కలసచస

94-234/191

తసడడ:ప చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:37
లస: పప
94-234/193

7519 NDX2090272
పపరర: లకడమ కకసడమమ అలర స

94-234/194

భరస : దసరన పపసరద అలర స
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:25
లస: ససస స
94-234/196

భరస : శశఖర బసతషల
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:26
లస: ససస స
94-234/198

94-234/1420

భరస : వనసకటటశశ రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప గసగయఖ
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:50
లస: పప

భరస : పససడడరరజ భబపత
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:25
లస: ససస స
7523 NDX1672170
పపరర: దసరన బతష
స ల

94-234/1425

తసడడ:ప బబ డడయమ భనవథ
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ ఏదసల
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:47
లస: పప
7520 NDX1857186
పపరర: గమరవమమ భబపత

7506 NDX2854438
పపరర: భభనస పపకరష గబడడపప

7501 NDX2862530
పపరర: లకడమ గబడడపప

తసడడ:ప శసకర రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప గసగయఖ తషరక
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:26
లస: పప
7517 NDX1616350
పపరర: ననగరరరనన రరడడడ ఏదసల

94-234/1422

భరస : ననగరరరనన రరడడడ ఏదసల
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ బసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:22
లస: పప
7514 NDX1825233
పపరర: అసకరరవ తషరక

7503 NDX2862563
పపరర: చసదప నవన గబడడపప

94-234/182

భరస : శసకర రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:18
లస: పప

భరస : హరరబభబమ�
ఇసటట ననస:74-13-794
వయససస:33
లస: ససస స
7511 NDX2367092
పపరర: కకరణమయ బసడనరర

94-234/1248

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శసకర రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:19
లస: పప
7508 NDX0541722
పపరర: అననపపరష� కలచదరర�

7500 NDX2677508
పపరర: ఉమ మహహశ గబడడపప

7498 NDX0569632
పపరర: శసకర రరవప గబడడపప�

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశ రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:23
లస: పప
7505 NDX2862639
పపరర: శకనస గబడడపప

94-234/181

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణ మబరరస గబడడపప
ఇసటట ననస:74-13-793
వయససస:47
లస: పప
7502 NDX2854362
పపరర: చసదప నవన గబడడపప

7497 NDX0569608
పపరర: ననగకశశర రరవప గబడడపప

7522 NDX0786756
పపరర: బసతషల లకడమ�

94-234/197

భరస : యహన�
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:35
లస: ససస స
94-234/199

7525 NDX0541706
పపరర: బమజ� వనదవత�

94-234/200

భరస : లకమణ�
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:43
లస: ససస స
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7526 NDX2090280
పపరర: పస లమమ భబపత
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94-234/201

భరస : మహన రరవప భబపత
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:65
లస: ససస స
7529 NDX2025618
పపరర: దసరన పపసరద అలమరస

94-234/204

94-234/207

94-234/209

94-234/212

94-234/1251

95-204/779

94-233/232

తసడడ:ప రరఘవపలల
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:38
లస: పప

7539 NDX0174110
పపరర: హరరకకషష జ�

7542 NDX2937662
పపరర: కకషస ర రరడడడ చలకల

7545 NDX0741116
పపరర: రరజఖలకడమ ఎ

7548 NDX1965260
పపరర: ధన లకడమ మకరకన

94-234/216

7551 NDX2103935
పపరర: లకడమ పపససలలరర

94-234/213

7554 NDX2103976
పపరర: కకశవరరవప పపససలలరర
తసడడ:ప గమరవయఖ పపససలలరర
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:57
లస: పప

7534 NDX0993808
పపరర: కలమమరర కకసడమబదద

94-234/208

7537 NDX0541656
పపరర: కకరసనబభయ బబ సదదన

94-234/211

7540 NDX2600344
పపరర: ససబలరరవప వనమబరర

94-234/1250

తసడడ:ప ససబలరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:74-13-799
వయససస:35
లస: పప
94-234/1426

7543 SQX2260909
పపరర: పపలమర రరడడడ చలకల

95-204/778

తసడడ:ప మమనన రరడడ చలకల
ఇసటట ననస:74-13-800
వయససస:54
లస: పప
94-233/230

7546 NDX0596502
పపరర: జజనస లకడమ మలమరదద మలమరదద

94-233/231

భరస : ససబభలరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:68
లస: ససస స
94-234/214

7549 NDX1609959
పపరర: బభల ససబమలలల కకయ

94-234/215

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:32
లస: ససస స
94-234/217

భరస : కకశవరరవప పపససలలరర
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:51
లస: ససస స
94-234/219

94-234/206

భరస : బభలమజసససగ
ఇసటట ననస:74-13-798
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జయ కకషష మకరకన
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవకలమమర పపససలలరర
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:34
లస: ససస స
7553 NDX1609983
పపరర: రరసబభబమ కకయ

94-234/210

భరస : పసచచయఖ ఎ
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ మలమరదద
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:80
లస: పప
7550 NDX2103950
పపరర: జజఖత పపససలలరర

7536 NDX0978767
పపరర: ఆసథదన కకసడమమదద

7531 NDX1807934
పపరర: మహన బసతషల

భరస : ఆసథదన
ఇసటట ననస:74-13-796
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలమర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:74-13-800
వయససస:28
లస: పప

భరస : పపలమర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:74-13-800
వయససస:48
లస: ససస స
7547 NDX0578039
పపరర: ససబభలరరవప మలమరదద

94-234/1249

తసడడ:ప సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-13-798
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబలరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:74-13-799
వయససస:28
లస: ససస స
7544 SQX2258960
పపరర: మహ లకడమ చలకల

7533 NDX2650117
పపరర: శవ బసతషల

94-234/203

తసడడ:ప వనసకనన బసతషల
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శశరర
ఇసటట ననస:74-13-796
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అనసత రరడడడ కరటటట డ
న డడ
ఇసటట ననస:74-13-798
వయససస:28
లస: పప
7541 NDX2552008
పపరర: ససలలచన వనమబరర

94-234/205

తసడడ:ప మహన బసతషల
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:21
లస: పప

భరస : మరరయసరశమ
ఇసటట ననస:74-13-796
వయససస:33
లస: ససస స
7538 NDX1839275
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కరటటట డ
న డడ

7530 NDX0173989
పపరర: శశఖర బతష
స ల�

7528 NDX1856980
పపరర: పససడడరరజ భబపత

తసడడ:ప మహన రరవప భబపత
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకనన�
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప శసకర�
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:53
లస: పప
7535 NDX0993881
పపరర: హహపససబభ కకసడమమదద

94-234/202

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస అలమరస
ఇసటట ననస:74-13-795
వయససస:29
లస: పప
7532 NDX0569558
పపరర: లకమణ కకతవతష�

7527 NDX0910422
పపరర: మహన బసతషల

7552 NDX1860122
పపరర: శవ శసకర పపససలలరర

94-234/218

తసడడ:ప కకశవ రరవప పపససలలరర
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:38
లస: పప
94-234/220

7555 NDX1965195
పపరర: మలమరదద ససబభలరరవప

94-234/221

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర మలమరదద
ఇసటట ననస:74-13-801
వయససస:72
లస: పప
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7556 NDX1807876
పపరర: మలలర శశరర మలమరదద
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94-234/222

భరస : శకనవరస రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:74-13-802
వయససస:36
లస: ససస స
7559 NDX2761872
పపరర: లకడమ బమగరడద

94-234/1427

94-234/226

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:74-13-805
వయససస:31
లస: ససస స
7568 NDX2115773
పపరర: పపసరద కసససశశటట

94-234/231

94-234/233

94-234/234

94-234/237

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-812
వయససస:36
లస: పప

94-234/229

7572 NDX2649804
పపరర: చసదప కకటట

7575 NDX0540955
పపరర: లలత బతష
స ల

7578 NDX1824664
పపరర: పపషకర తలర స

94-234/240

7581 NDX1722777
పపరర: మలలర శశరర కలసచపప

94-234/232

7584 NDX0569350
పపరర: ససబభలరరవప కలసచదపప�
తసడడ:ప రరమయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-812
వయససస:70
లస: పప

7564 NDX2374627
పపరర: మహహశశరర సరసబరసస

94-224/77

7567 NDX0994251
పపరర: శవకలమమరర దనసరర

94-234/230

7570 NDX2327500
పపరర: లకడమ పరరశత తషరక

94-233/233

భరస : శశఖర తషరక
ఇసటట ననస:74-13-807
వయససస:27
లస: ససస స
94-233/1013

7573 NDX2644169
పపరర: అనసనరఖ కకటట

94-233/1014

భరస : చసాలద
ఇసటట ననస:74-13-808
వయససస:31
లస: ససస స
94-234/235

7576 NDX0569418
పపరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల

94-234/236

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-13-809
వయససస:81
లస: పప
94-234/238

7579 NDX0978718
పపరర: మహన కకషష తలర స

94-234/239

తసడడ:ప వనసకట రరవప తలర స
ఇసటట ననస:74-13-810
వయససస:28
లస: పప
94-234/241

భరస : వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-13-812
వయససస:32
లస: ససస స
94-234/243

94-234/225

భరస : అరరననరరవప
ఇసటట ననస:74-13-805
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప తలర స
ఇసటట ననస:74-13-810
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-810
వయససస:51
లస: పప
7583 NDX0569327
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచడపప

7569 NDX0569459
పపరర: పసదద వనసకటటశశరరర వరలచలర

7561 NDX0097709
పపరర: నలవనణణ ననలకలరరస

భరస : శకనవరస రరవప సరసబరసస
ఇసటట ననస:74/13/805
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-13-809
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:74-13-810
వయససస:49
లస: ససస స
7580 NDX0569384
పపరర: వనసకట రరవప తలర స

94-234/227

తసడడ:ప జగరనరరవప
ఇసటట ననస:74-13-808
వయససస:35
లస: పప

భరస : బభలసరశమ�
ఇసటట ననస:74-13-809
వయససస:38
లస: ససస స
7577 NDX0541136
పపరర: పపషరపవత తలర స

7563 NDX1862235
పపరర: రమమష యసదపపగ
ప డ

7566 NDX0541599
పపరర: ధనలకడమ� వరలచరర �

94-234/224

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:74-13-803
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-805
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప సస మయఖ
ఇసటట ననస:74-13-807
వయససస:51
లస: పప
7574 NDX0541425
పపరర: గగవసదమమ� బసడనరర�

95-205/767

భరస : పసదవనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:74-13-805
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ కసససశశటట
ఇసటట ననస:74-13-805
వయససస:25
లస: పప
7571 NDX0978981
పపరర: సరసబశవరరవప తషరకర

7560 SQX2239382
పపరర: శవ బమగరడద

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప యసదపపగ
ప డ
ఇసటట ననస:74-13-803
వయససస:53
లస: పప
94-234/228

7558 NDX1583666
పపరర: శకనవరస రరవప మలమరదద

తసడడ:ప ససబల రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:74-13-802
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప ననగపప బమగరడద
ఇసటట ననస:74-13-802
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప రమమష
ఇసటట ననస:74-13-803
వయససస:26
లస: పప
7565 NDX0541490
పపరర: అసజనన ఖమశసశశటట

94-234/223

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:74-13-802
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవ బమగరడద
ఇసటట ననస:74-13-802
వయససస:29
లస: ససస స
7562 NDX1420355
పపరర: అశశక యసదపపగ
ప డ

7557 NDX2112662
పపరర: పపవణ కలమమర మలమరదద

7582 NDX0541078
పపరర: భబలకడమ� కలసచపప�

94-234/242

భరస : ససబభలరరవప�
ఇసటట ననస:74-13-812
వయససస:60
లస: ససస స
94-234/244

7585 NDX2874402
పపరర: ఆసజననయమలల దదవళర

94-233/1145

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దదవళర
ఇసటట ననస:74-13-814
వయససస:59
లస: పప
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94-234/245

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:74-13-816
వయససస:30
లస: ససస స
7589 NDX0995688
పపరర: ననరరయణమమ యస

94-234/248

94-234/251

94-234/1253

94-234/253

94-234/256

94-234/259

94-234/262

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:69
లస: పప

7599 NDX0322503
పపరర: లకడమ ససజనఖ గరకక

7602 NDX0995662
పపరర: ననరరయణమమ కకతస పలర

7605 NDX0979005
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ కకతస పలర

7608 MLJ3713336
పపరర: వ.చసదపశశఖర గమపరస గరరక

94-234/265

7611 NDX0979146
పపరర: శకనవరసరరడడడ కకతస పలర

94-234/254

7614 MLJ3713328
పపరర: వనసకటససబభలరరవప గరరక
తసడడ:ప చచడయఖ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:69
లస: పప

7594 NDX2641165
పపరర: మహమమద అల షపక

94-234/1252

7597 NDX2702074
పపరర: కకటటశశరమమ కసడదలమ

94-238/929

7600 MLJ1888502
పపరర: నలవనణణ జజగమ

94-234/255

భరస : ననగరరరనన
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:36
లస: ససస స
94-234/257

7603 NDX0995720
పపరర: వనసకటరమణ దదరరనల

94-234/258

భరస : ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:54
లస: ససస స
94-234/260

7606 NDX1839051
పపరర: హహహమమవత దదరరనల

94-234/261

తసడడ:ప వరసస రరడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:32
లస: పప
94-234/263

7609 NDX0978940
పపరర: గమరవరరరడడడ కకతస పలర

94-234/264

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:42
లస: పప
94-234/266

7612 MLJ3713344
పపరర: జగన మహన సరయబభబమ
జయవరపప
తసడడ:ప కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:58
లస: పప

94-234/269

7615 NDX1042688
పపరర: ననరరయణమమ దదరనల

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:51
లస: పప
94-234/268

94-234/250

భరస : చన బభబమ కసడదలమ
ఇసటట ననస:74-13-817
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప రతస యఖ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:43
లస: పప
7613 NDX0979104
పపరర: ననరరయణ రరడడడ దదరరనల

94-235/11

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:33
లస: పప
7610 MLJ1894849
పపరర: ననగరరరనన జజగమ

7596 NDX1359330
పపరర: కకటటశశరమమ బభలమబతస న

7591 NDX0978346
పపరర: పపరష చసదపశశఖర రరజ ససదదశ

తసడడ:ప ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:74-13-817
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:58
లస: ససస స
7607 NDX0979112
పపరర: వనసకట నరరసరరడడడ దదరరనల

94-234/252

భరస : వనసకట చసదపశశఖర గమపరస
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జగననమహన సరయబభబమ
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:45
లస: ససస స
7604 NDX0540823
పపరర: శవ ననగకసదపమమ జయవరపప

7593 NDX0910513
పపరర: లకకమననరరయణ బలమరబతష
స ల

94-234/247

తసడడ:ప తరరమల రరజ
ఇసటట ననస:74-13-816
వయససస:35
లస: పప

భరస : బపహమస బభలమబతస న
ఇసటట ననస:74-13-817
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : గమరవర రరడడడ కకతస పలర
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:33
లస: ససస స
7601 NDX0540906
పపరర: వరలకడమ జయవరపప

94-234/249

తసడడ:ప బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-817
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:74-13-817
వయససస:47
లస: ససస స
7598 NDX1839044
పపరర: అమరరవత కకతస పలర

7590 NDX0978841
పపరర: ననగరరజ బబరరస

7588 NDX0919902
పపరర: శశషరరతనస ససదదశ

భరస : తరరమలరరజ
ఇసటట ననస:74-13-816
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-816
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-13-817
వయససస:36
లస: ససస స
7595 NDX2641082
పపరర: ఖజజబ షపక

94-234/246

భరస : పపరష చసదప శశఖర రరజ ససడదసస
ఇసటట ననస:74-13-816
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరమలరరజ
ఇసటట ననస:74-13-816
వయససస:74
లస: ససస స
7592 NDX0995704
పపరర: వజయలకడమ బభలమబతస న

7587 NDX2176106
పపరర: ససవర పరరశత ససడదసస

94-234/267

94-235/12

భరస : వనసకట నరసరరరడడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:29
లస: ససస స
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7616 NDX1043603
పపరర: వరససరరడడడ దదరరనల
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94-235/13

తసడడ:ప ననరరయణరరడడడ దదరరనల
ఇసటట ననస:74-13-818
వయససస:37
లస: పప
7619 NDX2132231
పపరర: భవఖ శరసత ఆరరశశటట

94-234/272

94-234/275

94-234/278

94-234/281

94-234/284

94-234/287

94-234/290

తసడడ:ప గమరవయఖ కలసచన
ఇసటట ననస:74-13-827
వయససస:56
లస: పప

7629 NDX1389584
పపరర: ఆదదలకకమ రరగర

7632 NDX2063147
పపరర: శకకరసత రరడడడ మమరస ల

7635 NDX2104735
పపరర: ససత మహ లకడమ గనననరరపలర

7638 SQX2206522
పపరర: వరబపహమస రకగమల

94-234/292

7641 NDX0909531
పపరర: వనసకనన బభబమ దదవళర

94-234/282

7644 NDX2472611
పపరర: గగస షపక
తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:22
లస: పప

7624 NDX0098087
పపరర: పరరశత దనపటర �

94-234/277

7627 NDX0569269
పపరర: దనసరర భననవత

94-234/280

7630 NDX1420546
పపరర: శవ పరరశత మమరస ల

94-234/283

భరస : అపసప రరడడ
ఇసటట ననస:74-13-822
వయససస:41
లస: ససస స
94-234/285

7633 NDX1389576
పపరర: రరగర కకసడలరరవప

94-234/286

తసడడ:ప శక రరమమలల
ఇసటట ననస:74-13-822
వయససస:47
లస: పప
94-234/288

7636 NDX0540591
పపరర: పదమ దదరసగమల

94-234/289

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-13-826
వయససస:40
లస: ససస స
95-206/807

7639 NDX0740829
పపరర: శవమమ దదవల�

94-234/291

భరస : వనసకనన బభబమ�
ఇసటట ననస:74-13-827
వయససస:30
లస: ససస స
94-234/293

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:74-13-827
వయససస:34
లస: పప
94-234/295

94-234/274

తసడడ:ప మతయమ
ఇసటట ననస:74-13-820
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప శకనస రకగమల
ఇసటట ననస:74-13-826
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:74-13-827
వయససస:39
లస: ససస స
7643 NDX1304518
పపరర: కలసచన రమణ

94-234/279

భరస : బభల కలమమర గనననరరపలర
ఇసటట ననస:74-13-825
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-13-826
వయససస:50
లస: ససస స
7640 NDX1304542
పపరర: ననగలకకమ అనమశశటట

7626 NDX0098103
పపరర: ససశలమమ� కకతత
స రర�

7621 NDX0978783
పపరర: ననగకసదప కలమమర గగళర

భరస : తరరపత రరవప�
ఇసటట ననస:74-13-820
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప అపసప రరడడ మమరస ల
ఇసటట ననస:74-13-822
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప పరపస రరడడ
ఇసటట ననస:74-13-822
వయససస:49
లస: పప
7637 NDX0540658
పపరర: అసజమమ దదరరసగమల

94-234/276

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:74-13-822
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చననపప రరడడ
ఇసటట ననస:74-13-822
వయససస:51
లస: ససస స
7634 NDX1420538
పపరర: అపసప రరడడడ మమరస ల

7623 NDX0097600
పపరర: పపషపలత� దసపటర �

94-234/271

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:74-13-819
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:74-13-820
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప ఓబయఖ
ఇసటట ననస:74-13-821
వయససస:24
లస: పప
7631 NDX1420520
పపరర: కకషష కలమమరర ఏడడపళళ

94-234/273

తసడడ:ప రమణ మబరరస�
ఇసటట ననస:74-13-820
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దనససర�
ఇసటట ననస:74-13-820
వయససస:40
లస: ససస స
7628 MLJ3713229
పపరర: శకనవరసరరవప శశగమ

7620 NDX1900670
పపరర: పపవణ వనసన

7618 NDX2132249
పపరర: హరరక ఆరరశశటట

తసడడ:ప శకనవరసరరవ ఆరరశశటట
ఇసటట ననస:74-13-819
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగ రరజ వనసన
ఇసటట ననస:74-13-819
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-13-820
వయససస:29
లస: ససస స
7625 NDX0540732
పపరర: వజయ� బభననవత�

94-234/270

తసడడ:ప రమణ అసథరరజ
ఇసటట ననస:74-13-818 YU
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప ఆరరశశటట
ఇసటట ననస:74-13-819
వయససస:27
లస: ససస స
7622 NDX0098053
పపరర: యమమన బసవ�

7617 NDX2023687
పపరర: రరఘవనసదప అసథరరజ

7642 NDX1304534
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అనమశశటట

94-234/294

తసడడ:ప ససతన పత అనమశశటట
ఇసటట ననస:74-13-827
వయససస:47
లస: పప
94-233/234

7645 NDX3172327
పపరర: షపక మహబ బఇవనస

94-233/1146

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:62
లస: ససస స
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7646 NDX3165602
పపరర: షపక మసరసన వల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
94-233/1147

తసడడ:ప షపక మసరసన
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:43
లస: పప
7649 NDX1827098
పపరర: ససజనఖ చడపరపల

94-234/297

94-234/300

94-234/303

94-234/306

94-234/309

94-234/1428

94-223/1001

7659 NDX1671446
పపరర: చచదయఖ చదపల

7662 MLJ1880020
పపరర: పపకరష యరరక

7665 NDX3169802
పపరర: షపక మమనన

7668 NDX2455301
పపరర: లకడమ బసడనరర

94-234/313

95-220/1443

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ మమపపరరజ
ఇసటట ననస:74-13-1448
వయససస:44
లస: పప

7671 NDX2326080
పపరర: శకనవరస రరవప సరసబరసస

7654 NDX0994012
పపరర: సశరరపరరణణ చలమర

94-234/302

7657 NDX1965062
పపరర: శకకరనస తషరక

94-234/307

94-234/305

7660 NDX1965088
పపరర: శశఖర తషరక

94-234/308

తసడడ:ప సరసబయఖ తషరక
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:31
లస: పప
94-234/310

7663 NDX2645596
పపరర: సదనదస హహసపన షపక

94-234/1254

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:23
లస: పప
94-234/1429

7666 NDX2932044
పపరర: షపక మమబమ జన

94-234/1430

తసడడ:ప షపక మసరసన
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:34
లస: పప
94-234/311

7669 NDX1965047
పపరర: ఆలలరర శవరజ

94-234/312

తసడడ:ప వర బపహమ చనరర
ఇసటట ననస:74-13-830
వయససస:25
లస: పప
94-234/314

94-234/315
7672 NDX0978551
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప కపసలవరయ

తసడడ:ప చనన మమననయఖ సరసబరసస
ఇసటట ననస:74-13-832
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-13-832
వయససస:42
లస: పప

7674 SQX1711696
పపరర: ననజయమ షపక

7675 NDX2353969
పపరర: భబ లకడమ వనమమల

తసడడ:ప ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:74-13-1543
వయససస:25
లస: ససస స

94-234/299

తసడడ:ప సరసబయఖ తషరక
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-13-830
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:74-13-832
వయససస:38
లస: ససస స
7673 SQX2200798
పపరర: ఆనసద కలమమర మమపపరరజ

94-234/304

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:74-13-829
వయససస:46
లస: ససస స
7670 NDX0994053
పపరర: వజయలకడమ కపసలవరయ

7656 NDX0541466
పపరర: బభలమమ� కకసదమబడడ�

7651 NDX0542621
పపరర: లకడమ కకటటశశరర� నసదనఖల�

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:49
లస: పప

భరస : చపల సససదసలల
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:78
లస: ససస స
7667 NDX2670297
పపరర: పపలర మమ తమమననన

94-234/301

తసడడ:ప చనచఖ
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:39
లస: పప
7664 NDX2936763
పపరర: చపల ననగమమ

7653 NDX1671800
పపరర: పదమ తషరక

94-234/296

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరర�
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప చడసచయఖ చడపరపలమ
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:30
లస: పప
7661 NDX0574160
పపరర: శకనవరస చపరల�

94-234/298

భరస : సరసబశవరరవప తషరక
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చడసచయఖ
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:51
లస: ససస స
7658 NDX1826645
పపరర: సససదసలల చడపరపలమ

7650 NDX0540534
పపరర: రమమదదవ� నలస�

7648 NDX1826702
పపరర: సపవసత చడపరపల

భరస : సససదసలల చడపరపల
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:34
లస: ససస స
7655 NDX0540567
పపరర: సరసబ చపపల

94-233/1148

తసడడ:ప షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:22
లస: పప

భరస : చచడయఖ చడపరపల
ఇసటట ననస:74-13-828
వయససస:28
లస: ససస స
7652 NDX0597963
పపరర: చపపల మలలశశరర

7647 NDX2757102
పపరర: షపక సడడ స హహసపన

95-212/767

94-214/31

భరస : సనరఖననరరయణ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:37
లస: ససస స
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7676 NDX2115740
పపరర: భవరన వనమమల
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94-233/236

భరస : ననగరరజ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:26
లస: ససస స
94-233/239

తసడడ:ప ననగయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:29
లస: పప
94-233/242

తసడడ:ప రరమమలల బభణనవత
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:35
లస: పప
95-206/115

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:57
లస: ససస స

7683 NDX2326874
పపరర: సనరరఖ ననరరయణ వనమమల

7686 NDX0097758
పపరర: మమరర ఆవపల

94-235/14

భరస : రరసబభబమ దనరరమలర దనరమమలర
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:25
లస: ససస స

7689 NDX1338904
పపరర: రరసబభబమ దనరమలమర

భరస : మమతస యఖ ధనరపలర
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:47
లస: ససస స

7692 SQX1007160
పపరర: అశశక దనరమలమర

95-206/808

7695 NDX2443844
పపరర: దననమమ గరరకకపరటట

94-233/244

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:74-14-838
వయససస:27
లస: పప

7698 NDX1965369
పపరర: జవన కలమమర పరటటబసడర

94-235/15

7701 SQX2408367
పపరర: హరరబభబమ వనలశశటట

తలర : ననగమణణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:74-14-838 sugali colony
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపత వనలశశటట
ఇసటట ననస:74-14-839
వయససస:58
లస: పప

7703 MLJ3455474
పపరర: ససత జజటభవప జజటభవప

7704 AP151000654266
పపరర: మసజజ జజటభవత ననయక

95-206/119

తసడడ:ప భభజజఖ ననయక
ఇసటట ననస:74-14-840
వయససస:52
లస: పప

7684 NDX3299633
పపరర: దసరన రరవప బతషల

94-233/1254

7687 NDX0170662
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆవపల ఆవపల

94-233/245

7690 NDX1339019
పపరర: జవన దరమలమర దనరమలర

94-235/16

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దరమలమర దనరమమలర
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:26
లస: పప
95-206/117

7693 AP151000654357
పపరర: మమతస యఖ దనరపలర

95-206/118

తసడడ:ప ఎసకలలల� దనరపలర
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:57
లస: పప
94-168/50

7696 NDX0993394
పపరర: ఫరరద బ షపక షపక

94-233/246

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:74-14-838
వయససస:44
లస: ససస స
94-233/248

తసడడ:ప ఆనసద రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:74-14-838
వయససస:27
లస: పప
95-184/1027

94-233/241

తసడడ:ప సతఖననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:35
లస: పప

భరస : సప వనసయమ గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:74-14-837
వయససస:44
లస: ససస స
94-233/247

7681 NDX0577536
పపరర: వనసకట రరవప తషరక

తసడడ:ప శకనవరసరరవప బతషల
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మతస యఖ దనరమలమర
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:26
లస: పప

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:74-14-836
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసజజ జజటభవప
ఇసటట ననస:74-14-840
వయససస:50
లస: ససస స

94-233/243

తసడడ:ప మతస యఖ దనరమమలర
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:26
లస: పప
95-206/116

94-233/238

తసడడ:ప మలర యఖ తషరకర
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:74-14-835
వయససస:29
లస: ససస స

7688 NDX2052389
పపరర: వజయ దనరమలర

7700 SQX2452191
పపరర: జవన జజఖత పరటటబసడర

94-233/240

తసడడ:ప వర సరశమ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:41
లస: పప

7685 AP151000654352
పపరర: రమణ తషరకర

7697 NDX1487371
పపరర: షపక ఇసస షపక

7680 NDX2115732
పపరర: ననగ రరజ వనమమల

7678 NDX0538108
పపరర: ససతమహలకడమ మరరయమల

భరస : బమజన
మరరయమల
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:32
లస: పప

7682 NDX0810127
పపరర: ననగకశశరరరవప బభణనవత

7694 SQX2220465
పపరర: షరరఫపన షపక

94-233/237

భరస : వనసకట రరవప తషరక
ఇసటట ననస:74-14-832
వయససస:26
లస: ససస స

7679 NDX1061639
పపరర: అసకమమరరవప తషరక తషరకర

7691 AP151000654356
పపరర: అచచమమ దనరపలర

7677 NDX2026665
పపరర: అరరణ తషరక

7699 SQX2462273
పపరర: ననగమణణ పరటటబసడర

95-205/768

భరస : ఆనసదరరవప పపతబసడడఆ
ఇసటట ననస:74-14-838
వయససస:57
లస: ససస స
95-206/809

7702 SQX2414944
పపరర: పసచచమమ వనలశశటట

95-206/810

భరస : హరరబభబమ వనలశశటట
ఇసటట ననస:74-14-839
వయససస:45
లస: ససస స
95-206/120

7705 NDX1832022
పపరర: లలత జటభవత

94-233/249

భరస : లమఛస జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-841
వయససస:34
లస: ససస స
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7706 NDX1831982
పపరర: నల జటభవత
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94-233/250

భరస : చఛస జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-841
వయససస:54
లస: ససస స

7707 NDX1831933
పపరర: లమలల జటభవత

తసడడ:ప మగఠ ననయక జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-841
వయససస:31
లస: పప

7709 MLJ3455656
పపరర: సరల జజటభవప జజటభవప

95-206/121

భరస : భమమ జజటభవప
ఇసటట ననస:74-14-841
వయససస:67
లస: ససస స

7710 AP151000654267
పపరర: భమమ జజటభవత జజటభవత

94-233/253

భరస : బబ సస ననయక జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:35
లస: ససస స
94-233/256

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:25
లస: పప

7716 NDX1910901
పపరర: చసదస ననయక కరసతతటట

Deleted

భరస : మత లమల ననయక కరరమ
మ ట
ఇసటట ననస:74-14-843
వయససస:32
లస: ససస స
7724 AP151000654273
పపరర: బభలమజ జటభవత జజటభవత

95-206/126

తసడడ:ప కకటట జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-843
వయససస:52
లస: పప
7727 SQX2462463
పపరర: కవత కరరమ
మ ట

7722 AP151000654274
పపరర: లకడమ జజటభవత జజటభవత

94-233/257

94-233/260

భరస : మత లమల ననయక కరరమ
మ ట
ఇసటట ననస:74-14-843
వయససస:32
లస: ససస స

7728 NDX1911198
పపరర: ససవరరస దనరరమలర

95-206/124

94-233/263

7733 NDX0462481
పపరర: తషలసస కరసతతటట

94-233/265

7720 SQX0309773
పపరర: తషలసస జఠరవత జటభవత

7723 AP151000654271
పపరర: హశఖ జజటభవత జజటభవత

95-206/127

తసడడ:ప ససమన కరరమ
మ ట
ఇసటట ననస:74-14-843
వయససస:36
లస: పప
94-233/261

94-233/262
7729 NDX0596973
పపరర: పదనమవత దనరరమలర దనరరమలర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దనరరమలర
ఇసటట ననస:74-14-845
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప చనసద ననరభభష
ఇసటట ననస:74-14-845
వయససస:51
లస: పప

భరస : బభలల ననయక కరసతతటట
ఇసటట ననస:74-14-847
వయససస:36
లస: ససస స

95-206/125

95-206/811
7726 SQX2473932
పపరర: మత లమల ననయక కరరమ
మ ట

94-233/264 7732 SQX0610063
7731 NDX1061571
పపరర: ససభభన ననర బభషర ననరభభష
పపరర: తనరర కరతనవత కరతనవత

7734 NDX0462564
పపరర: శరరద కరస తతటట

95-206/123

భరస : కకటటయమ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-843
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర దనరరమలర
ఇసటట ననస:74-14-845
వయససస:27
లస: ససస స

7730 NDX1061605
పపరర: ఇమమసవల ననర బభషర
ననరభభష
తసడడ:ప ససభభన ననరభభష
ఇసటట ననస:74-14-845
వయససస:30
లస: పప

94-233/258
7717 NDX1358282
పపరర: జజతవత రరజ ననయక జటభవత

భరస : బచస జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప భభజజఖ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-843
వయససస:62
లస: పప
95-206/812

94-233/255

తసడడ:ప కకటట ననయక జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:35
లస: పప

భరస : బభలమజ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-843
వయససస:52
లస: ససస స
7725 AP151000654270
పపరర: కకటట జజటభవత జజటభవత

94-233/252

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:46
లస: పప
95-179/1072

7711 NDX0993626
పపరర: ఉషరరరణణ పస లశశటట పస లశశటట
తసడడ:ప రరజజ పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప సస మలమ ననయక కరసతతటట
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప కకటట ననయక జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:38
లస: పప

94-233/1150

94-233/254 7714 NDX0993451
7713 NDX0993212
పపరర: వజయకలమమరర పస లశశటట పస లశశటట
పపరర: కరరమమన షపక షపక

94-233/259 7719 NDX1189612
7718 NDX0560565
పపరర: బబ సస ననయక జటభవత జటభవత
పపరర: రరజపస లశశటట పస లశశటట

భరస : రరమమ ననయక కరసతతటట
ఇసటట ననస:74-14-847
వయససస:34
లస: ససస స

95-206/122

భరస : రరజజ పస లశశటట
ఇసటట ననస:74-14-842
వయససస:42
లస: ససస స

7715 NDX1233840
పపరర: రహమమన షపక షపక

7708 NDX3213964
పపరర: ససత బభయ జజతవథ

భరస : మసజ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-841
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప దదవల జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-841
వయససస:72
లస: పప

7712 NDX0538363
పపరర: లమవణఖ జటభవత

7721 SQX2467058
పపరర: కవత కరరమ
మ ట

94-233/251

95-206/128

భరస : లచసచ కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-846
వయససస:40
లస: ససస స
94-233/266

7735 NDX0787366
పపరర: కరసతతటట సరలమ కరసతతటట

94-233/267

భరస : వసరపస కరసతతటట
ఇసటట ననస:74-14-847
వయససస:48
లస: ససస స
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94-233/268
7736 NDX0810176
పపరర: బచసచ ననయక కరసతతటట
కరసతతటట
తసడడ:ప బభవప సససగ ననయక కరసతతటట
ఇసటట ననస:74-14-847
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప తవపరఖ ననయక కరసతతటట
ఇసటట ననస:74-14-847
వయససస:38
లస: పప

7739 NDX0810358
పపరర: హనసమసతష జటభవత

7740 MLJ2016301
పపరర: పపమల దనరమలల

94-233/270

తసడడ:ప పపలఖ జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-849
వయససస:37
లస: పప
7742 NDX1616186
పపరర: మసగళ ననయక జజతవథ

94-235/17

95-206/133

7746 NDX1887274
పపరర: అననష పఠరన

94-233/273

7749 NDX1832220
పపరర: దనసస ననయక సబభవథ

తసడడ:ప ధరమ ననయక జజతవత
ఇసటట ననస:74-14-856
వయససస:22
లస: పప

7752 SQX2132579
పపరర: పపలసససగ ననయక జటభవథ

తసడడ:ప ససబభలరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-14-857
వయససస:34
లస: పప

Deleted

భరస : మణణరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-14-857
వయససస:29
లస: ససస స

7760 SQX1729482
పపరర: సరయ తదజ తననరర

95-206/138

తసడడ:ప రమమశ బభబమ తననరర
ఇసటట ననస:74-14-859
వయససస:21
లస: పప
7763 MLJ3455508
పపరర: వజయకలమమరర ఇమమడడబతస న
భరస : రసగర
ఇసటట ననస:74-14-860
వయససస:41
లస: ససస స

94-233/271

7758 SQX2336907
పపరర: గసగమమ తమమశశటట

94-233/274

95-206/813

7764 SQX0716399
పపరర: రరధ ఆవపల ఆవపల
భరస : బభలసరశమ ఆవపల
ఇసటట ననస:74-14-860
వయససస:43
లస: ససస స

7747 NDX1832253
పపరర: ససజజత సబభవథ

94-233/272

7750 NDX1061696
పపరర: ధరమననయక జటభవత

94-233/275

7753 SQX2132561
పపరర: అమమమలల జజతవథ

95-206/814

భరస : పపలసససగ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-856
వయససస:36
లస: ససస స
95-206/135

7756 SQX1729250
పపరర: మణణరరవప తమమశశటట

95-206/136

తసడడ:ప ససబభలరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-14-857
వయససస:34
లస: పప
95-206/816

7759 MLJ3455490
పపరర: ససత తననరర

95-206/137

భరస : రమమష తననరర
ఇసటట ననస:74-14-859
వయససస:35
లస: ససస స
95-206/139

తసడడ:ప కకషష తననరర
ఇసటట ననస:74-14-859
వయససస:41
లస: పప
95-206/140

95-206/132

తసడడ:ప భభననఖ ననయక జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-856
వయససస:54
లస: పప

భరస : మణణరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-14-857
వయససస:29
లస: ససస స
7761 MLJ3455631
పపరర: రమమష తననరర

7744 MLJ3455672
పపరర: శరరద జడనవత

భరస : దనసస సబభవథ
ఇసటట ననస:74-14-856
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మణణరరవ తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-14-857
వయససస:29
లస: ససస స
95-206/815

95-206/131

భరస : మసగల జజడవత
ఇసటట ననస:74-14-852
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప అనసమమ ననయక జటభవథ
ఇసటట ననస:74-14-856
వయససస:40
లస: పప

94-233/276 7755 SQX1729169
7754 NDX1061621
పపరర: మణణరరవప తమమశశటట తమమశశటట
పపరర: గసగమమ తమమశశటట

7757 SQX2307213
పపరర: గసగమమ తమమశశటట

94-235/907

తసడడ:ప లచనచ సబభవథ
ఇసటట ననస:74-14-856
వయససస:30
లస: పప
95-206/134

7741 MLJ2016293
పపరర: వనసకటటశశరరర దనరమలల
తసడడ:ప ఎసకలలల దనరమలల
ఇసటట ననస:74-14-849
వయససస:50
లస: పప

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:74-14-853
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : డనకరఖ ననయక జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-856
వయససస:54
లస: ససస స
7751 SQX1730563
పపరర: గగపస ననయక జజతవత

95-206/130

తసడడ:ప వసరఖననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-852
వయససస:23
లస: పప

భరస : వసరఖ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-852
వయససస:57
లస: ససస స
7748 NDX0993550
పపరర: సరలమబభయ జఠరవత జటభవత

7743 NDX2718963
పపరర: కలమఖణ ననయక జజతవథ

95-206/129

తసడడ:ప భభరద క ననయక కరసటటడడ
ఇసటట ననస:74-14-847
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దనరమలల
ఇసటట ననస:74-14-849
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప వరశఖ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-852
వయససస:39
లస: పప
7745 AP151000654450
పపరర: అమమల జజటవత జజటభవత

94-233/269 7738 AP151000654277
7737 NDX0560607
పపరర: కరసతతటట రవననయక కరసతతటట
పపరర: బభలల కరసటటడక కరసటటడడ

7762 SQX1840289
పపరర: షపక మసరసన

95-204/441

తసడడ:ప షపక ఇమమమ పసరర
ఇసటట ననస:74-14-860
వయససస:27
లస: పప
95-206/141

7765 MLJ3455292
పపరర: రసగ ఇమమడడబతస న

95-206/142

తసడడ:ప రమణయఖ ఇమమడడబతస న
ఇసటట ననస:74-14-860
వయససస:47
లస: పప
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95-206/817

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-14-861
వయససస:25
లస: పప
7769 NDX0577551
పపరర: భభసకర కనగసటట

94-233/279

95-206/144

94-233/281

94-233/284

భరస : బహదసర ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:74-14-866
వయససస:27
లస: ససస స
7781 AP151000654348
పపరర: అమమమలల కరతనవత కరతనవత

95-206/147

భరస : సస మమణణ కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-866
వయససస:47
లస: ససస స
7784 NDX0560631
పపరర: కకషషయఖ బభణమగరరర

94-233/288

94-233/290

తసడడ:ప రరయపప ఉపపపటలమర
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:44
లస: పప

7771 SQX1729383
పపరర: కకషష దసరన రరణణ కకలగరన

95-206/143

7773 SQX1729433
పపరర: కరరరసక కలమమర కకలగరన

తసడడ:ప వజయ రరఘవన కకలగరన
ఇసటట ననస:74-14-864
వయససస:25
లస: ససస స
95-206/145

7776 NDX0597138
పపరర: అమనన బబగస షపక షపక

95-206/150

94-233/282

7777 NDX0577635
పపరర: అబమదల సతనసర షపక
తసడడ:ప మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:74-14-865
వయససస:73
లస: పప

94-233/285
7779 NDX1699596
పపరర: వనసకట భరత కలమమర ననయక
కకతవత
తసడడ:ప గగవసదస ననయక కకతవత
ఇసటట ననస:74-14-866
వయససస:24
లస: పప

7780 NDX0560615
పపరర: బహదసర ననయక కకతనవత
తసడడ:ప సస మన ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:74-14-866
వయససస:29
లస: పప

7782 SQX2438745
పపరర: సస మణణ ననయక ఖకతవథ

7783 NDX0538439
పపరర: పదమ భభణమగరరర బభణమగరరర

7785 SQX1729672
పపరర: ససశల కకతనవత

7788 NDX2176049
పపరర: కకషష ససగసశశటట

7791 SQX0833707
పపరర: లకడమ ఉపపపతలర

7794 NDX0097527
పపరర: లకడమ కరసతస సనరర పలర
సనరకపలర
భరస : వనసకట శవ పపసరదస సనరకపలర
ఇసటట ననస:74-14-870
వయససస:42
లస: ససస స

95-206/146

94-233/283

భరస : అబమదల సతనసర షపక714
ఇసటట ననస:74-14-865
వయససస:65
లస: ససస స

95-206/818

94-233/286

94-233/287

భరస : అటర యఖ బభణమగరరర
ఇసటట ననస:74-14-867
వయససస:45
లస: ససస స
95-206/148

94-233/289
7786 NDX1069749
పపరర: జజజ నమమ ఉపపపతల ఉఫపపతల

భరస : చనన ఉపపపతల
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:68
లస: ససస స
94-233/291

7789 SQX1729730
పపరర: దసరన భవరన ఉపటభల

95-206/149

తసడడ:ప వజయ కలమమర ఉపటభల
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:22
లస: ససస స
95-206/151

భరస : వజయ కలమమర ఉపపపటలమర
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:40
లస: ససస స
95-206/153

7774 AP151000654347
పపరర: సస మమణణ కరతనవత కరతనవత
తసడడ:ప సపవరశ కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-864
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప గసగరధర ససగసశశటట
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వజయ కలమమర ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:24
లస: ససస స
7793 SQX0833459
పపరర: వజయ కలమమర ఉపపపతలర

94-233/280

భరస : గగవసద కకతనవత
ఇసటట ననస:74-14-868
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన ఉపపపతల
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:35
లస: పప
7790 SQX1235499
పపరర: లలమ తపవనణణ ఉపపతల

7770 NDX0577585
పపరర: జగనననథస శకరరసశశటట

తసడడ:ప శశవయ ననయక ఖకతవథ
ఇసటట ననస:74-14-866
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప హనసమయఖ బభణమగరరర
ఇసటట ననస:74-14-867
వయససస:48
లస: పప
7787 NDX1061233
పపరర: శశరరబభబమ ఉపపపతల

94-233/278

తసడడ:ప వజయ రరఘవ కకలగరన
ఇసటట ననస:74-14-864
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:74-14-865
వయససస:26
లస: ససస స
7778 NDX1896994
పపరర: జజఖత భ కకతనవత

7768 NDX0597104
పపరర: జయలకడమ శకరరమససటట శక రరస
శశటట
భరస : జగనననథరరవప శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:74-14-862
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:74-14-862
వయససస:55
లస: పప

భరస : వజయ కకలగన
ఇసటట ననస:74-14-864
వయససస:42
లస: ససస స
7775 NDX1910786
పపరర: ఇరరద బబగస షపక

94-233/277

భరస : భభసకర కనగసటట
ఇసటట ననస:74-14-862
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలశ రరజ కనగసటట
ఇసటట ననస:74-14-862
వయససస:37
లస: పప
7772 AP151000654317
పపరర: వజయ కకలగన కకలగన

7767 NDX0597070
పపరర: అనత కనగసటట

95-206/152
7792 SQX1940758
పపరర: వనసకట సరయ అఖల ఉపపతల

తసడడ:ప వజయకలమమర ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-14-869
వయససస:20
లస: పప
94-233/292

7795 NDX2486173
పపరర: లకడమ ననరరయణ ససదదపలర

94-233/293

తసడడ:ప వనసకట శవ పపసరద ససదదపలర
ఇసటట ననస:74-14-870
వయససస:22
లస: పప
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7796 NDX1832154
పపరర: శవ పపసరద ససదదపలర
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94-233/294

తసడడ:ప రసగ రరవప ససదదపలర
ఇసటట ననస:74-14-870
వయససస:59
లస: పప

7797 SQX1728427
పపరర: కకరణ కలమమరర ససదదపలర

తసడడ:ప శవ పపసరద ససదదపలర
ఇసటట ననస:74-14-870
వయససస:26
లస: ససస స

94-233/295 7800 NDX0577684
7799 NDX0597153
పపరర: శవరరవమమ సరనకసటట సనకసటట
పపరర: రమమశ సననకసటట

భరస : రమమశ సనకసటట
ఇసటట ననస:74-14-871
వయససస:40
లస: ససస స
7802 SQX1730340
పపరర: ససపసపయ సననకరసత

95-206/156

95-159/867

95-203/1049

95-204/848

7809 SQX2473544
పపరర: రరమలకడమ గసగరరపప

7812 SQX2555589
పపరర: కకసడయఖ కకలకక

94-233/298

7815 NDX1117746
పపరర: సరగజన దసదదద

95-175/1079

భరస : అపరప రరవప�
ఇసటట ననస:74-14-875
వయససస:53
లస: ససస స

7818 SQX0101261
పపరర: అపరపరరవప కరనసగమలమ�

95-204/781

95-206/159

7823 SQX2478741
పపరర: గణణశ వనాదమమల

95-204/782

Deleted

తసడడ:ప వనసకట సరశమ వనాదమమల
ఇసటట ననస:74-14-875,ETUKURU ROAD
వయససస:21
లస: పప

7821 SQX2468288
పపరర: వనసకట సరశమ వనమమల

7804 SQX1549544
పపరర: రరధ కకషష మబరరస దదనపరరస

95-206/158

7807 SQX2497998
పపరర: పరరశత గసగకకపప

95-202/1023

7810 SQX2554608
పపరర: ధన లకడమ కకలకక

95-204/847

భరస : కకసడయఖ కకలకక
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:37
లస: ససస స
95-204/849

7813 NDX1965534
పపరర: పదమ గడదస

94-233/297

భరస : ఆదద ననరరయణ గడదస
ఇసటట ననస:74-14-873
వయససస:41
లస: ససస స
94-235/18

7816 SQX1646389
పపరర: కకరస ర కనసగమల

95-204/442

తసడడ:ప apparao kanugula
ఇసటట ననస:74-14-875
వయససస:22
లస: ససస స
95-204/444

తసడడ:ప నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:74-14-875
వయససస:61
లస: పప

7820 SQX1729565
పపరర: వనసకట అననరరప చసదస
యమనస
తసడడ:ప చచడదశశర రరవప యమనస
ఇసటట ననస:74-14-875
వయససస:23
లస: పప

95-204/780

భరస : SANGA REDDY గసగకకపప
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చడసగయఖ దసదదద
ఇసటట ననస:74-14-873
వయససస:53
లస: ససస స
95-204/443

7801 SQX2302529
పపరర: మమనక సననకరసత

తసడడ:ప శవ రరమయఖ దదనపరరస
ఇసటట ననస:74-14-871
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప చననయఖ కకలకక
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ఆదద ననరరయణ గడదస
ఇసటట ననస:74-14-873
వయససస:24
లస: పప
7817 SQX0027144
పపరర: ననగమమ� కరనసకల�

95-206/157

భరస : ససగరరరడడడ గసగరరపప
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప చననయఖ కకలకక
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:47
లస: పప
7814 NDX2032761
పపరర: జగదదశ గడదస

7806 SQX2534469
పపరర: ననగకశశర రరవప గసగరరపప

95-206/155

తసడడ:ప రమమశ సనననకరసత
ఇసటట ననస:74-14-871
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప ససగ రరడడడ గసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ససగర రరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:22
లస: పప
7811 SQX2555571
పపరర: కకసడయఖ కకలకక

94-233/296

భరస : రరధ కకషష మబరరస దదనపరరస
ఇసటట ననస:74-14-871
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ గసగకకపప
ఇసటట ననస:74-14-872
వయససస:42
లస: పప
7808 SQX2483626
పపరర: ననగకశశర రరవప గసగరరపప

7803 SQX1549452
పపరర: దదవ దదనపరరస

7798 SQX1728815
పపరర: లకడమ ననరరయణ ససదదపలర

తసడడ:ప శవ పపసరద ససదదపలర
ఇసటట ననస:74-14-870
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప పససచలయఖ సననకసటట
ఇసటట ననస:74-14-871
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప రమమశ సననకరసత
ఇసటట ననస:74-14-871
వయససస:23
లస: ససస స
7805 SQX2530715
పపరర: ససగ రరడడడ గసగకకపప

95-206/154

7819 SQX2265700
పపరర: వనసకట లకడమ వనమమల

95-205/769

తసడడ:ప వనసకట సరశమ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-875
వయససస:19
లస: ససస స
95-60/1199

7822 SQX2480002
పపరర: గణణశ వనాదమమల

95-203/1050

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-875 ETUKUR ROAD
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సరశమ వనాదమమల
ఇసటట ననస:74-14-875,ETUKURU ROAD
వయససస:21
లస: పప

7824 NDX1061647
పపరర: రమణయఖ మమనపరటట
మమనపరఠటట
తసడడ:ప మమసనన మమనపరటట
ఇసటట ననస:74-14-876
వయససస:44
లస: పప

7825 SQX0027136
పపరర: ససబభలయమమ� గగడడటట�

94-233/299

95-204/445

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-14-876
వయససస:76
లస: ససస స
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7826 SQX1426817
పపరర: వనసకట లకడమ పరరమ
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95-204/446

భరస : ఏడడకకసడలల పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:27
లస: ససస స
7829 SQX1349126
పపరర: వజయ కరటస

95-204/449

95-204/452

95-204/455

95-204/458

95-204/461

95-204/464

95-204/467

భరస : వనసకట రమణయఖ వనమబరర
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:36
లస: ససస స

7839 MLJ3446598
పపరర: శకనవరసరరడడడ� కరటటడ
ప డడ �

7842 AP151000648086
పపరర: ఆవపలరరడడడ కరటటడ
ప డడ

7845 AP151000651090
పపరర: మహలకమమమ గమదడ

7848 AP151000648085
పపరర: వనసకటససబలయఖ గమదడ

95-204/470

7851 SQX1735315
పపరర: శశషష లత ననలకలరరస

95-204/459

7854 MLJ3451176
పపరర: గమరవమమ ననలకలరరస
భరస : బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:55
లస: ససస స

7834 SQX1426775
పపరర: ననరయఖ పరరమ

95-204/454

7837 MLJ3451531
పపరర: రరజకశశరర కరటటడ
ప డడ

95-204/457

7840 SQX1527557
పపరర: కకసడయఖ ఉననస

95-204/460

తసడడ:ప నరసససహస ఉననస
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:41
లస: పప
95-204/462

7843 SQX1646405
పపరర: ననగమణణ గమదద

95-204/463

భరస : రవ గమదడ
ఇసటట ననస:74-14-879
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/465

7846 MLJ3447711
పపరర: రవ గమదడ

95-204/466

తసడడ:ప వనసకటససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-14-879
వయససస:36
లస: పప
95-204/468

7849 SQX1735497
పపరర: లకడమ కరశరసకకసడ

95-204/469

భరస : శకనవరస రరవప కరశరసకకసడ
ఇసటట ననస:74-14-880
వయససస:42
లస: ససస స
95-204/471

భరస : శశషరదదప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:23
లస: ససస స
95-204/473

95-204/451

భరస : మమతఖలరరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ డయఖ
ఇసటట ననస:74-14-879
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కరశరసకకసడ
ఇసటట ననస:74-14-880
వయససస:22
లస: పప
7853 SQX1764646
పపరర: శరఖమల వనమబరర

95-204/456

భరస : వనసకటససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-14-879
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-14-879
వయససస:43
లస: పప
7850 SQX1764455
పపరర: సరయ తదజ కరశరసకకసడ

7836 SQX1527565
పపరర: అరరణన ఉననస

7831 SQX1427195
పపరర: మలమఖదదప కలరపరటట

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప రరజవరరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:75
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:74-14-879
వయససస:36
లస: ససస స
7847 AP151000648088
పపరర: తరరపతయఖ గమదడ

95-204/453

తసడడ:ప ఆవపలరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ఆవపలరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:41
లస: పప
7844 MLJ3452794
పపరర: థనలకడమ గమదడ

7833 SQX1426890
పపరర: శకనవరససలల పరరమ

95-204/448

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకసడయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆవపలరరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:65
లస: ససస స
7841 MLJ3446762
పపరర: మమతనఖలరరడడ � కరటటడ
ప డడ �

95-204/450

తసడడ:ప ననరయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:74-14-878
వయససస:32
లస: ససస స
7838 AP151000651087
పపరర: కకటమమ కరటటడ
ప డడ

7830 SQX1426783
పపరర: ససబమలలల పరరమ

7828 SQX1426825
పపరర: వనసకట ససబమలలల పరరమ

భరస : శకనవరససలల పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననరయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరయఖ� �
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:39
లస: పప
7835 SQX0027052
పపరర: పరవన� కకటపడడ�

95-204/447

భరస : మలమఖదదప కలరపరటట
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరటస
ఇసటట ననస:74-14-877
వయససస:37
లస: ససస స
7832 MLJ2018935
పపరర: ఏడడకకసడలల� పరరమ�

7827 SQX1426791
పపరర: శరరద కలరపరటట

7852 SQX0026682
పపరర: ససలలచన రకఖమల

95-204/472

భరస : ననగబభపమరస
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:32
లస: ససస స
95-204/474

7855 SQX1948504
పపరర: శశషగరరర సస మమపలర

95-204/475

తసడడ:ప శకనవరసరరవప సస మమపలర
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:20
లస: పప
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95-204/476

తసడడ:ప బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:29
లస: పప
7859 SQX2363976
పపరర: శశషరదదప ననలకలరరస

7857 SQX1764661
పపరర: వనసకట రరమయఖ వనమబరర

95-204/477

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ వనమబరర
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:43
లస: పప
95-204/783

7860 SQX2361129
పపరర: మసగమమ ననలకలరరస

7858 MLJ3446788
పపరర: బభలకకటయఖ ననలకలరరస

తసడడ:ప యస.ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-14-881
వయససస:57
లస: పప
95-204/784

7861 NDX3207982
పపరర: ఓబమలలష కరశరరడడ

తసడడ:ప ససబలయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-14-881,ETUKURU ROAD
వయససస:40
లస: పప

భరస : శశషరదదప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-14-881,ETUKURU ROAD
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ కరశరరడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:23
లస: పప

7862 NDX2879005
పపరర: ఓబబర శ కరశరరడడడ

7863 SQX1538570
పపరర: పదమ గమదడ

7864 SQX0027078
పపరర: రరణణ� కరశరరడడడ�

94-235/908

తసడడ:ప తరపతయఖ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:23
లస: పప
7865 SQX1734185
పపరర: జయ కరశరరడడడ
భరస : తరరపరలల కరశరరడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:47
లస: ససస స
7868 SQX1734227
పపరర: తరరపతయఖ కరశరరడడడ

95-204/484

95-206/819

95-204/487

95-215/1665

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర గమదడ
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:35
లస: పప

7872 SQX1734136
పపరర: ససబమలలల గమదద

7875 SQX2439008
పపరర: మమలమదదప చసద ళళరర

7878 SQX2463313
పపరర: మననజ కలమమర వనమమల

95-204/490

7881 SQX1764489
పపరర: వనసకట రతనస గమదడ

95-204/485

7884 SQX0290551
పపరర: తరరపతయఖ� గమదడ�
తసడడ:ప చడననయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:38
లస: పప

95-204/483

7870 SQX2545994
పపరర: జయ కరశ రరడడ

95-204/845

7873 SQX0578252
పపరర: రమమష గమదడ�

95-204/486

తసడడ:ప తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-883
వయససస:33
లస: పప
95-203/1051

7876 SQX1532770
పపరర: రమణమమ మలర ననన

95-204/488

భరస : ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-14-884
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/933

7879 SQX1764463
పపరర: రకణమక దదవ వనమమల

95-204/489

తసడడ:ప జజసఫ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:21
లస: ససస స
95-204/491

భరస : తరరపతయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:31
లస: ససస స
95-204/493

7867 SQX1736123
పపరర: ననగకశశరరరవప గమదడ

భరస : తరరపత రరడడడ కరశ రరడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప జజసఫ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజసఫ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:31
లస: ససస స
7883 SQX1735927
పపరర: వనసకరటరరవప గమదడ

95-204/843

తసడడ:ప కకసడయఖ చసద ళళరర
ఇసటట ననస:74-14-884
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమలమదదప చసద ళళరర
ఇసటట ననస:74-14-884
వయససస:42
లస: ససస స
7880 SQX0026740
పపరర: పదనమవత వనమమల

7869 SQX2539393
పపరర: కరశ రరడడడ జయ

95-204/480

తసడడ:ప వనసకట ససబలయఖ గమదడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:33
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-14-883
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-14-883
వయససస:61
లస: పప
7877 SQX2439230
పపరర: ధనమమ చసద ళళరర

95-204/482

భరస : థదటటపటటసయమ కరశ రరడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:23
లస: పప
7874 SQX1734441
పపరర: తరరపతయఖ గమదద

7866 SQX1734250
పపరర: ఓబమలలసస కరశరరడడ

94-234/1431

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపరలల కరశరరడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప అసకయఖ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:52
లస: పప
7871 SQX2461556
పపరర: ఓబబర ష కరశరరడడడ

95-204/479

భరస : ననగకశశర రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:27
లస: ససస స
95-204/481

95-204/478

7882 AP151000651103
పపరర: గమరమమ ఉపపతళళ

95-204/492

భరస : ననరరయణ ఉపపతళళ
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:55
లస: ససస స
95-204/494

7885 MLJ3446838
పపరర: జజససఫ వనమమల

95-204/495

తసడడ:ప మరరయదనసస వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:43
లస: పప
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7886 SQX2472561
పపరర: మననజ కలమమర వనమమల

95-204/785

తసడడ:ప జజసఫ వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-885
వయససస:18
లస: పప
7889 SQX1948751
పపరర: వజయ కలమమర పరరమ

95-204/498

95-204/501

95-204/504

95-204/507

95-204/510

94-235/909

95-204/514

తసడడ:ప అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:74-14-891
వయససస:42
లస: పప

7899 SQX1349308
పపరర: లకమమమ కలసదసల

7902 SQX0429787
పపరర: మమలమఖదదప ననలకలరరస�

7905 SQX1605676
పపరర: వజయ దసరన బతష
స ల

7908 MLJ3447547
పపరర: శకనవరసరరవప� బతష
స ల�

95-204/517

7911 SQX0303768
పపరర: వనసకటటశశరమమ పరశతస�

95-204/508

7914 SQX2374791
పపరర: కకసడ రరమ రరవప కకసడ

7894 SQX1734482
పపరర: కకటటశశరమమ అనసమలశశటట

95-204/503

7897 AP151000651068
పపరర: కలకషషవనణమమ కకసడన

95-204/506

7900 SQX1494715
పపరర: ఆసజననయమలల కలసడనరర

95-204/509

తసడడ:ప ససబలయఖ కలసడనరర
ఇసటట ననస:74-14-889
వయససస:24
లస: పప
95-204/511

7903 SQX2372241
పపరర: వనసకట ససబలయఖ గమదద

95-204/786

తసడడ:ప లకమయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-14-889/1 ETUKUR ROAD
వయససస:47
లస: పప
95-204/512

7906 SQX1736206
పపరర: ససజజత ననలకలరరస

95-204/513

భరస : మమలమఖదదప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-14-890
వయససస:35
లస: ససస స
95-204/515

7909 SQX0277582
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల

95-204/516

తసడడ:ప కరటసరరజ
ఇసటట ననస:74-14-890
వయససస:55
లస: పప
95-204/518

భరస : రరధనకకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:74-14-891
వయససస:58
లస: ససస స
95-204/520

95-204/500

భరస : వఠల రరవప
ఇసటట ననస:74-14-888
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-14-890
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప రరథకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:74-14-891
వయససస:39
లస: ససస స
7913 SQX0991133
పపరర: రరమ రరవప కకసడ

95-204/505

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-14-890
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-14-890
వయససస:50
లస: ససస స
7910 MLJ3451820
పపరర: వనసకట ననగససజజత పరశతస

7896 SQX1733005
పపరర: ననగలకడమ గమదడ

7891 MLJ3446077
పపరర: శకనవరసరరవప కకఖరరమ కకసడన

భరస : వనసకటటశశరరర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:74-14-887
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-889
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహస కరకరర
ఇసటట ననస:74-14-890
వయససస:35
లస: ససస స
7907 AP151000651071
పపరర: మసగ బతష
స ల

95-204/502

భరస : లసగయఖ కలసదసల
ఇసటట ననస:74-14-889
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-889
వయససస:32
లస: పప
7904 NDX2769883
పపరర: రరధ కరకరర

7893 SQX1734466
పపరర: అననరరధ దదవ కలసచదటట

95-204/497

తసడడ:ప పప లయఖ
ఇసటట ననస:74-14-886
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గమదడ
ఇసటట ననస:74-14-888
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబలయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-889
వయససస:43
లస: ససస స
7901 SQX0467530
పపరర: వనసకట కకషషయఖ కసదనరర�

95-204/499

తసడడ:ప లకడమ ననరరయణ కలసచదటట
ఇసటట ననస:74-14-887
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలకకసడయఖ కరటస
ఇసటట ననస:74-14-887
వయససస:42
లస: పప
7898 SQX0026815
పపరర: ససబమలలల� కలసదసరర�

7890 MLJ3446382
పపరర: వనసకటటశశరరర� పరమమ�

7888 SQX1250018
పపరర: శశశలజ తననరర

భరస : వననయకలడడ తననరర
ఇసటట ననస:74-14-886
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎరరకలయఖ� �
ఇసటట ననస:74-14-886
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప అసకమరరవప
ఇసటట ననస:74-14-886
వయససస:47
లస: పప
7895 SQX1348912
పపరర: వనసకటటశశరరర కరటస

95-204/496

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-14-886
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-886
వయససస:20
లస: పప
7892 AP151000648100
పపరర: వననయకలడడ తననరర

7887 MLJ3451366
పపరర: వనసకటరతనస� పరరమ�

7912 SQX0857409
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస

95-204/519

తసడడ:ప రరధనకకషష మబరరస
ఇసటట ననస:74-14-891
వయససస:36
లస: పప
95-204/787

తలర : కకసడ వనసకట ననగ ససజజత ససజజత
ఇసటట ననస:74-14-891
వయససస:42
లస: పప

7915 SQX1736081
పపరర: ఆదదలకడమ జసజరరల

95-204/521

భరస : ససతతష జసజరరల
ఇసటట ననస:74-14-892
వయససస:26
లస: ససస స
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7916 SQX1736016
పపరర: ససతతష జజసజరరల
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95-204/522

తసడడ:ప శసకరరరవప జజసజరరల
ఇసటట ననస:74-14-892
వయససస:32
లస: పప
7919 AP151000651078
పపరర: పదమ కరకరర

95-204/525

95-204/528

95-204/531

95-204/534

95-204/537

95-204/540

95-204/543

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:74-14-896
వయససస:50
లస: ససస స

7929 SQX1646272
పపరర: బభబభ వరల శయక

7932 SQX1646397
పపరర: ననగలకడమ తషపకలల

7935 MLJ3451473
పపరర: మమతనఖలమమ తషపరకలల�

7938 SQX0551812
పపరర: ససరకష తషపరకలల�

95-204/546

7941 SQX1734417
పపరర: లకడమ తరరపటమమ గగడడగమ

95-204/535

7944 SQX1238576
పపరర: వనసకయఖ రరగర
తసడడ:ప ఆసజననయమలల రరగర
ఇసటట ననస:74-14-896
వయససస:24
లస: పప

7924 SQX1732874
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-204/530

7927 SQX1527540
పపరర: లకడమ నరసమమ ననలకలరరస

95-204/533

7930 SQX0524645
పపరర: షపక శకనస�

95-204/536

తసడడ:ప ససకకసదర�
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:34
లస: పప
95-204/538

7933 SQX1509613
పపరర: తపవనణణ తషపరకలల

95-204/539

భరస : ససరకష తషపరకలల
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/541

7936 SQX1426874
పపరర: భభసకర తషపరకలల

95-204/542

తసడడ:ప రరజజ తషపరకలల
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:26
లస: పప
95-204/544

7939 MLJ3446812
పపరర: రరజజ తషపరకలల�

95-204/545

తసడడ:ప లకమయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:55
లస: పప
95-204/547

భరస : నరకసదప గగడడగమ
ఇసటట ననస:74-14-896
వయససస:26
లస: ససస స
95-204/549

95-204/527

భరస : చడసచయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ�
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయమలల రరగర
ఇసటట ననస:74-14-896
వయససస:22
లస: ససస స
7943 AP151000651085
పపరర: రమమదదవ మమక�

95-204/532

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:30
లస: పప
7940 SQX1734391
పపరర: రరజకశశరర రరగర

7926 AP151000651079
పపరర: సససదనబ�

7921 SQX1348763
పపరర: మలర ఖమరరనన రరవప కరణస

తసడడ:ప ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గమరవ రరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:74-14-895
వయససస:50
లస: ససస స
7937 SQX0101279
పపరర: గమరరవర రరవప� తషపరకలల�

95-204/529

తసడడ:ప ససకకసదర శయక
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:68
లస: పప
7934 AP151000651370
పపరర: మనననమమ తషపరకలల

7923 MLJ3447554
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకరర �

95-204/524

తసడడ:ప వనసకటయఖ కరణస
ఇసటట ననస:74-14-893
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససకకసదర�
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఫసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:70
లస: ససస స
7931 SQX1853191
పపరర: ససకకసదర షపక

95-204/526

తసడడ:ప మబళళయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-893
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప ససకకసదర శయక
ఇసటట ననస:74-14-894
వయససస:32
లస: ససస స
7928 SQX0463653
పపరర: సససదనబ పసద�

7920 SQX0551952
పపరర: శకనవరస కరకరర �

7918 SQX1349167
పపరర: లకడమ కరణస

భరస : మలర కరరరనన రరవప కరణస
ఇసటట ననస:74-14-893
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-14-893
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మమసలయఖ గగగడ
ఇసటట ననస:74-14-893
వయససస:38
లస: పప
7925 SQX1646280
పపరర: శశశలజ శయక

95-204/523

భరస : శకనవరసరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:74-14-893
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-14-893
వయససస:52
లస: ససస స
7922 SQX1348789
పపరర: సససగయఖ గగగడ

7917 SQX1549882
పపరర: ననగమణణ కరకరర

7942 SQX0546150
పపరర: రరగర మసగమమ�

95-204/548

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:74-14-896
వయససస:44
లస: ససస స
95-204/550

7945 SQX1734409
పపరర: నరకసదప గగడడగమ

95-204/551

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల గగడడగమ
ఇసటట ననస:74-14-896
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: ఆసజననయమలల రరగర�
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95-204/552

తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:74-14-896
వయససస:49
లస: పప
7949 SQX1646264
పపరర: బభజ శయక

95-204/555

95-206/820

94-233/303

95-205/844

95-206/822

94-233/307

94-233/337

7959 NDX1189638
పపరర: రమమష దసడడడ

7962 NDX0538900
పపరర: అపరష రరజననల

7965 NDX0539023
పపరర: ననగమణణ ధననవత

94-233/310

95-206/824

7968 NDX3026408
పపరర: వనసకటటశశరరర పరరమ

95-204/839

94-233/304

7960 SQX2136240
పపరర: వనసకటటశశరరర గమడద

95-206/821

తసడడ:ప కకసడయఖ గమడద
ఇసటట ననస:74-14-903
వయససస:41
లస: పప
94-233/305

7963 NDX0538967
పపరర: హరర కలమమరర చకటట

94-233/306

భరస : ననగగకరరలల చకటట
ఇసటట ననస:74-14-905
వయససస:40
లస: ససస స
94-233/308

7966 NDX1616459
పపరర: సరయ రరస ననయక కకతవథ

94-233/309

తసడడ:ప పరరస ననయక కకతవత
ఇసటట ననస:74-14-906
వయససస:25
లస: పప
94-233/1151

7969 SQX2298305
పపరర: ససబమలలల పరరమ

95-206/823

7971 SQX1729888
పపరర: రమణనరరవప పపవరశడ

7972 SQX1549528
పపరర: శకనస కకతవథ

7973 SQX2479178
పపరర: రమణరరవప పపవరశడ

7974 SQX2483006
పపరర: అశశన పపవరశడ

Deleted

7957 SQX2509826
పపరర: మలర కరరరననరరవప గమదద

భరస : వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-912 2ND LINE
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:74-14-913
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:74-14-913,ETUKURU ROAD
వయససస:35
లస: పప

94-233/302
7954 NDX0560698
పపరర: మదదదలలటట పససపపలలటట పససలలటట

తసడడ:ప సస మయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-912 2ND LINE
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప సస మయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-912 ETUKUR ROAD
వయససస:44
లస: పప
95-204/788

95-206/160

తసడడ:ప కకసడయఖ గమదద
ఇసటట ననస:74-14-902
వయససస:34
లస: పప

భరస : పరరసస ధననవత
ఇసటట ననస:74-14-906
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:74-14-912
వయససస:24
లస: పప
7970 SQX2432987
పపరర: వనసకటటశశరరర పరరమ

7956 NDX0538827
పపరర: అసజల కకమర

7951 SQX1729805
పపరర: సరయ మమధవ బసడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పససపప లలటట
ఇసటట ననస:74-14-900
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకహరరలల రరజననల
ఇసటట ననస:74-14-905
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ననసచనరయఖ చకటట
ఇసటట ననస:74-14-905
వయససస:50
లస: పప
7967 NDX2455491
పపరర: వనసకట ననరరయణ పరరమ

94-233/301

తసడడ:ప చడసగయఖ దసడడడ
ఇసటట ననస:74-14-903
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గమడద
ఇసటట ననస:74-14-903
వయససస:34
లస: ససస స
7964 NDX0560722
పపరర: ననగకశశరరరవప చకటట

7953 NDX0538603
పపరర: ధనలకడమ బసడడ

95-204/554

తసడడ:ప మసరసన రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:74-14-898
వయససస:23
లస: పప

భరస : మలర యఖ కకమర
ఇసటట ననస:74-14.902
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన రరవప గమదద
ఇసటట ననస:74-14-902
వయససస:30
లస: ససస స
7961 SQX2136190
పపరర: రవణ గమడద

94-233/300

భరస : మసరసననపవప బసడడ
ఇసటట ననస:74-14-900
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ కకమర
ఇసటట ననస:74-14-902
వయససస:40
లస: పప
7958 SQX2509834
పపరర: రరధన గమదద

7950 NDX2371441
పపరర: వజయ శలస

7948 SQX1734870
పపరర: భభసకర రరడడడ సకకల

తసడడ:ప రరమరరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:74-14-897
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమణయఖ శలస
ఇసటట ననస:74-14-898
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మణణపటట రమణయఖ
ఇసటట ననస:74-14-898
వయససస:24
లస: ససస స
7955 NDX0560748
పపరర: మలర యఖ కకమర

95-204/553

భరస : భభసకర రరడడడ సకకల
ఇసటట ననస:74-14-897
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల రహహమమన షరయక
ఇసటట ననస:74-14-897
వయససస:49
లస: పప
7952 SQX2243632
పపరర: మణణపటట వరణణ

7947 SQX1734748
పపరర: రరజకశశరర సకకల

95-206/161

95-206/162

తసడడ:ప లకలచ కకతవథ
ఇసటట ననస:74-14-913
వయససస:42
లస: పప
95-205/770

భరస : రమణరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:74-14-913,ETUKURU ROAD
వయససస:30
లస: ససస స

7975 SQX2476158
పపరర: కరరమమలర షపక

95-204/789

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-14-914
వయససస:22
లస: పప
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95-206/825

తసడడ:ప ఖససస
ఇసటట ననస:74-14-914 , 5 th Line
వయససస:23
లస: పప
7979 AP151000654367
పపరర: సరయబభబమ కకటభ

95-206/163

95-206/165

94-233/314

95-206/167

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:74-14-918
వయససస:28
లస: ససస స
7991 SQX1782671
పపరర: రతన కలమమరర కకతవత

95-206/169

95-206/172

7986 NDX0810408
పపరర: అసజననయమలల కకసడవటట
కకసడవటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకసడవటట
ఇసటట ననస:74-14-917
వయససస:37
లస: పప

94-233/315

7989 SQX1730019
పపరర: కరలలషర షపక

95-206/168

7992 SQX1182237
పపరర: పరరశత కకతనవత

7995 SQX0734384
పపరర: రమమష ననయక కకతనవత

95-206/174

7998 SQX1067900
పపరర: ఏడడకకసడలల పరసస

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:74-14-923
వయససస:43
లస: ససస స
8003 NDX2535771
పపరర: అవరశరర గణణశ
తసడడ:ప అవరశరర రరమ రరవప
ఇసటట ననస:74-14-924 2ND LANE
వయససస:47
లస: పప

8001 SQX2365690
పపరర: దసరన మమ బతషల

8004 NDX0787432
పపరర: కర రమణ కర
భరస : బభబమ కర
ఇసటట ననస:74-14-925
వయససస:35
లస: ససస స

7984 NDX0740464
పపరర: ననగమణణ కకసడవటట కకసడవటట

94-233/313

7987 NDX0773754
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసడవటట

94-233/316

7990 NDX1061662
పపరర: సరయకకరణ ఇమడనబతస న

94-233/317

తసడడ:ప రసగ ఇమడనబతస న
ఇసటట ననస:74-14-921
వయససస:30
లస: పప
95-206/170

7993 SQX0909127
పపరర: రమణమమ కరలవత

95-206/171

భరస : శతషప ననయక కరలవత
ఇసటట ననస:74-14-921
వయససస:29
లస: ససస స
95-206/173

7996 SQX2321529
పపరర: బభలమజ ననయక ఖకతవథ

95-206/826

తసడడ:ప సకరర ననయక ఖకతవథ
ఇసటట ననస:74-14-921
వయససస:21
లస: పప
95-206/175

7999 SQX2340610
పపరర: కకసడమమ వనమమల

95-203/1052

భరస : సరసబశవరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-923
వయససస:42
లస: ససస స
95-206/827

భరస : దనస బతషల
ఇసటట ననస:74-14-923
వయససస:58
లస: ససస స
94-224/78

94-233/312

తసడడ:ప వరయఖ కకసబవటట
ఇసటట ననస:74-14-917
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప పపరయఖ పరసస
ఇసటట ననస:74-14-922
వయససస:66
లస: పప
95-206/176

7981 NDX2090454
పపరర: తరరపత రరవప నలల
ర రర

భరస : పపలమరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:74-14-917
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప సకల
క ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:74-14-921
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల� పరసస
ఇసటట ననస:74-14-922
వయససస:62
లస: ససస స
8000 SQX1509753
పపరర: హససనన షపక

95-206/166

తసడడ:ప సకల
క ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:74-14-921
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సకల
క ననయక కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-921
వయససస:57
లస: ససస స
7997 SQX0308866
పపరర: ఆదడమమ పరసస

7983 SQX0310284
పపరర: పపదదప కలమమర కకట కకట

95-204/790

తసడడ:ప నరసససహ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-14-916
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-14-918
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సకలక ననయక కకతవత
ఇసటట ననస:74-14-921
వయససస:22
లస: ససస స
7994 AP151000654370
పపరర: ససననల కకతనవత కరతనవత

95-206/164

తసడడ:ప సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:74-14-916
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకసబవటట
ఇసటట ననస:74-14-917
వయససస:58
లస: ససస స
7988 SQX1729961
పపరర: రసజజన బ షపక

7980 MLJ3455219
పపరర: లకడమననరరయణ కకట

7978 SQX2233633
పపరర: హససససన షపక

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:74-14-915
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటసరయబభబమ కకట
ఇసటట ననస:74-14-915
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:74-14-916
వయససస:72
లస: ససస స
7985 NDX0740449
పపరర: వనసకరయమమ కకసడవటట

94-233/311

తసడడ:ప చనన బసవయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:74-14-915
వయససస:75
లస: పప

భరస : సరయబభబమ కకటభ
ఇసటట ననస:74-14-915
వయససస:40
లస: ససస స
7982 AP151000654286
పపరర: వరలకడమ కకట

7977 NDX0560755
పపరర: శవయఖ ఉపపపతల

8002 NDX2023067
పపరర: మమరళ ననయక జజతవథ

94-235/19

తసడడ:ప లకకమ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-924
వయససస:24
లస: పప
94-233/318

8005 MLJ3455540
పపరర: భభరత జజటటవత జజటటవత

95-206/177

భరస : రరమమడడ జజటటవత
ఇసటట ననస:74-14-925
వయససస:52
లస: ససస స
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8006 AP151000654394
పపరర: రతస మమ జజటభవత

95-206/178

భరస : పరరరననయక జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-925
వయససస:66
లస: ససస స

8007 MLJ3455581
పపరర: మమరరణణ జజటటవత జజటటవత

భరస : పసకలమననయక జజటటవత
ఇసటట ననస:74-14-925
వయససస:67
లస: ససస స

95-206/180 8010 MLJ3455565
8009 MLJ3455466
పపరర: హసజజ బభబ జటభవరత జగటవత
పపరర: వజయ జజటభవత జజటభవత

తసడడ:ప జర.పరసడడ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-927
వయససస:33
లస: ససస స
8012 MLJ3455615
పపరర: హననఖ జజటభవట జజటభవట

95-206/183

భరస : మతలమల జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:40
లస: ససస స
8018 NDX0560771
పపరర: రరజ జజటభవత జజతవత

94-233/323

తసడడ:ప వరలషర జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:55
లస: పప
8024 NDX3209327
పపరర: అరరణ బభయ కరరమ
మ ట
భరస : హరర ననయక కరరమ
మ ట
ఇసటట ననస:74-14-930
వయససస:31
లస: ససస స
8027 AP151000654278
పపరర: హరర కరసటటడడ కరసటటడడ

95-206/185

తసడడ:ప దసరన రరవప�
ఇసటట ననస:74-14-933
వయససస:38
లస: పప

8019 NDX0870303
పపరర: మతలమల జటభవత జటభవత

8022 SQX2470151
పపరర: గగపస ననయక కరరమ
ట ట

8025 NDX1616541
పపరర: కవత జజతవథ

8028 MLJ3455441
పపరర: చటటట కరసటటడడ కరసటటడడ

94-233/1152

8031 NDX2936292
పపరర: హరర కకషష రచ

94-233/324

8034 SQX2323285
పపరర: గగపస పపడడవరరపప
తసడడ:ప దసరన రరవప పపడడవరరపప
ఇసటట ననస:74-14-933
వయససస:24
లస: పప

8017 NDX0809962
పపరర: కకటమమ కకతనవత

94-233/322

8020 NDX1832055
పపరర: మతలమల ననయక జజతవథ

94-233/325

తసడడ:ప సస మమలమల ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:44
లస: పప
95-206/829

8023 NDX3168929
పపరర: హనసమమన ననయక జజతవథ

94-218/809

తసడడ:ప చసడడ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-929
వయససస:32
లస: పప
94-233/328

8026 NDX0561001
పపరర: రమమశ ననయక జజతవతష

94-233/329

తసడడ:ప వరససయమ ననయక జజతవతష
ఇసటట ననస:74-14-930
వయససస:37
లస: పప
95-206/186

8029 MLJ3455235
పపరర: రరమమ కరసటటడడ కరసటటడడ

95-206/187

భరస : మసతప కరసటటడడ
ఇసటట ననస:74-14-931
వయససస:52
లస: ససస స
94-233/1153

తసడడ:ప ససబపమణఖస రచ
ఇసటట ననస:74-14-933
వయససస:36
లస: పప
95-98/493

94-233/319

తసడడ:ప గగపర కకతవత
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమమ కరసటటడడ
ఇసటట ననస:74-14-931
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప రమమరరవప పపడడవరరపప
ఇసటట ననస:74-14-933
వయససస:57
లస: పప
8033 SQX0384966
పపరర: పసదద వరపప రరమమరరవప�

94-233/321

భరస : హననమమ జజతవథ
ఇసటట ననస:74-14-930
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఘమమమ కరసటటడడ
ఇసటట ననస:74-14-930
వయససస:44
లస: పప
8030 NDX2834174
పపరర: దసరన రరవప పపడడవరరపప

8016 NDX0810051
పపరర: జజటభవత చసదర జటభవత

95-206/182

భరస : మతలమల జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప గమమమ ననయక కరరమ
ట ట
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:28
లస: పప
94-58/890

8011 MLJ3455391
పపరర: బమజన కరసటటడ కరసటటడ

95-206/184 8014 NDX0871434
8013 AP151000654240
పపరర: చననరరమ కరసటటడ కరసటటడ
పపరర: పరకగరన జజటభవత జజతవత

తసడడ:ప బచనఖ జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:40
లస: పప
94-233/326

95-206/828

భరస : చననరరమ కరసటటడ
ఇసటట ననస:74-14-927
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప దసరయఖ జజతవత
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప దనసర జటభవత
ఇసటట ననస:74-14-928
వయససస:36
లస: పప
8021 NDX0810093
పపరర: సస మరననయక జటభవత

95-206/181

తసడడ:ప తనవపరఖ కరసటటడ
ఇసటట ననస:74-14-927
వయససస:57
లస: పప
94-233/320

8008 SQX2213312
పపరర: లకడమ బభయ ననననవత

భరస : వరల సససగ ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:74-14-925
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకమణ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-927
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప హహనఖ జజటభవట
ఇసటట ననస:74-14-927
వయససస:42
లస: పప
8015 NDX1832063
పపరర: పసటట జజతవథ

95-206/179

8032 NDX2742757
పపరర: శవ కలమమరర రచ

94-235/910

భరస : హరరకకషష రచ
ఇసటట ననస:74-14-933
వయససస:27
లస: ససస స
95-206/830

8035 AP151000654447
పపరర: బభజ జజటవత జజటభవత

95-206/188

భరస : దరరస జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-934
వయససస:47
లస: ససస స
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8036 AP151000654452
పపరర: దససస జజటవత జజటభవత

95-206/189

భరస : అసబరరయమ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-934
వయససస:52
లస: ససస స
8039 NDX3181443
పపరర: జమమన ఆసగగతష

94-233/1154

95-206/192

94-233/331

8043 AP151000654342
పపరర: పరరసస కకతనవత కరతనవత

8046 NDX2326932
పపరర: బభజ షపక

95-206/195

8049 SQX1549551
పపరర: శశషమమ కచదరర

94-233/334

తసడడ:ప బభల సరశమ వనజరసడర
ఇసటట ననస:74-14-941
వయససస:24
లస: పప
8057 SQX2267441
పపరర: రమమ దదవ కసచరర

95-206/833

తసడడ:ప అసబరయ కకతవత కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-1053
వయససస:36
లస: ససస స

94-233/332

8058 AP151000654324
పపరర: బపమరరసబ వనజసడర

95-206/201

8061 SQX0278515
పపరర: కకటటశశరమమ రరచ రరచ

95-206/196

8064 SQX0278465
పపరర: జజనకక కకతనవత కరతనవత
భరస : అసబరరయమ కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-1053
వయససస:57
లస: ససస స

8044 NDX2327450
పపరర: సరసబభపజఖస జలలర డ

94-233/330

8047 SQX0278531
పపరర: బభజ షపక

95-206/194

8050 SQX2338994
పపరర: ససలలవ రరజ పపజల

95-206/831

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పపజల
ఇసటట ననస:74-14-939 , 2ND LINE
వయససస:18
లస: పప
95-206/198

8053 NDX1400894
పపరర: ననగమణణ వనజసడర

94-233/333

తసడడ:ప బభల సరశమ వనజసడర
ఇసటట ననస:74-14-941
వయససస:27
లస: ససస స
94-235/21

8056 SQX2267482
పపరర: సరసబశవ రరవప కసచరర

95-206/832

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:74-14-941
వయససస:33
లస: పప
95-206/199

8059 AP151000654323
పపరర: బభలసరశమ వనజసడర

95-206/200

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-14-942
వయససస:47
లస: పప
95-206/202

భరస : శకనవరసరరవప రరచ
ఇసటట ననస:74-14-943
వయససస:41
లస: ససస స
95-206/204

94-235/911

తసడడ:ప మసరసన షసక
ఇసటట ననస:74-14-938
వయససస:50
లస: పప

భరస : బభలసరశమ
ఇసటట ననస:74-14-942
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ ఇమడబతస న
ఇసటట ననస:74-14-942/1
వయససస:57
లస: ససస స
8063 MLJ3455276
పపరర: శకరరమమలల కకతవత

8055 NDX2116292
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరచరర

8041 NDX2843555
పపరర: కరకసత ననగ భవన కలలర పలర

భరస : వనసకట ససబలయఖ జలలర డ
ఇసటట ననస:74-14-937
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కరచరర
ఇసటట ననస:74-14-941
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:74-14-941
వయససస:30
లస: ససస స
8060 AP151000654311
పపరర: శవమమ ఇమడబతస న

95-206/193

భరస : హనసమసత రరవప కచదరర
ఇసటట ననస:74-14-939
వయససస:86
లస: ససస స

95-206/197 8052 SQX0277673
8051 SQX0277715
పపరర: కవత బభయ జటభవత జజటభవత
పపరర: వనసకటటష ననయక జటభవత
జజటభవత
భరస : వనసకటటష ననయక జజటభవత
తసడడ:ప పరసడడ జజటభవత
ఇసటట ననస:74-14-940
ఇసటట ననస:74-14-940
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:33
లస: పప

95-206/191

తసడడ:ప ససబల రరవప కలర పలర
ఇసటట ననస:74-14-936
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-14-938
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనస పపజల
ఇసటట ననస:74-14-939
వయససస:40
లస: ససస స

8054 NDX1910992
పపరర: శకనవరస వనజరసడర

94-235/20

తసడడ:ప బబ డన కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-936
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:74-14-938
వయససస:25
లస: పప
8048 SQX1549569
పపరర: సరసబభపజఖస పపజల

8040 NDX1380344
పపరర: ననగ లకకమ వనమమల

8038 SQX0278184
పపరర: బభసస కరసటటడడ కరసటటడడ

తసడడ:ప పపరరయ కరసటటడడ
ఇసటట ననస:74-14-934
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఈశశర రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-14-936
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరరసస కరతవత
ఇసటట ననస:74-14-936
వయససస:42
లస: ససస స
8045 NDX2326965
పపరర: ననగబర బభషర షపక

95-206/190

భరస : బభసస కరసటటడడ
ఇసటట ననస:74-14-934
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప ఠరవప ననయక ఆసగగతష
ఇసటట ననస:74-14-936
వయససస:23
లస: ససస స
8042 AP151000654343
పపరర: లకడమ కకతనవత కరతనవత

8037 MLJ3455375
పపరర: కకటట కరసటటడడ కరసటటడడ

8062 SQX1538646
పపరర: రమణ రరడడడ నరర

95-206/203

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ నరర
ఇసటట ననస:74-14-988
వయససస:33
లస: పప
95-206/205

8065 NDX2999357
పపరర: లకడమ డదల

94-233/1149

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప డదల
ఇసటట ననస:74-14-1133
వయససస:25
లస: ససస స
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95-205/370

భరస : పపళర రరవప కటట వరపప
ఇసటట ననస:74-15
వయససస:25
లస: ససస స
95-205/373

8072 SQX0277822
పపరర: పదమ జటభవత

95-206/208

95-206/211

95-206/214

95-206/217

95-206/218

తసడడ:ప కససస రరస ననయక బబ డవథ
ఇసటట ననస:74-15-945
వయససస:22
లస: ససస స
95-206/220

తసడడ:ప ఢనకల కకతనవత
ఇసటట ననస:74-15-948
వయససస:40
లస: పప

95-206/212

8079 SQX0278630
పపరర: పసచచమమ ఉలర సగమల

95-206/215

95-206/223

95-206/842

8085 SQX1921873
పపరర: ససజజత జజతవత

95-206/405

8091 NDX2890341
పపరర: రవ ననయక బబ డవత

8094 SQX0278796
పపరర: ఢనకల కకతనవత
తసడడ:ప సరమమఖ� కకతనవత
ఇసటట ననస:74-15-948
వయససస:67
లస: పప

95-206/210

8077 SQX0312090
పపరర: అసజననదదవ ఆరర ల

95-206/213

8080 AP151000654445
పపరర: రరజకశశరర ఆరద ల

95-206/216

8083 SQX2120715
పపరర: సరగర దదవ ఉటర

95-206/843

భరస : వనసకట సనరఖ రరకకశ కలమమర
ఇసటట ననస:74-15-944
వయససస:27
లస: ససస స
8086 SQX1726785
పపరర: లకడమ కకతవథ

95-206/219

తసడడ:ప దకల ననయక కకతవథ
ఇసటట ననస:74-15-947
వయససస:25
లస: ససస స
95-206/221

8089 SQX1949031
పపరర: జజన బభషర షపక

95-206/222

తసడడ:ప సససదన షపక
ఇసటట ననస:74-15-947
వయససస:31
లస: పప
94-236/835

తసడడ:ప కరశరరస బబ డవత
ఇసటట ననస:74-15-948
వయససస:23
లస: పప
95-206/224

8074 AP151000654225
పపరర: ధన సససగ జజటటత

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-15-943
వయససస:52
లస: ససస స

8082 SQX2220473
పపరర: వనసకట సనరఖ రరకకశ కలమమర
ఉటర
తసడడ:ప సతఖ పలర పప రరజ ఉటర
ఇసటట ననస:74-15-944
వయససస:40
లస: పప

8088 SQX1726827
పపరర: హనసమమయమమ కకతవథ

95-206/207

భరస : దసరరనరరవప
ఇసటట ననస:74-15-943
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దకల ననయక కకతవథ
ఇసటట ననస:74-15-947
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప పస లరరడడడ మమడడమమడడ
ఇసటట ననస:74-15-947
వయససస:35
లస: పప
8093 AP151000654443
పపరర: శకనస కకతనవత

8076 AP151000654224
పపరర: పరసడడ జజటటత

8071 SQX0277798
పపరర: మమరళ ననయక జటభవత

తసడడ:ప పరసడడ
ఇసటట ననస:74-15-940
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమరళ జజతవత
ఇసటట ననస:74-15-946 , 1ST LINE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-15-947
వయససస:29
లస: ససస స
8090 SQX1840347
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమడడమమడడ

95-206/209

భరస : వ.శకరరమమలల
ఇసటట ననస:74-15-943
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలకకటయఖ
ఇసటట ననస:74-15-943
వయససస:57
లస: పప

8087 SQX1949130
పపరర: జమలమ బ షపక

8073 SQX1525346
పపరర: వమల బభయ బబ డవథ

95-205/372

తసడడ:ప పరసడడ ననయక
ఇసటట ననస:74-15-940
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ధనససగ
ఇసటట ననస:74-15-940
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-15-943
వయససస:30
లస: ససస స

8084 SQX1726736
పపరర: భభగఖ లకడమ బబ డవథ

95-206/206

భరస : కరశరరస ననయక బబ డవథ
ఇసటట ననస:74-15-940
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమలల
ఇసటట ననస:74-15-940
వయససస:53
లస: పప

8081 AP151000654454
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరన ల

8070 SQX0080580
పపరర: సససదన షపక షపక

8068 SQX0297275
పపరర: పపలమరరరవప కటటవరపప

తసడడ:ప మమణణకరఖలరరవప కటటటవరరపప
ఇసటట ననస:74-15
వయససస:32
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:74-15-923
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ధననసససహ
ఇసటట ననస:74-15-940
వయససస:35
లస: ససస స

8078 SQX0312058
పపరర: దసరన ఉలర సగమల

95-205/371

భరస : మమణణకరఖలరరవప కటటవరరపప
ఇసటట ననస:74-15
వయససస:43
లస: ససస స

8069 AP151000648273
పపరర: మమణణకరఖలరరవప కటటవరపప
కటటవరరపప
తసడడ:ప మమసలయఖ కటటవరరపప
ఇసటట ననస:74-15
వయససస:60
లస: పప

8075 SQX0308890
పపరర: కరశరరస ననయక బబ డనవత

8067 AP151000651441
పపరర: రమణ కటటవరపప కటటవరరపప

8092 SQX2109551
పపరర: రవ ననయక బబ డవథ

95-204/799

తసడడ:ప కరశరరస ననయక బబ డవథ
ఇసటట ననస:74-15-948
వయససస:23
లస: పప
95-206/225

8095 SQX1726900
పపరర: సరసశత పసదనరర

95-206/226

భరస : జఫరర మహమమద
ఇసటట ననస:74-15-950
వయససస:48
లస: ససస స
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95-206/227

తసడడ:ప వరజరరదద న మహమమద
ఇసటట ననస:74-15-950
వయససస:79
లస: పప
8099 SQX1949114
పపరర: అనల బభబమ కలసచపప

95-206/230

95-206/233

95-206/236

95-206/239

95-206/242

95-206/245

95-206/248

తసడడ:ప బమచనచ ననయక
ఇసటట ననస:74-15-960
వయససస:41
లస: పప

8109 SQX1067884
పపరర: శకనవరస రరవప కకతనవత

8112 SQX0278226
పపరర: అరరణన బభయ కకతనవత�

8115 SQX1520270
పపరర: చకకధర అసగరరకకలల

8118 SQX1729920
పపరర: మసరసన షపక

95-206/250

8121 SQX0277996
పపరర: మసజ బభయ మమగరవత

95-206/240

8124 SQX1509746
పపరర: లకమణ ససటట యర
తసడడ:ప ససబపహమణఖస ససటట యర
ఇసటట ననస:74-15-964
వయససస:26
లస: పప

8104 SQX1728500
పపరర: శక లకడమ కలసచపప

95-206/235

8107 SQX1067868
పపరర: అరరణ బభయ కకతషవత

95-206/238

8110 MLJ2015337
పపరర: అరరణ నసడనప

95-206/241

భరస : ససబభలరరవప నసడప
ఇసటట ననస:74-15-954
వయససస:50
లస: ససస స
95-206/243

8113 SQX0277921
పపరర: గగరర దనసరర�

95-206/244

భరస : సరమమలల�
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:36
లస: ససస స
95-206/246

8116 SQX0312108
పపరర: ససదదప కర

95-206/247

తసడడ:ప గరససయమ ననయక
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:31
లస: పప
95-206/249

8119 NDX3289154
పపరర: లకడమ కలమమరర టభరరపస

94-58/940

తసడడ:ప ననసరయఖ టభరరపస
ఇసటట ననస:74/15/956
వయససస:50
లస: ససస స
95-206/251

భరస : బమలర ననయక
ఇసటట ననస:74-15-960
వయససస:38
లస: ససస స
95-206/253

95-206/232

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-15-953
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప తసగకడర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమమలల ననయక
ఇసటట ననస:74-15-960
వయససస:31
లస: ససస స
8123 SQX0285486
పపరర: బమలర ననయక మమగరవత

95-206/237

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప సరమమఖ
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:62
లస: పప
8120 SQX0278036
పపరర: జమమన బభయ జటభవత

8106 SQX0312066
పపరర: చనన అమమ య రరససలశశటట

8101 SQX1235481
పపరర: మధస కలసచడపప

తసడడ:ప వనసకట శవయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:74-15-952
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప గగసస ననయక�
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గరసస
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:57
లస: ససస స
8117 AP151000654227
పపరర: గరసస ఖరతనవత

95-206/234

తసడడ:ప లమలల కకతనవత
ఇసటట ననస:74-15-953
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:74-15-955
వయససస:29
లస: ససస స
8114 AP151000654226
పపరర: మసగర ఖరతనవత

8103 SQX1509688
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచపప

95-206/229

తసడడ:ప బభబమ కలసచడపప
ఇసటట ననస:74-15-951
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకరరమమలల రరససలశశటట
ఇసటట ననస:74-15-952
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : లమలల కకతవథ
ఇసటట ననస:74-15-953
వయససస:53
లస: ససస స
8111 SQX0311696
పపరర: అననపపరష చలమర

95-206/231

తసడడ:ప బభబమ కలసచపప
ఇసటట ననస:74-15-951
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఇ.సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-15-952
వయససస:48
లస: ససస స
8108 SQX1067843
పపరర: దనశల బభయ కకతవథ

8100 SQX1495937
పపరర: వజయ బభబమ కలసచపప

8098 SQX1509696
పపరర: భబలకడమ కలసచపప

భరస : వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-15-951
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-15-951
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-15-951
వయససస:26
లస: పప
8105 MLJ3455169
పపరర: లకడమ� ఇసదనరర�

95-206/228

భరస : గగసన షససక
ఇసటట ననస:74-15-951
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-15-951
వయససస:20
లస: పప
8102 SQX1727890
పపరర: ననగమల షపక

8097 SQX1646587
పపరర: మమనరర షససక

8122 SQX0278010
పపరర: రరమమలల ననయక జటభవత

95-206/252

తసడడ:ప బనన ననయక
ఇసటట ననస:74-15-960
వయససస:38
లస: పప
95-206/254

8125 SQX0278150
పపరర: ససబపహమణఖస చదతనఖర

95-206/255

తసడడ:ప మమదపప
ఇసటట ననస:74-15-964
వయససస:48
లస: పప
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8126 SQX0081422
పపరర: హనసమమయమమ� వననల�

95-206/256

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:74-15-965
వయససస:43
లస: ససస స
8129 SQX0080754
పపరర: శశషగరరరరరవప� కరననల�

95-206/259

95-206/261

95-206/264

95-206/267

94-6/785

95-206/272

95-206/845

తలర : ససబమలలల చటటటపస ప లల
ఇసటట ననస:74-15-977
వయససస:24
లస: పప

8139 SQX1532283
పపరర: లకడమ చలమర

8142 SQX1366997
పపరర: జజఖత వనమమల

8145 SQX0309146
పపరర: కకషష కకటటట

8148 SQX2330504
పపరర: ఎసస షపక

95-206/275

8151 SQX0081463
పపరర: శవ ససబపమణఖఎస కనననదదపస

95-206/268

8154 SQX0309245
పపరర: దసరన మమ అదదసకక�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:74-15-978
వయససస:65
లస: ససస స

8134 SQX1104199
పపరర: కరరసఊన పఠరన

95-206/263

8137 SQX1828078
పపరర: కకటట రరడడడ పరప

95-206/266

8140 SQX1532275
పపరర: శకనస చలమర

95-206/269

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చలమర
ఇసటట ననస:74-15-970
వయససస:35
లస: పప
95-206/270

8143 SQX1104280
పపరర: శక లకడమ కకటటట

95-206/271

తసడడ:ప కకషష కకటటట
ఇసటట ననస:74-15-971
వయససస:27
లస: ససస స
95-206/273

8146 SQX2138725
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమమల

95-206/844

తసడడ:ప శవ
ఇసటట ననస:74-15-971
వయససస:26
లస: పప
95-206/846

8149 SQX0311910
పపరర: ఖమదర ఖమన పఠరన

95-206/274

తసడడ:ప ఇససమన పఠరన
ఇసటట ననస:74-15-973
వయససస:70
లస: పప
95-206/276

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-15-976
వయససస:30
లస: పప
95-206/847

95-206/260

తసడడ:ప బభలమరకడకడ పరప
ఇసటట ననస:74-15-967
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప గగసప షపక
ఇసటట ననస:74-15-971 , 1ST LINE
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:74-15-975
వయససస:49
లస: ససస స
8153 SQX2408904
పపరర: శకనవరసస బబ లమరపలర

95-206/265

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:74-15-971
వయససస:48
లస: పప

భరస : దసరన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-15-971 , 1ST LINE
వయససస:28
లస: ససస స
8150 SQX1512954
పపరర: పదనమవత అసగరరకకలల

8136 SQX1828045
పపరర: కకటమమ పరప

8131 SQX1730209
పపరర: షరరమల షపక

భరస : కరరమమలమర పఠరన
ఇసటట ననస:74-15-966
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : రమణ వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-971
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:74-15-971
వయససస:43
లస: ససస స
8147 SQX2341709
పపరర: శరసత బతష
స ల

95-206/262

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:74-15-970
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దసరన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-15-971
వయససస:29
లస: ససస స
8144 SQX0309328
పపరర: రమణ కకటటట

8133 SQX0080697
పపరర: దనమబద పఠరన

95-206/258

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:74-15-966
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటట రరడడడ పరప
ఇసటట ననస:74-15-967
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:74-15-969
వయససస:47
లస: ససస స
8141 NDX2627024
పపరర: శరసత బతష
స ల

95-205/771

తసడడ:ప బభజ మహహదద న
ఇసటట ననస:74-15-966
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:74-15-966
వయససస:68
లస: ససస స
8138 SQX1600106
పపరర: తరరపటమమ యయనసగసటట

8130 SQX2179364
పపరర: వహహద పటట న

8128 SQX1488981
పపరర: శకనవరస రరవప కరననల

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప కరననల
ఇసటట ననస:74-15-965
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మహహదదదన పటట న
ఇసటట ననస:74-15-966
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరహహద పఠరన
ఇసటట ననస:74-15-966
వయససస:26
లస: ససస స
8135 SQX1730266
పపరర: అసరరననసర షపక

95-206/257

తసడడ:ప శశషగరరరరరవప కరననల
ఇసటట ననస:74-15-965
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ననరయఖ�
ఇసటట ననస:74-15-965
వయససస:46
లస: పప
8132 SQX1104223
పపరర: శశన పఠరన

8127 SQX1646512
పపరర: ననగ సరయ kanala

8152 SQX1549676
పపరర: ససబభల రరవప కనదరపప

95-206/277

తసడడ:ప అసకమమ కనదరపప
ఇసటట ననస:74-15-976
వయససస:64
లస: పప
95-206/278

8155 SQX1580787
పపరర: రజన గమదడ

95-204/556

భరస : రమమష గమదడ
ఇసటట ననస:74-15-979
వయససస:31
లస: ససస స
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95-204/557

భరస : బభబమరరవప దకకజ
ఇసటట ననస:74-15-980
వయససస:36
లస: ససస స
8159 SQX1734938
పపరర: ననరరయణమమ వనమన

95-204/559

95-204/562

95-204/565

95-204/568

95-204/851

8166 SQX1415661
పపరర: రమణ బతష
స ల

8169 SQX1764653
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరక

8172 SQX2562874
పపరర: సశరరప మదడద

95-206/280

95-206/283

తసడడ:ప పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-985
వయససస:39
లస: పప

95-204/566

8167 SQX1764638
పపరర: కలమమరర కరరక

95-204/567

భరస : వనసకటటసశరరర కరరక
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:42
లస: ససస స
95-204/569

8170 SQX1415653
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-204/570

తసడడ:ప పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:51
లస: పప

8175 SQX0833509
పపరర: రమణమమ కలనసకలననరర
కలనసకలననరర
భరస : మలర యఖ కలనసకలననరర
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:48
లస: ససస స

95-206/281

8176 SQX1415703
పపరర: పసచచమమ జమమకలసటర

95-206/282

8178 SQX0734400
పపరర: చనన రరఘవ రరవపలకకలలర

95-206/284

8181 AP151000651118
పపరర: గగవసదమమ ఆమడ

భరస : వనసకట రసగయఖ జమమకలసటర
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:63
లస: ససస స

8184 MLJ2016483
పపరర: శకనవరసరరవప ఆమడ
తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-15-985
వయససస:40
లస: పప

8179 SQX1494707
పపరర: భభరత ఆమడ

95-204/571

భరస : వనసకటటశశరరర ఆమడ
ఇసటట ననస:74-15-985
వయససస:30
లస: ససస స
95-204/573

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-15-985
వయససస:60
లస: ససస స
95-204/575

95-204/564

95-206/279

8180 MLJ2016475
పపరర: అసజల ఆమడ

8183 MLJ2015949
పపరర: శకనసబభబమ ఆమడ

8164 SQX1734565
పపరర: రగశయఖ చరరకకసడ

8173 SQX0833376
పపరర: వజయశరసత కలమమరర
జమమకలసటర
భరస : శకనవరససలల జమమకలసటర
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-15-985
వయససస:36
లస: ససస స

95-204/561

95-204/852

తసడడ:ప వనసకట రసగయఖ JAMMIGUNTLA
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:39
లస: పప
95-204/572

8161 SQX1734961
పపరర: పదనమవత చరరకకసడ

తసడడ:ప బభయ రరగర చరరకకసడ
ఇసటట ననస:74-15-983
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమ రరవప మదడద
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల జమమకలసటర
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:33
లస: ససస స
8177 SQX0833400
పపరర: శకనవరససలల జమమగమసటర

95-204/563

తసడడ:ప ననగయఖ కరరక
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ రరవప మదడద
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:31
లస: ససస స
8174 SQX0833483
పపరర: జయససధన రరణణ జమమగమసటర

8163 SQX1734896
పపరర: శకకరసత చరరకకసడ

95-204/558

భరస : రగశయఖ చరరకకసడ
ఇసటట ననస:74-15-983
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రసగయఖ జమమకలసటర
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:39
లస: పప
8171 SQX2561108
పపరర: సశరరప మదడద

95-204/560

తసడడ:ప రగశయఖ చరరకకసడ
ఇసటట ననస:74-15-983
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరససలల జమమకలసటర
ఇసటట ననస:74-15-984
వయససస:33
లస: ససస స
8168 SQX1734516
పపరర: శకనవరససలల జమమకలసటర

8160 SQX1734789
పపరర: శకనవరస రరవప వనమన

8158 SQX1734839
పపరర: లకడమ వరమసస

భరస : ససగయఖ వరమసస
ఇసటట ననస:74-15-982
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ వనమన
ఇసటట ననస:74-15-982
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప రగశయఖ చరరకకసడ
ఇసటట ననస:74-15-983
వయససస:22
లస: పప
8165 SQX1734532
పపరర: వజయ జమమకలసటర

95-204/800

భరస : బపహమ రరడడడ ససరరవనళర
ఇసటట ననస:74-15-981
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల వనమన
ఇసటట ననస:74-15-982
వయససస:37
లస: ససస స
8162 SQX1734904
పపరర: గగతస బభబమ చరరకకసడ

8157 SQX2399814
పపరర: ననసరమమ ససరరవనళర

8182 MLJ2015683
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆమడ

95-204/574

తసడడ:ప గమరవయఖ
ఇసటట ననస:74-15-985
వయససస:38
లస: పప
95-204/576

8185 SQX2108520
పపరర: శకరరస బతషల

95-204/730

తసడడ:ప శకనవరసస బతషల
ఇసటట ననస:74-15-985
వయససస:18
లస: పప
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8186 MLJ3451887
పపరర: ససబమలలల కసచడరర
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95-204/577

భరస : ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-15-987
వయససస:55
లస: ససస స
8189 SQX1483106
పపరర: ననగ లకడమ ఆవపల

95-204/580

95-204/583

95-206/285

95-204/588

95-204/590

95-204/593

95-204/596

తసడడ:ప బపహమరరడడడ ససఱఱమళ
ఇసటట ననస:74-15-993
వయససస:33
లస: పప

8199 SQX1764786
పపరర: నరరర రరడడడ కసదసకలరర

8202 SQX1732833
పపరర: వనసకట సశరరప రకగమల

8205 SQX0886721
పపరర: ననగకసదప రరడడడ కసదసల

8208 AP151000651131
పపరర: కకటటశశరమమ కసదసల

95-204/599

8211 SQX2132843
పపరర: ఉపపసదప రరడడడ కసదసలల

95-204/589

8214 SQX1764554
పపరర: పరరశత నసదదన రరజననల
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:23
లస: ససస స

8194 SQX1735190
పపరర: బభబమ రరవప దకకజ

95-204/585

8197 AP151000651125
పపరర: శసకరమమ కసదసకలరర

95-204/587

8200 SQX1732924
పపరర: ఆదదలకడమ ససరరవనల

95-204/698

భరస : వనసకట రరడడడ ససరరవనల
ఇసటట ననస:74-15-989,4TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/591

8203 SQX1494681
పపరర: లకడమ కసదసల

95-204/592

భరస : ససబల రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:74-15-991
వయససస:28
లస: ససస స
95-204/594

8206 SQX1732809
పపరర: ససధనకర రకగమల

95-204/595

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:74-15-991
వయససస:31
లస: పప
95-204/597

8209 SQX1348870
పపరర: వజయ భభసకర రరడడడ కసదసల

95-204/598

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:74-15-992
వయససస:27
లస: పప
95-204/801

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కసదసలల
ఇసటట ననస:74-15-992
వయససస:23
లస: పప
95-204/601

95-204/582

భరస : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-989
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-992
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషషయఖ� �
ఇసటట ననస:74-15-992
వయససస:46
లస: పప
8213 SQX0550921
పపరర: మలర ఖమరరననరరడడడ ససరరమళళ

95-204/586

తలర : ససబమలలల కసదసల
ఇసటట ననస:74-15-991
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ససబమలలల
ఇసటట ననస:74-15-991
వయససస:37
లస: పప
8210 MLJ2012573
పపరర: రగససయఖ� ససరరకకసడ�

8196 SQX1734607
పపరర: సశరరప మదడద

8191 SQX1349381
పపరర: గగతమ ఆమడ

తసడడ:ప కమల చనరర దకకజ
ఇసటట ననస:74-15-988
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససధనకర రకగమల
ఇసటట ననస:74-15-991
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-991
వయససస:60
లస: ససస స
8207 MLJ2011070
పపరర: ససబభలరరడడడ కసదసల

95-204/584

తసడడ:ప పస ల రరడడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-15-989
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-15-990
వయససస:63
లస: ససస స
8204 AP151000651129
పపరర: ససబమలలల కసదసలమ

8193 SQX1349340
పపరర: సససదమమ ఆమడ

95-204/579

భరస : ససదద శశ రరవప ఆమద
ఇసటట ననస:74-15-988
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప మదడద
ఇసటట ననస:74-15-989
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పస ల రరడడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-15-989
వయససస:89
లస: ససస స
8201 MLJ3451770
పపరర: రరమకకటమమ గగలర పలర

95-204/581

భరస : చనన ససదదయఖ ఆమడ
ఇసటట ననస:74-15-988
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ నరర
ఇసటట ననస:74-15-988
వయససస:27
లస: ససస స
8198 SQX1735638
పపరర: లకమమ కసదసకలరర

8190 SQX1736065
పపరర: రరజకశశరర ననరర

8188 SQX1580746
పపరర: ససబభల రరవప కసచరర

తసడడ:ప భబమయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:74-15-987
వయససస:58
లస: పప

భరస : రమణ రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:74-15-988
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ససదదయఖ
ఇసటట ననస:74-15-988
వయససస:32
లస: ససస స
8195 SQX1538653
పపరర: రరజకశశరర నరర

95-204/578

తలర : ససబభలరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:74-15-987
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:74-15-988
వయససస:24
లస: ససస స
8192 SQX0948554
పపరర: అమద ససదద శశ రరవప

8187 SQX0277699
పపరర: శకకరసత కసచరర

8212 SQX1733906
పపరర: రరమ దదవ బభపనపలర

95-204/600

భరస : వనసకట ననగరరరనన బభపనపలర
ఇసటట ననస:74-15-993
వయససస:41
లస: ససస స
95-204/602

8215 SQX0833798
పపరర: గరయతప దదవ రరజననల

95-204/603

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:26
లస: ససస స
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8216 SQX0833780
పపరర: మననకడ రరజననల
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95-204/604

తసడడ:ప శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:26
లస: ససస స
8219 AP151000651138
పపరర: వనసకటరతనస రరజననల

95-204/607

95-204/610

95-204/613

95-204/615

95-204/618

95-204/621

95-204/624

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:43
లస: పప

8229 AP151000651139
పపరర: సరమమమ జఖస పపరరశశటట

8232 AP151000648129
పపరర: సరసబయఖ పపరరశశటట

8235 SQX0833764
పపరర: వనసకటమమ వనమమల

8238 AP151000651140
పపరర: బమజన వనమమల

95-204/627

8241 SQX0887091
పపరర: పపలర మమ వనమమల

95-204/616

8244 SQX1735364
పపరర: శకనవరస రరవప మమగమలలరర
తసడడ:ప ససబల రరవప మమగమలలరర
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:49
లస: పప

8224 SQX1182260
పపరర: అచచ రరడడడ నరర

95-204/612

8227 SQX2132850
పపరర: ననగమలలర శశరర ననరర

95-204/802

8230 MLJ3446770
పపరర: శకనస పపరరససటట

95-204/617

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-15-996
వయససస:39
లస: పప
95-204/619

8233 SQX1734060
పపరర: లకడమ వనసషషవ ఆతమకలరర

95-204/620

భరస : కకషస ర ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:24
లస: ససస స
95-204/622

8236 MLJ2016400
పపరర: దసరన వనమమల

95-204/623

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:36
లస: ససస స
95-204/625

8239 AP151000651142
పపరర: ససజజత ఆతమకలరర

95-204/626

భరస : వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:47
లస: ససస స
95-204/628

భరస : వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:67
లస: ససస స
95-204/630

95-204/609

భరస : రరజశశఖర రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మధసససషణ రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:57
లస: ససస స
8243 AP151000648131
పపరర: వనసకటసరశమ వనమమల

95-204/614

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమగమలలరర
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:40
లస: ససస స
8240 SQX1735455
పపరర: కరసస అననపపరష మసడవ

8226 MLJ3446168
పపరర: గమరవరరరడడడ రరజననల

8221 SQX1151729
పపరర: రరమచసదప రరడడడ నరర

తసడడ:ప బభపన రరడడ నరర
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-15-996
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:32
లస: ససస స
8237 SQX1735406
పపరర: రజన మమగమలలరర

95-204/611

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-15-996
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప బభలయఖ ఆఠరమకలరర
ఇసటట ననస:74-15-996
వయససస:49
లస: పప
8234 SQX0886952
పపరర: వరణణ వనమమల

8223 AP151000648126
పపరర: వనసకటరరడడడ రరజననల

95-204/606

తసడడ:ప అచచరరడడడ నరర
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప యలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-15-996
వయససస:34
లస: ససస స
8231 SQX1549916
పపరర: వనసకట రరమయఖ ఆఠరమకలరర

95-204/608

తసడడ:ప గమరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప గమరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:52
లస: పప
8228 SQX0027011
పపరర: అనతన పపరరశశటట

8220 SQX1337311
పపరర: అమరరనథ రరడడ రరజననల

8218 SQX0833756
పపరర: రరజకశశరర ననరర

భరస : అచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప శవర రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప అచచ రరడడడ నరర
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:28
లస: పప
8225 MLJ3447315
పపరర: శవరరరడడడ రరజననల

95-204/605

భరస : వనసకట రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-995
వయససస:48
లస: ససస స
8222 SQX1182252
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ నరర

8217 MLJ3451747
పపరర: మలలర సవరర రరజననల

8242 MLJ2018265
పపరర: వనసకటభపవప వనమమల

95-204/629

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:36
లస: పప
95-204/631

8245 MLJ3446911
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమమల

95-204/632

తసడడ:ప వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:74-15-997
వయససస:75
లస: పప
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95-204/633

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-998
వయససస:43
లస: ససస స
95-204/635

భరస : ననగ ససబభల రరడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:74-15-1001
వయససస:27
లస: ససస స

95-204/791

95-204/636

8251 SQX1734953
పపరర: ననగ ససబల రరడడ సరనకకమమమ

94-3/1342

95-204/794

95-204/640

95-204/643

95-204/646

95-204/641

8262 SQX1520072
పపరర: శవననగరరజ రరమననన

8265 SQX1733880
పపరర: జజఖత తషరక

95-204/649

8268 SQX1238592
పపరర: గగపసననద కలసకలననరర

95-204/644

తసడడ:ప ససదదయఖ�
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:55
లస: పప

8271 AP151000648109
పపరర: సరసబయఖ కలసకలననరర�

95-204/647

8274 MLJ3451192
పపరర: ననగమమథవ లకకకజ
భరస : సతనఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:74-15-1006
వయససస:41
లస: ససస స

8260 AP151000651109
పపరర: ననగశరగమణణ రరమననన

95-204/642

8263 AP151000648108
పపరర: శకనస రరమననన

95-204/645

8266 MLJ3451853
పపరర: సరమమమ జఖస కలసకలననరర�

95-204/648

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:45
లస: ససస స
95-204/650

8269 SQX1093814
పపరర: వనసకటటష కలసకలననరర

95-204/651

తసడడ:ప సరసబయఖ కలసకలననరర
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:28
లస: పప
95-204/653

తసడడ:ప ససదదయఖ�
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:65
లస: పప
95-206/834

95-204/639

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1004
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శకనస కలసకలననరర
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:24
లస: పప
95-204/652

8257 SQX0527945
పపరర: గసగళ జజ నమమ

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-15-1004
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ తషరక
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:55
లస: ససస స
8270 AP151000648411
పపరర: శకనస కలసకలననరర�

8259 MLJ3447349
పపరర: సరసబశవరరవప గసగరళళ

95-204/793

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:74-15-1003
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదరరరవప రరమననన
ఇసటట ననస:74-15-1004
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప హనసమయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1004
వయససస:57
లస: పప
8267 AP151000651108
పపరర: పపరష కలసకలననరర

95-204/638

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1003
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:74-15-1004
వయససస:45
లస: ససస స
8264 AP151000648106
పపరర: సససదరయఖ రరమననన

8256 SQX1948447
పపరర: పరవన గసగరల

8254 SQX2251171
పపరర: నవన మనన

భరస : కకరణ బభబమ మనన
ఇసటట ననస:74-15-1002
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష గసగరల
ఇసటట ననస:74-15-1003
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-15-1003
వయససస:39
లస: పప
8261 AP151000651107
పపరర: వనసకటరతనస రరమననన

95-204/792

తసడడ:ప గగపయఖ ససధనఖల
ఇసటట ననస:74-15-1002
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప కకషష ససధనఖలమ
ఇసటట ననస:74-15-1002
వయససస:22
లస: పప
8258 SQX0297614
పపరర: వనసకట కకషష గసగరళ

8253 SQX2452704
పపరర: కకషష ససధనఖల

95-204/637

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:74-15-1001
వయససస:37
లస: పప
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8255 SQX2325678
పపరర: శకనవరస ససధనఖలమ

తసడడ:ప శకనస కలననకనరర
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:22
లస: ససస స

8250 AP151000651133
పపరర: పపలర మమ సరనకకమమమ

8248 SQX2437481
పపరర: బమజన మహసకరళ

భరస : శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-15-1000
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1001
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకరణ బభబమ
ఇసటట ననస:74-15-1002
వయససస:29
లస: ససస స

8273 SQX2389336
పపరర: పపవలర క కలననకనరర

95-204/634

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-998
వయససస:42
లస: పప

8249 SQX1426858
పపరర: లకడమ సరనకకమమమ

8252 NDX2707651
పపరర: నవన మనన

8247 SQX0935114
పపరర: వనసకట రరడడడ ఆవపల

8272 SQX2155034
పపరర: పపవలర క కలసకలనసారరర

95-204/795

తసడడ:ప శకనవరసస కలసకలనసారరర
ఇసటట ననస:74-15-1005
వయససస:20
లస: ససస స
95-204/654

8275 MLJ2019248
పపరర: సతఖననరరయన చనరర లకకకజ

95-204/655

తలర : ఈశశరమమ
ఇసటట ననస:74-15-1006
వయససస:48
లస: పప
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8276 SQX1261759
పపరర: సరయ తదజససశ రరజవరపప

95-204/656

తసడడ:ప శకనవరస రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-15-1007
వయససస:24
లస: ససస స
8279 SQX0452813
పపరర: శకనవరసరరవప రరజవరపప

95-204/659

95-204/662

95-204/665

95-204/668

95-204/671

94-233/1155

95-204/675

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1013
వయససస:30
లస: పప

8289 AP151000648112
పపరర: శకనస రరజవరపప

8292 AP151000648123
పపరర: శకనవరసరరడడడ పలలర

8295 SQX1734946
పపరర: జవన జజఖత ఆమడ

8298 AP151000651376
పపరర: వరమమ అమడ

95-204/678

8301 SQX2424109
పపరర: ననగలకడమ ససధనఖల

95-204/669

8304 AP151000648114
పపరర: వరయఖ ఆమడ
తసడడ:ప ససదదయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1013
వయససస:53
లస: పప

8284 SQX1948736
పపరర: సరసబయఖ కలసకలనసరర

95-204/664

8287 AP151000651112
పపరర: మసగమమ రరజవరపప

95-204/667

8290 MLJ2012276
పపరర: శరసతకలమమరర పలలర

95-204/670

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1011
వయససస:40
లస: ససస స
95-204/672

8293 NDX3169133
పపరర: శకనవరస రరవప అమడ

94-162/1360

తసడడ:ప వరమమ అమడ
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:24
లస: పప
95-204/673

8296 AP151000651115
పపరర: కకటటశశరర అమడ

95-204/674

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:43
లస: ససస స
95-204/676

8299 SQX1735059
పపరర: అరవసద కలమమర ఆమడ

95-204/677

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఆమడ
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:23
లస: పప
95-204/796

భరస : కకషష ససధనఖల
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:40
లస: ససస స
95-204/680

95-204/661

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1009
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప ససదదయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:48
లస: పప
8303 SQX0277657
పపరర: శవ శసకర ఆమడ

95-204/666

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఆమడ
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:65
లస: ససస స
8300 AP151000648344
పపరర: శకనవరసరరవప ఆమడ

8286 SQX1494699
పపరర: రరజఖస మననస

8281 AP151000651374
పపరర: లకమమమ కలసకలననరర

తసడడ:ప వరయఖ కలసకలనసరర
ఇసటట ననస:74-15-1008
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1011
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అమడ
ఇసటట ననస:74-15-1012
వయససస:21
లస: పప
8297 SQX0303669
పపరర: వరమమ గగళళ

95-204/663

తసడడ:ప కకతయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1009
వయససస:45
లస: పప

భరస : మలమరరరడడడ పలలర
ఇసటట ననస:74-15-1011
వయససస:71
లస: ససస స
8294 NDX3175858
పపరర: అరవసద కలమమర అమడ

8283 AP151000648342
పపరర: శసకర కలసకలననరర

95-204/658

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1008
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ మననస
ఇసటట ననస:74-15-1009
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ మననస
ఇసటట ననస:74-15-1009
వయససస:44
లస: పప
8291 SQX1734854
పపరర: లకమమమ పలలర

95-204/660

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1008
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:74-15-1009
వయససస:36
లస: ససస స
8288 SQX0551861
పపరర: తరరపతయఖ మననస

8280 AP151000651127
పపరర: పపననమమ కలసకలననరర

8278 SQX0672345
పపరర: జగదదష రరజవరపప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-15-1007
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1008
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ కలసకలననరర
ఇసటట ననస:74-15-1008
వయససస:25
లస: పప
8285 MLJ3451754
పపరర: మణణకలమమరర రరజవరపప

95-204/657

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-15-1007
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప జగనననథస
ఇసటట ననస:74-15-1007
వయససస:52
లస: పప
8282 SQX1734581
పపరర: లలకకష కలసకలననరర

8277 SQX0277855
పపరర: మలలర శశరర రరయవరపప

8302 AP151000651117
పపరర: శశషరరతనస ఆమడ

95-204/679

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1013
వయససస:49
లస: ససస స
95-204/681

8305 SQX0027029
పపరర: రమనకలమమరర ఆమడ

95-204/682

తసడడ:ప చనన వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:74-15-1014
వయససస:30
లస: ససస స
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8306 AP151000651116
పపరర: ననగమణణ ఆమద

95-204/683

భరస : చన వనసకటటసశరరర ఆమద
ఇసటట ననస:74-15-1014
వయససస:49
లస: ససస స
8309 SQX1528233
పపరర: రరజఖలకడమ ఆమద

95-204/686

95-204/689

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-1016
వయససస:33
లస: ససస స
8318 SQX2289874
పపరర: మసరసనవల షపక

95-204/797

95-204/694

95-204/697

95-206/289

తసడడ:ప కకసడయఖ రరగరననతల
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:63
లస: పప

8314 SQX0303446
పపరర: మలర క కలసకలననరర

95-204/690

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-15-1016
వయససస:32
లస: ససస స

8316 SQX0524694
పపరర: కలసకలననరర వనసకటటశశర రరవప

95-204/692

8322 MLJ2010213
పపరర: ససబమలలల కరటటడ
ప డడ

8325 SQX2426336
పపరర: మమనక రరగరనథనలమ

8328 SQX1495911
పపరర: ససబమలలల రరగరననతల

95-206/292

95-206/287

95-204/693

8320 AP151000654264
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర చలమర

95-204/695

8323 SQX1948470
పపరర: ననగరరరనన రరడడడ కటటడ
ప డడ

95-204/696

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ కటటడ
ప డడ
ఇసటట ననస:74-15-1019
వయససస:21
లస: పప
95-203/1053

8326 SQX2401651
పపరర: మమనక రరగరనథనలమ

95-204/798

భరస : నగకశశరరరవప రరగరనథనలమ
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:23
లస: ససస స
95-206/290

8329 AP151000654346
పపరర: ధనలకడమ తషళళళరర�

తసడడ:ప రసగయఖ వరపకలలమ
ఇసటట ననస:74-15-1022
వయససస:83
లస: పప

95-206/291

భరస : మమలకకసడయఖ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:55
లస: ససస స

95-206/293 8332 SQX1174911
8331 SQX1495903
పపరర: వనసకటటసశర రరవప రరగరననతల
పపరర: మమలకకసడయఖ తషలల
ర రర

8334 NDX3132818
పపరర: శకనవరససలల వరపకలలమ

95-206/288

తసడడ:ప హనసమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-15-1018
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ రరగరననతల
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:31
లస: పప
95-206/295

8317 SQX1735919
పపరర: మనసబల ననరరబభషర
భరస : నగబల మరర ననరరబభషర
ఇసటట ననస:74-15-1018
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ రరగరననతల
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ రరగరననతల
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:30
లస: పప
8333 SQX1495895
పపరర: కకటయఖ రరగరననతల

95-206/286

భరస : ననగకశశర రరవప రరగరనథనలమ
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప రరగరననతల
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:25
లస: ససస స
8330 SQX1151638
పపరర: ననగకశశరరరవప రరగరననతల

95-204/688

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1019
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప నరపరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1019
వయససస:51
లస: పప
8327 SQX1495929
పపరర: కకకషషవనణణ రరగరననతల

8311 SQX0101238
పపరర: అమమడ వనసకట శవ సరయ
ససదర నరర
తసడడ:ప అమమడ చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-1015
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:74-15-1018
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కటటరరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1019
వయససస:23
లస: ససస స
8324 MLJ2010163
పపరర: వనసకటరరడడడ కరటటడ
ప డడ

8313 AP151000654345
పపరర: మసగమమ ఆవడ

8319 AP151000654265
పపరర: రమణ చలమర చలమర

95-204/685

95-204/687

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:74-15-1016
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ననగమల మర వల షపక
ఇసటట ననస:74-15-1018
వయససస:21
లస: పప
8321 SQX1736156
పపరర: ననగ శరసత కటటరరడడడ

8310 AP151000651119
పపరర: మసగమమ ఆమడ

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవడ
ఇసటట ననస:74-15-1015
వయససస:54
లస: ససస స
95-204/691

8308 SQX1734649
పపరర: శరరద ఆమడ

భరస : రవ కలమమర ఆమడ
ఇసటట ననస:74-15-1015
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-1015
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-1015
వయససస:39
లస: పప
8315 SQX0303719
పపరర: మలలర శశరర కలసకలననరర

95-204/684

తసడడ:ప పసదససదదయఖ ఆమద
ఇసటట ననస:74-15-1014
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనస బభబమ ఆమద
ఇసటట ననస:74-15-1015
వయససస:35
లస: ససస స
8312 MLJ2011062
పపరర: రవకలమమర ఆమడ

8307 AP151000648115
పపరర: చనన వనసకటటసశరరర ఆమద

95-206/294

తసడడ:ప ససబలయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1021
వయససస:43
లస: పప
94-233/1156

8335 NDX2845220
పపరర: మలర శశరర పరప

94-233/1157

భరస : రరమ కకటయఖ పరప
ఇసటట ననస:74-15-1022
వయససస:34
లస: ససస స
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8336 SQX2132488
పపరర: శకనవరససలల వరపకలలమ

95-206/835

తసడడ:ప రసగయఖ వరపకలలమ
ఇసటట ననస:74-15-1022
వయససస:36
లస: పప
8339 SQX0833426
పపరర: లకకమ రరడడడ నరర

95-206/298

95-206/300

95-206/303

95-206/306

95-206/309

95-206/310

95-206/313

తసడడ:ప రరమరరడడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:33
లస: పప

8349 SQX0935338
పపరర: షససక ఖమలలశర

8352 SQX2433902
పపరర: వనసకటటశశరమమ చసకరకభబటర

8355 SQX1828060
పపరర: మమనగకశ కలమమర పససపపల

8358 SQX1509795
పపరర: జజఖత కసదసకలరర

95-206/316

8361 SQX1483437
పపరర: తరరపత రరడడడ కసధసకలరర

95-206/307

8364 SQX0610204
పపరర: రరమరరడడడ కసదసకలరర�
తసడడ:ప రరమరరడడడ� KANDUKUR
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:52
లస: పప

8344 SQX0833442
పపరర: నరసససహ రరవప చలమర

95-206/302

8347 SQX1512947
పపరర: మసరసన బ షపక

95-206/305

8350 SQX1727932
పపరర: ధనలకడమ చలమర

95-206/308

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:74-15-1028
వయససస:28
లస: ససస స
95-206/836

8353 SQX2433670
పపరర: ననగ ఆసజననయమలల కనపరరస

95-206/837

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:74-15-1029
వయససస:28
లస: పప
95-206/312

95-206/838
8356 SQX2347482
పపరర: ననగ వనసకట సరయ రరస
పససపపల
తసడడ:ప మమరరగకశ కలమమర పససపపల
ఇసటట ననస:74-15-1033 , 1 ST LINE
వయససస:18
లస: పప

95-206/314

8359 SQX0790212
పపరర: రరమకక కసదసకలరర

95-206/315

భరస : Venkat reddy Kandukuri
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:63
లస: ససస స
95-206/317

తసడడ:ప రరమ రరడడ కసధసకలరర
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:24
లస: పప
95-206/319

95-206/299

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:74-15-1027
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:72
లస: ససస స
8363 SQX0081174
పపరర: సరసబశవరరడడడ� కసదసకలరర�

95-206/304

తసడడ:ప మహమమద పససపపల
ఇసటట ననస:74-15-1033
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససదదప ననయక కకతవథ
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:27
లస: ససస స
8360 SQX1509787
పపరర: రరమ లకమమమ కసదసకలరర

8346 SQX1509738
పపరర: కకటటశశర రరవప చలమర

8341 SQX1509720
పపరర: శవపరరశత చలమర

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-15-1025
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకసడ చసకరకభబటర
ఇసటట ననస:74-15-1029
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమనగకశ కలమమర పససపపల
ఇసటట ననస:74-15-1033
వయససస:38
లస: ససస స
8357 SQX1726686
పపరర: శరకవరణణ కకతవథ

95-206/301

తసడడ:ప బమడద సరహహబ
ఇసటట ననస:74-15-1027
వయససస:31
లస: పప

భరస : అమరయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-15-1028
వయససస:33
లస: ససస స
8354 SQX1828094
పపరర: శరసత పససపపల

8343 SQX1067918
పపరర: నరసససహ రరవప చలమర

95-206/297

భరస : నరసససహ రరవప చలమర
ఇసటట ననస:74-15-1025
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-15-1025
వయససస:51
లస: పప

భరస : బమడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-15-1027
వయససస:55
లస: ససస స
8351 SQX0311829
పపరర: అమరకశశరర చలమర చలమర

95-206/727

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-15-1025
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-15-1025
వయససస:36
లస: పప
8348 SQX1520262
పపరర: ఆదస బ షపక

8340 SQX1997923
పపరర: కవత ననరర

8338 SQX1137083
పపరర: భభగఖమమ వనమమల

భరస : అమరస యఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-1024
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప లకకమ రరడడ ననరర
ఇసటట ననస:74-15-1024
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:74-15-1025
వయససస:45
లస: ససస స
8345 SQX1174903
పపరర: పసచచయఖ తషరక

95-206/296

భరస : లకకమ రరడడ
ఇసటట ననస:74-15-1024
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప బభపన రరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1024
వయససస:40
లస: పప
8342 SQX1509670
పపరర: అననపపరష చలమర

8337 SQX0833533
పపరర: లకడమ నరర

8362 SQX1509779
పపరర: శకనవరసరరడడడ కసదసకలరర

95-206/318

తసడడ:ప రరమరరడడడ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:74-15-1034
వయససస:28
లస: పప
95-206/320

8365 SQX0311571
పపరర: అసజల బబతసచరర �

95-206/321

తసడడ:ప బకకలల�
ఇసటట ననస:74-15-1036
వయససస:28
లస: ససస స

Page 284 of 320

8366 SQX0311415
పపరర: అసజమమ బబతసచరర �

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-206/322

భరస : బకకలల�
ఇసటట ననస:74-15-1036
వయససస:45
లస: ససస స
8369 SQX1525395
పపరర: గగపస జజతవథ

95-206/325

95-206/327

95-206/330

95-206/332

8381 SQX1530386
పపరర: రవ జజలఇడన

95-206/335

95-206/338

95-206/341

భరస : శకనస జటవత � �
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బభబమ
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : Kotayya Cunchapu
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:72
లస: ససస స

8374 SQX1949106
పపరర: మణణకసఠ జలలర డ

95-206/329

8379 SQX0278317
పపరర: ఆదదలకడమ జలలర డ�

8382 SQX1512988
పపరర: కకషష జజలఇడన

95-206/333

95-206/336

8388 MLJ3455797
పపరర: Srinu nayak Jatavathu

95-206/342

తసడడ:ప హనన జజతవత
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:25
లస: పప

95-206/334

8383 SQX1512962
పపరర: సదనశవ రరవప జలలర డ

95-206/337

తసడడ:ప కకషషమబరరస జలలర డ
ఇసటట ననస:74-15-1041
వయససస:58
లస: పప
95-206/339

8394 SQX1067801
పపరర: గరసధద జజతవత

8380 SQX1512970
పపరర: లకడమ జజలఇడన
భరస : సదనశవ రరవప జజలఇడన
ఇసటట ననస:74-15-1041
వయససస:55
లస: ససస స

8385 SQX1949122
పపరర: వనసకట ననరరయణ ననయక
కకతనవత
తసడడ:ప శకనస ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:74-15-1042
వయససస:20
లస: పప

8391 AP151000654293
పపరర: కమల జజటభవత

95-206/331

భరస : లకమయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:74-15-1040
వయససస:43
లస: ససస స

8386 SQX1067926
పపరర: వమల జటవరతష

95-206/340

భరస : మమరళ
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:26
లస: ససస స
8389 AP151000654298
పపరర: పరరశత జజతవత�

95-206/343

భరస : శకరరమమలల�
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:42
లస: ససస స
95-206/345

భరస : దదసస
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:47
లస: ససస స
95-206/347

95-206/326

95-205/860 8377 SQX1727049
8376 SQX2517829
పపరర: గమరర వర మహహశశర రరడడ కరరనటట
పపరర: వర లకడమ కరరనటట

తసడడ:ప Hanni Jatavathu
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:37
లస: ససస స
95-206/344

8371 SQX1949098
పపరర: లకడమ తమమశశటట

తసడడ:ప సదనశవరరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:74-15-1039
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప సదనశవ రరవప జజలఇడన
ఇసటట ననస:74-15-1041
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:74-15-1042
వయససస:37
లస: ససస స

8393 SQX2554442
పపరర: Pitchamma Cunchapu

95-206/328

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:74-15-1041
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప సదనశవరరవప జజలఇడన
ఇసటట ననస:74-15-1041
వయససస:37
లస: పప

8390 AP151000654294
పపరర: లకడమ కలసచస

8373 SQX1797935
పపరర: లల బబ డ

95-206/324

భరస : శకనవరసరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-15-1038
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరరవ రరడడడ కరరనటట
ఇసటట ననస:74-15-1040
వయససస:24
లస: పప

8378 SQX1727098
పపరర: గమరరవర మహహశశర రరడడ
కరరనటట
తసడడ:ప లకమయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:74-15-1040
వయససస:24
లస: పప

8387 MLJ3455805
పపరర: లకడమ� జజటవత�

94-208/1311

భరస : నరకశ ననయక బబ డ
ఇసటట ననస:74-15-1039
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప లలచచ రరస బబ డ
ఇసటట ననస:74-15-1039
వయససస:36
లస: పప

8384 SQX1949056
పపరర: చటటట కకతనవత

8370 NDX3151594
పపరర: సతఖవత ఠమమసపత

8368 SQX0311431
పపరర: బకకలల బబతసచరర �

తసడడ:ప హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:74-15-1036
వయససస:47
లస: పప

భరస : శరసబయఖ ఠమమసపత
ఇసటట ననస:74-15-1038
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-15-1038
వయససస:40
లస: పప
8375 SQX1797943
పపరర: నరకశ ననయక బబ డ

95-206/323

తసడడ:ప భకకలల బబతసస చడరర
ఇసటట ననస:74-15-1036
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమమలల జజతవథ
ఇసటట ననస:74-15-1037
వయససస:25
లస: పప
8372 SQX1949064
పపరర: శకనవరసరరవప తమమశశటట

8367 SQX1726942
పపరర: ఆసజననయమలల బబతసస చడరర

8392 AP151000654291
పపరర: రరకరక జజటవత�

95-206/346

భరస : హనన�
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:57
లస: ససస స
95-206/348

8395 SQX0278333
పపరర: మమరళ ననయక జటభవత�

95-206/349

తసడడ:ప హన ననయక�
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:32
లస: పప
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8396 MLJ3455144
పపరర: శకరరమమలల జజటభవత�

95-206/350

తసడడ:ప చనన�
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:47
లస: పప
8399 SQX2400059
పపరర: శల జజటభవట

95-206/839

95-206/355

95-206/358

95-206/361

95-206/364

95-206/367

95-206/369

తసడడ:ప రరశమల ననయక�
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:31
లస: పప

8409 MLJ2018240
పపరర: రమమదదవ� ఇగ�

8412 SQX1615618
పపరర: శకనవరసరరవప తరరపస

8415 SQX1600155
పపరర: మసజల కకతనవత

8418 SQX1828110
పపరర: కవత బభయ జజతవథ

95-206/372

8421 AP151000654289
పపరర: మమలత జజటటత�

95-206/362

8424 AP151000654288
పపరర: రరయమల జజటటత
తసడడ:ప ధసబ
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:57
లస: పప

8404 SQX0081059
పపరర: గగరర కలమమరర పపనన

95-206/357

8407 SQX1727148
పపరర: హరరక ఈగ

95-206/360

8410 MLJ3455367
పపరర: కకషషమబరరస� ఈగ�

95-206/363

తసడడ:ప ఇ.అపపయఖ� �
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:64
లస: ససస స
95-206/365

8413 MLJ2011286
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� ఈగ�

95-206/366

తసడడ:ప కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:46
లస: పప
95-206/368

8416 SQX2362234
పపరర: మహన ననయక కకతవథ

95-206/840

తసడడ:ప చసడడ ననయక కకతవథ
ఇసటట ననస:74-15-1050
వయససస:30
లస: పప
95-206/370

8419 SQX0540005
పపరర: పరరశతబభయ కకతనవత�

95-206/371

భరస : మహన ననయక�
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:30
లస: ససస స
95-206/373

భరస : రరయమల�
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:52
లస: ససస స
95-206/375

95-206/354

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప ఈగ
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష జజతవథ
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప రరశమల ననయక�
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:41
లస: ససస స
8423 SQX0278382
పపరర: శకకకషష ననయక జటభవత�

95-206/359

భరస : కకసడన ననయక కకతనవత
ఇసటట ననస:74-15-1050
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శక కకషష ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:22
లస: ససస స
8420 SQX0278457
పపరర: మసగ జటభవత�

8406 SQX1727189
పపరర: కకషష సతఖ ఈగ

8401 SQX0908848
పపరర: గమరరవ రరడడడ కరరనటట

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-15-1048
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప ననసరయఖ తరరపస
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప తరరపస మమతనఖలల
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:82
లస: పప
8417 SQX1828102
పపరర: పపమల జజతవథ

95-206/356

భరస : ఇ.వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:65
లస: ససస స
8414 SQX1889476
పపరర: తరరపస పసదదననసరయఖ

8403 SQX1549486
పపరర: మమధవ పసటర

95-206/352

తసడడ:ప పపలర రరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1046
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప ఈగ
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇ.కకషషమబరరస� �
ఇసటట ననస:74-15-1049
వయససస:37
లస: ససస స
8411 SQX0908871
పపరర: వర రరఘవమమ ఈగర

95-206/353

భరస : జయ రరమమలల పసటర
ఇసటట ననస:74-15-1048
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : గగరర కలమమరర
ఇసటట ననస:74-15-1048
వయససస:36
లస: పప
8408 MLJ3455722
పపరర: శకదదవ� ఈగ�

8400 SQX0908830
పపరర: గమరర వర పపసరద కరరనటట

8398 AP151000654290
పపరర: హనన జటభవత�

తసడడ:ప ఢనకకయమ�
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప గమరరవ రరడడడ
ఇసటట ననస:74-15-1046
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:74-15-1048
వయససస:33
లస: ససస స
8405 SQX0081133
పపరర: రరజశశఖర పపనన

95-206/351

తసడడ:ప Kotaiah Kunchapu
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:47
లస: పప

భరస : ధనఖ జజటభవట
ఇసటట ననస:74-15-1045
వయససస:76
లస: ససస స
8402 SQX0081190
పపరర: కకకషషవనణణ పపనన

8397 MLJ3455136
పపరర: Babu Kunchapu

8422 SQX0539973
పపరర: మహన ననయక కకతనవత�

95-206/374

తసడడ:ప చసదస ననయక�
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:31
లస: పప
95-206/376

8425 SQX2228229
పపరర: మహన కకసడ

95-206/841

తసడడ:ప సరయ ససధకర కకసడ
ఇసటట ననస:74-15-1051
వయససస:26
లస: పప
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8426 SQX1615626
పపరర: ఇసదనపవత కకకకకలగడడ
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95-206/377

భరస : వననద కలమమర కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:23
లస: ససస స
8429 AP151000654302
పపరర: ననగమమ చలమర

95-206/380

95-206/383

95-206/386

95-206/388

95-206/391

95-206/394

95-206/397

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-15-1057
వయససస:69
లస: పప

8439 SQX0309096
పపరర: సరమమమ జఖస వనమమల�

8442 AP151000654220
పపరర: దసరన మమ వనమమల

8445 SQX0278481
పపరర: చచడదశశరర పళయళ�

8448 SQX0311530
పపరర: గకహలకడమ వసగపలర �

95-206/400

8451 SQX0312074
పపరర: రహమత బ షపక�

95-206/389

8454 NDX3190022
పపరర: గగవసదమమ ఆతమకలరర
భరస : వనసకటటశశరరర ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:74-15-1058
వయససస:73
లస: ససస స

8434 AP151000654303
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర

95-206/385

8437 SQX0311985
పపరర: దదవ కకతనవత కరతనవత

95-206/387

8440 SQX1646603
పపరర: ననగకసదపస ఉపపపటలమ

95-206/390

భరస : రరసబభబమ ఉపపపటలమ
ఇసటట ననస:74-15-1054
వయససస:32
లస: ససస స
95-206/392

8443 AP151000654431
పపరర: ననగమణణ పరటటబసడర

95-206/393

భరస : ఆనసదరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:74-15-1054
వయససస:62
లస: ససస స
95-206/395

8446 SQX1782614
పపరర: రరజకష కలమమర పళయళ

95-206/396

తసడడ:ప ఆసజననయమలల పళయళ
ఇసటట ననస:74-15-1055
వయససస:24
లస: పప
95-206/398

8449 SQX0309054
పపరర: జరరనన బబగస షపక

95-206/399

భరస : జజన బబగ షపక
ఇసటట ననస:74-15-1057
వయససస:32
లస: ససస స
95-206/401

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:74-15-1057
వయససస:53
లస: ససస స
95-206/403

95-206/382

తసడడ:ప శకరరమమలల కరతవత
ఇసటట ననస:74-15-1053
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:74-15-1056
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-15-1057
వయససస:40
లస: ససస స
8453 SQX1727395
పపరర: ససభభన షపక

94-237/905

భరస : ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:74-15-1055
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప పస తషరరజ
ఇసటట ననస:74-15-1055
వయససస:57
లస: పప
8450 SQX1730076
పపరర: బబ షపక

8436 NDX3132172
పపరర: దదవ కకతవథ

8431 SQX1104165
పపరర: ఆశరరశదస వనమమల

తసడడ:ప రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1054
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:74-15-1054
వయససస:42
లస: పప
8447 SQX0909077
పపరర: అసజననయమలల పలర

95-206/384

తసడడ:ప ననగయఖ�
ఇసటట ననస:74-15-1054
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:74-15-1054
వయససస:34
లస: ససస స
8444 AP151000654222
పపరర: శవ వనమమల

8433 AP151000654292
పపరర: దదసస జజటభవత�

95-206/379

తసడడ:ప సతఖననరరయణ వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకరరమలల కకతవథ
ఇసటట ననస:74-15-1053
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గమసడడయమ కరతవత
ఇసటట ననస:74-15-1053
వయససస:54
లస: ససస స
8441 SQX0309112
పపరర: శవపరరశత వనమమల�

95-206/381

తసడడ:ప భభజజఖ�
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప గమరవయఖ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:57
లస: పప
8438 AP151000654306
పపరర: పరరశత కరతనవత

8430 SQX1509712
పపరర: కళయవత ఆలకలసట

8428 SQX1730381
పపరర: రమణ వనమమల

భరస : సతఖననరరయణ వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల ఆలకలసట
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప మమసలయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:52
లస: పప
8435 SQX1509704
పపరర: ఆసజననయమలల ఆలకలసట

95-206/378

తసడడ:ప ఆశరరశదస వనమమల
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-15-1052
వయససస:50
లస: ససస స
8432 SQX1730449
పపరర: సతఖననరరయణ వనమమల

8427 SQX1104173
పపరర: గరత వనమమల

8452 SQX0309021
పపరర: జజన బబగ�

95-206/402

తసడడ:ప ఖమజజ బబగ�
ఇసటట ననస:74-15-1057
వయససస:36
లస: పప
94-236/834

8455 SQX1520254
పపరర: ననగ జజఖత జలలర డ

95-206/404

భరస : మణణకసఠ జలలర డ
ఇసటట ననస:74-15-1091
వయససస:32
లస: ససస స
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8456 MLJ3452612
పపరర: లలరరర మమరర గమసజ
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95-205/374

భరస : పస తషరరజ గమసజ
ఇసటట ననస:74-15-1129
వయససస:37
లస: ససస స
8459 SQX1857192
పపరర: అనత చలమర

95-206/406

95-206/408

95-206/411

95-206/414

95-206/417

95-206/848

95-206/412

8469 AP151000654045
పపరర: శకనవరసరరవప కకడడ

8472 AP151000654051
పపరర: రమణ కలమమరర బబ డడడ

8475 SQX0080838
పపరర: మలలర శశరర� బతష
స ల�

95-206/422

8478 SQX1726231
పపరర: ససవర కలమమర బతష
స ల

95-206/415

8481 SQX0277079
పపరర: శకనస బతష
స ల

తసడడ:ప సససదసలల�
ఇసటట ననస:74-16-1063
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ.బ
ఇసటట ననస:74-16-1063
వయససస:48
లస: పప

95-206/849
8483 SQX2340685
పపరర: వనసకట సరయ శవ పపసరద
యదదనపపడడ
తసడడ:ప శకనస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:74-16-1064 , NIMMALA PETA
వయససస:22
లస: పప

8484 SQX2340420
పపరర: భవన యదదనపపడడ

8464 SQX1727437
పపరర: ననగ పపవళక కకడక

95-206/410

8467 SQX0734491
పపరర: వనసకట కకషష కకడడ

95-206/413

8470 SQX0997858
పపరర: ధన లకడమ ససదసల ససదసల

95-206/416

భరస : ఆసజననయమలల ససదసల ససదసల
ఇసటట ననస:74-16-1061
వయససస:35
లస: ససస స
95-206/418

8473 AP151000654049
పపరర: రరసబభయమమ బబ డడడ

95-206/419

భరస : లసగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1062
వయససస:62
లస: ససస స
95-206/420

8476 AP151000654175
పపరర: ససగమణ బతష
స ల

95-206/421

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-16-1063
వయససస:44
లస: ససస స
95-206/423

తసడడ:ప శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1063
వయససస:26
లస: పప
95-206/425

95-206/407

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-16-1060
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:74-16-1063
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1063
వయససస:23
లస: పప
8480 SQX0080663
పపరర: బతష
స ల శకనస�

8466 AP151000654048
పపరర: పపలర మమ కకడడ

8461 SQX1646553
పపరర: కరరణ కలసచనల

తసడడ:ప వనసకటటష బభబమ కకడక
ఇసటట ననస:74-16-1060
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1062
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : బబ డడడ వనసకట రమణ కలమమరర
ఇసటట ననస:74-16-1062
వయససస:23
లస: పప
8477 SQX1725860
పపరర: వనయ బతష
స ల

95-206/409

తసడడ:ప కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1060
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప పసదద మలర యఖ
ఇసటట ననస:74-16-1061
వయససస:39
లస: పప
8474 SQX2233948
పపరర: హర గగపరల బబ డడడ

8463 SQX1725803
పపరర: ససబల రరవప గళర

95-205/376

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ కలసచనల
ఇసటట ననస:74-16-1059
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1060
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-16-1060
వయససస:31
లస: పప
8471 SQX0997841
పపరర: ఆసజననయమలల ససదసల

94-236/836

తసడడ:ప ఆసజననయమలల గళర
ఇసటట ననస:74-16-1059
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1060
వయససస:45
లస: ససస స
8468 SQX0734434
పపరర: వనసకటటష బభబమ కకడడ

8460 NDX2843548
పపరర: పవన కలమమర వర

8458 SQX1549684
పపరర: ననసర బ షపక

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:74-16
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప వర
ఇసటట ననస:74-16-112
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:74-16-1059
వయససస:36
లస: ససస స
8465 AP151000654043
పపరర: మలలర శశరర కకడడ

95-205/375

తసడడ:ప అసకమమరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-15-1129
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమణయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-16-111
వయససస:26
లస: ససస స
8462 SQX1725845
పపరర: ససవర కలమమరర గగలర పపడడ

8457 MLJ3446895
పపరర: పస తషరరజ గమసజ

8479 SQX0080689
పపరర: నరకశ బభబమ బతష
స ల

95-206/424

తసడడ:ప శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1063
వయససస:34
లస: పప
95-206/426

8482 AP151000654055
పపరర: ససతనమమలకడమ గసగరపస గమ
గసగరపపస గమ
భరస : వనసగయఖ గసగరపస గమ
ఇసటట ననస:74-16-1064
వయససస:70
లస: ససస స

95-206/427

95-206/850

8485 SQX0081398
పపరర: లకడమ� దదరసగమల�

95-206/428

భరస : సస మమ సరయ కలమమర యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:74-16-1064 , NIMMALA PETA
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ� దదరసగమల
ఇసటట ననస:74-16-1065
వయససస:33
లస: ససస స
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8486 SQX0081380
పపరర: దసరరనభవరన� దదరసగమల�

95-206/429

భరస : శకనస� దదరసగమల
ఇసటట ననస:74-16-1065
వయససస:36
లస: ససస స
8489 SQX1540880
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-206/432

95-206/435

95-206/438

95-206/441

95-4/1044

95-206/445

95-206/439

8499 SQX0610170
పపరర: ననగలకడమ� పససపపలలటట�

8502 MLJ3455243
పపరర: దసరన మమనగరల మమనగరల

8505 SQX2044899
పపరర: లకడమ పపసనన పస

95-206/446

8510 SQX0081281
పపరర: ననగ శకనవరసస పససపపలలటట

95-206/449

తసడడ:ప రరడడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1072
వయససస:30
లస: పప
95-206/452

95-206/434

8494 SQX0310961
పపరర: మరరవల షపక షసకక

95-206/437

8497 SQX1549635
పపరర: దసరన శశఖర పససపపలలటట

95-206/440

తసడడ:ప శవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1068
వయససస:24
లస: పప
95-206/442

95-206/443
8500 AP151000654069
పపరర: వరపపసరద పససపపలలటట పససపప
లలటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పససపప లలటట
ఇసటట ననస:74-16-1069
వయససస:52
లస: పప

95-206/444

8503 SQX1967066
పపరర: షపక బబ ఫరతమ

95-206/890

తసడడ:ప షపక మరరవల
ఇసటట ననస:74-16-1070
వయససస:20
లస: ససస స
95-206/728

తసడడ:ప శవయఖ పస
ఇసటట ననస:74-16-1071
వయససస:19
లస: ససస స

8507 SQX0312132
పపరర: కరసచన మమల పససపపలలటట
పససపపలలటట
భరస : వరసస దసరరనరరవప పససపప లలటట
ఇసటట ననస:74-16-1072
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మమతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1072
వయససస:62
లస: పప

8496 AP151000654066
పపరర: పపమల సససహదదప

8491 SQX1540856
పపరర: హబజననసర షపక

తసడడ:ప మమలమల షపకక
ఇసటట ననస:74-16-1067
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనస మమనగరల
ఇసటట ననస:74-16-1070
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగకశశర రరవప పరరరమ
ఇసటట ననస:74-16-1071
వయససస:36
లస: ససస స

8513 AP151000654052
పపరర: సరసబయఖ పససపపలలటట

95-206/436

భరస : వర పపసరద� పససపప లలటట
ఇసటట ననస:74-16-1069
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప మర వల షపక
ఇసటట ననస:74-16-1070
వయససస:19
లస: ససస స
8504 SQX1549650
పపరర: దసరన పరరరమ

8493 SQX1540864
పపరర: హయమఖద బభషర షపక

95-206/431

భరస : హయమఖద బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-16-1066
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : బబ యరరజ
ఇసటట ననస:74-16-1068
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప పస.కకటయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1068
వయససస:50
లస: పప
8501 SQX2050151
పపరర: బబ ఫరతమ షపక

95-206/433

తసడడ:ప బభషష షపక
ఇసటట ననస:74-16-1066
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబ యరరజ పససపప లలటట
ఇసటట ననస:74-16-1068
వయససస:42
లస: ససస స
8498 SQX0610097
పపరర: శవయఖ పససపపలలటట

8490 SQX1540898
పపరర: అలయమ బ షపక

8488 SQX0081323
పపరర: అసజ� దదరసగమల�

తసడడ:ప జగననధస� దదరసగమల
ఇసటట ననస:74-16-1065
వయససస:34
లస: పప

భరస : హయమఖద బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-16-1066
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-16-1066
వయససస:47
లస: పప
8495 AP151000654067
పపరర: ససతనరరమమమపససపపలలటట

95-206/430

భరస : జగననధస� దదరసగమల
ఇసటట ననస:74-16-1065
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : నసరరళళ షపక
ఇసటట ననస:74-16-1066
వయససస:44
లస: ససస స
8492 SQX1540872
పపరర: నసరరళళ షపక

8487 SQX0081216
పపరర: లలమమ� దదరసగమల�

8506 SQX2291995
పపరర: పపమల సససహదదప

95-206/851

భరస : బబ యరరజ సససహదదప
ఇసటట ననస:74-16-1071
వయససస:73
లస: ససస స

8508 AP151000654076
పపరర: సశరరజఖలకడమ పససపపలలటట
పససపపలలటట
భరస : శకనస పససపప లలటట
ఇసటట ననస:74-16-1072
వయససస:42
లస: ససస స

95-206/447

8511 SQX0312116
పపరర: వరసస దసరరనరరవప పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:ప సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1072
వయససస:35
లస: పప

95-206/450

8514 SQX1174929
పపరర: అనసరరధ పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:ప శకనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1073
వయససస:24
లస: ససస స

95-206/453

8509 MLJ2012565
పపరర: మననరమ పససపపలలటట

95-206/448

భరస : పస.రరడడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1072
వయససస:50
లస: ససస స
8512 AP151000654074
పపరర: శకనస పససపపలలటట పససపపలలటట

95-206/451

తసడడ:ప మమతనఖలరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1072
వయససస:46
లస: పప
8515 SQX0080853
పపరర: దసరన సససహదదప

95-206/454

భరస : లకమణరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1073
వయససస:39
లస: ససస స
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8516 SQX0833418
పపరర: దసరన పససపపలలటట పససపపలలటట

95-206/455

భరస : ననగకసదపస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1073
వయససస:41
లస: ససస స
8519 SQX2329894
పపరర: భరత పససపపలలటట

8517 SQX1857309
పపరర: బభలగసగరధర పససపపలలటట

95-206/852

8520 SQX0277103
పపరర: ననగరరణణ రకవపల రకవపల
భరస : శకనవరసస రకవపల
ఇసటట ననస:74-16-1074
వయససస:40
లస: ససస స

8522 MLJ2010965
పపరర: చలర మమ రరవనళర

8523 SQX0310524
పపరర: శకనవరసరరవప రకవళళ

95-206/460

భరస : లకమనన ననయమడడ
ఇసటట ననస:74-16-1074
వయససస:60
లస: ససస స
95-206/463

8526 SQX1580589
పపరర: సయఖద మసరసన షపక

95-206/853

8529 SQX1797885
పపరర: ననగబర బ షపక
తసడడ:ప ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-16-1076
వయససస:27
లస: ససస స

8531 SQX0833525
పపరర: చన ననగమల మరర షపక

8532 SQX1726017
పపరర: బడడలర షపక

95-206/467

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:74-16-1076
వయససస:27
లస: పప
95-206/470

95-206/473

తసడడ:ప పపకరశరరజ
ఇసటట ననస:74-16-1078
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1074
వయససస:57
లస: ససస స
95-206/461

8535 AP151000654081
పపరర: మసరసన షపక

8538 SQX0080713
పపరర: దసరన తషరక

95-206/476

8541 SQX1726124
పపరర: సరయ చలమర

95-206/464

8544 SQX1520296
పపరర: వజయ లకడమ సససహదదప
భరస : దసరన పపసరద సససహదదప
ఇసటట ననస:74-16-1079
వయససస:25
లస: ససస స

95-206/462

8527 SQX2044907
పపరర: మసస నబ షపక

95-206/729

భరస : బధనలమర షపక
ఇసటట ననస:74-16-1075
వయససస:28
లస: ససస స
95-206/465

8530 SQX1797877
పపరర: ఖమసససబ షపక

95-206/466

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:74-16-1076
వయససస:41
లస: ససస స
95-206/468

8533 SQX0312157
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-206/469

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:74-16-1076
వయససస:29
లస: పప
95-206/471

8536 SQX1726652
పపరర: శరసత కలమమరర బతష
స ల

95-206/472

భరస : ఏడడ కకసదలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1077
వయససస:24
లస: ససస స
95-206/474

8539 SQX0080879
పపరర: దసరన వనమమల

95-206/475

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-16-1078
వయససస:41
లస: ససస స
95-206/477

తసడడ:ప రరమమ చలమర
ఇసటట ననస:74-16-1078
వయససస:22
లస: పప
95-206/479

8524 MLJ2010973
పపరర: లకమనన ననయమడడ రకవపల
తసడడ:ప మబరరసననయమడడ రకవపల
ఇసటట ననస:74-16-1074
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:74-16-1078
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పపకరశరరజ
ఇసటట ననస:74-16-1078
వయససస:66
లస: ససస స
8543 SQX0081372
పపరర: రరజ తషరక

95-206/459

తసడడ:ప పసదగబడడసరయబమ
ఇసటట ననస:74-16-1076
వయససస:57
లస: పప

భరస : అమమరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1078
వయససస:31
లస: ససస స
8540 SQX0081331
పపరర: గమరరవమమ తషరక

8521 AP151000654053
పపరర: జనన పససపపలలటట

తసడడ:ప మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:74-16-1076
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:74-16-1076
వయససస:50
లస: పప
8537 SQX0080572
పపరర: శవ కలమమరర తషరక

95-206/458

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:74-16-1075
వయససస:36
లస: పప

భరస : బపహమస షపక
ఇసటట ననస:74-16-1075 , NIMMALA PETA
వయససస:34
లస: ససస స

8534 SQX1797919
పపరర: ససభభన షపక

95-206/457

తలర : చలమమ
ఇసటట ననస:74-16-1074
వయససస:50
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:74-16-1075
వయససస:57
లస: ససస స
8528 SQX2330314
పపరర: శశశదన బఇవనస షపక

8518 SQX0833335
పపరర: ననగకసదపస పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:ప మమతనఖల రరవప పససపప లలటట
ఇసటట ననస:74-16-1073
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ననగకసదపస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1073
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప ననగకసదపస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1073 , NIMMALA PETA
వయససస:19
లస: పప

8525 AP151000654078
పపరర: ననగబర బ షపక

95-206/456

8542 SQX0080549
పపరర: అమమరర తషరక

95-206/478

తసడడ:ప పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1078
వయససస:37
లస: పప
95-206/480

8545 SQX0244376
పపరర: లకడమ సససహదదప

95-206/481

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:74-16-1079
వయససస:56
లస: ససస స
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8546 SQX0311001
పపరర: దసరరనపపసరద సససహదదప
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95-206/482

తసడడ:ప కకషష
ఇసటట ననస:74-16-1079
వయససస:30
లస: పప
8549 AP151000654090
పపరర: వజయ సససహదదప

95-206/485

95-206/488

95-206/489

95-206/492

8561 AP151000654046
పపరర: శవపరరశత మసరల

95-206/494

95-206/497

95-206/490

8559 SQX2097160
పపరర: వననద కలమమర మసరల

8562 AP151000654105
పపరర: కకటటశశరమమ ఎరకబబ యన

8565 AP151000654047
పపరర: కకటటశశరరరవప మసరల

95-202/935

8568 SQX1782697
పపరర: మహన కలమమరర సససహదదప

95-6/990

భరస : వరయఖ కలసచనల
ఇసటట ననస:74-16-1086
వయససస:30
లస: ససస స

8571 SQX0790253
పపరర: మలర శశరర మసరల

95-206/495

8574 SQX0935262
పపరర: వనరరకబబ యన అసజమమ
భరస : ససబభల రరవప
ఇసటట ననస:74-16-1086
వయససస:57
లస: ససస స

95-206/888

8557 SQX1615584
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

95-206/491

8560 AP151000654104
పపరర: శశషషకలమమరర నలర గగరర

95-206/493

8563 SQX1782705
పపరర: ససరకష కలమమర నలలరలరర

95-206/496

తసడడ:ప హనసమసత రరవప నలలరలరర
ఇసటట ననస:74-16-1084
వయససస:22
లస: పప
95-206/498

8566 SQX2307841
పపరర: గగపస సససహదదప

95-202/934

తసడడ:ప హనసమసతరరవప సససహదదప
ఇసటట ననస:74-16-1085
వయససస:69
లస: పప
95-206/499

8569 SQX1726165
పపరర: అశశక కలమమర పససపపకలటట

95-206/500

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పససపపకలటట
ఇసటట ననస:74-16-1085
వయససస:26
లస: పప
95-206/501

భరస : సరయ బభబమ మసరల
ఇసటట ననస:74-16-1086
వయససస:33
లస: ససస స
95-206/503

8554 SQX2563187
పపరర: రరజవరపప దసరన రరవప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1084
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ సససహదదప
ఇసటట ననస:74-16-1085
వయససస:31
లస: ససస స
94-194/1207

95-206/487

భరస : కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1083
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1084
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప గగపస సససహదదప
ఇసటట ననస:74-16-1085
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:74-16-1086
వయససస:41
లస: ససస స

8556 MLJ3455060
పపరర: మబమసరహహబ� షపక�

8551 MLJ2016897
పపరర: హనసమసతరరవప నలర గగరర

తసడడ:ప రరజవరపప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1081
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1084
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:74-16-1084
వయససస:25
లస: పప

8573 SQX0277327
పపరర: వజయలకడమ మసరల�

95-206/887

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప మసరల
ఇసటట ననస:74-16-1084
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1084
వయససస:41
లస: ససస స

8570 NDX2945137
పపరర: జజఖత కలసచల

8553 SQX2562197
పపరర: రరజవరపప లలత

95-206/484

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1080
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప షపక పసరరసహహబ� �
ఇసటట ననస:74-16-1082
వయససస:45
లస: పప

8558 AP151000654106
పపరర: కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:ప కకటటరరడడడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:74-16-1083
వయససస:40
లస: పప

8567 SQX2307858
పపరర: ఆదదననరరయణ సససహదదప

95-206/486

భరస : రరజవరపప దసరన రరవప
ఇసటట ననస:74-16-1081
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమబమసరహహబ షపక� �
ఇసటట ననస:74-16-1082
వయససస:41
లస: ససస స

8564 SQX1726140
పపరర: శశఖర బభబమ మసరల

8550 SQX0277178
పపరర: లకడమననరరయణ సససహదద

8548 SQX0833558
పపరర: సతదదవ సససహదదప

భరస : లకకమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:74-16-1080
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఎస.వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1080
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ససబలరరయమడడ
ఇసటట ననస:74-16-1080
వయససస:61
లస: పప
8555 MLJ2017846
పపరర: చననమరరబ� షపక�

95-206/483

భరస : ససబల రరయమడడ
ఇసటట ననస:74-16-1080
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1080
వయససస:50
లస: ససస స
8552 AP151000654088
పపరర: వనసకటటశశరరర సససహదదప

8547 SQX0833632
పపరర: దసరరన భవరన సససహదదప

8572 SQX1735703
పపరర: మమధవ గగరసటర

95-206/502

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:74-16-1086
వయససస:36
లస: ససస స
95-206/504

8575 SQX1530410
పపరర: భవన కలమమర మసరల

95-206/505

తసడడ:ప శవ పపసరద మసరల
ఇసటట ననస:74-16-1086
వయససస:26
లస: పప
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8576 SQX1047282
పపరర: సరయ బభబమ మసరల
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95-206/506

95-206/507 8578 SQX1893627
95-20/537
8577 SQX1735729
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప గగరసటర
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:ప వరరసరశమ గగరసటర
తసడడ:ప వనసకట ససబలరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:74-16-1086
ఇసటట ననస:74-16-1087
వయససస:42
లస: పప
వయససస:51
లస: పప

95-206/508

8580 SQX1782648
పపరర: రమణ మహసకరళ

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1086
వయససస:41
లస: పప
8579 SQX0081356
పపరర: వజయలకడమ మహసకరళ
భరస : రసగ
ఇసటట ననస:74-16-1087
వయససస:36
లస: ససస స
8582 AP151000654123
పపరర: రసగరరరవప మహసకరళ

భరస : నరసససహరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-16-1087
వయససస:39
లస: ససస స
95-206/511

తసడడ:ప నరసససహహలల
ఇసటట ననస:74-16-1087
వయససస:40
లస: పప
8585 SQX2330173
పపరర: వనసకటటష మహసకరళ

95-206/856

8583 SQX2330348
పపరర: వనసకట ససబలమమ మహసకరళ

95-206/517

95-206/519

తసడడ:ప శకనవరస
ఇసటట ననస:74-16-1091
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప వరరసజమమ అలకలసట
ఇసటట ననస:74-16-1091
వయససస:28
లస: పప

8592 AP151000654120
పపరర: శకనస రరజవరపప

95-206/518

8595 SQX1949023
పపరర: బబగస షపక

8598 SQX2463115
పపరర: వనసకటటశశరమమ వనమమల

8601 SQX2067510
పపరర: ఆదదననరరయణ ఉపపపథనలమ

95-206/520

8604 SQX2459634
పపరర: భభణమ అలకలసట
భరస : చచడదశశర రరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:74-16-1091
వయససస:28
లస: ససస స

8590 MLJ2016988
పపరర: వజయకకషష� రరజవరపప�

95-206/516

8593 SQX2366334
పపరర: శవ పరరశత రరజవరపప

95-206/857

8596 SQX2462919
పపరర: ననగరసదపమమ వనమమల

95-205/772

Deleted

భరస : రమణయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1090/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-206/859

95-20/637

8599 SQX2468262
పపరర: వనసకటటశశరమమ వనమమల

95-206/860

తసడడ:ప రమణయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1090/1
వయససస:20
లస: ససస స
8602 SQX2483980
పపరర: భభణమ అలకలసట

95-203/1054

Deleted

తసడడ:ప రవ ఉపపపథనలమ
ఇసటట ననస:74-16-1091
వయససస:26
లస: పప
95-206/861

95-206/513

భరస : ససబలరరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1090/1
వయససస:20
లస: ససస స
94-240/616

95-206/855

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:33
లస: పప

Deleted

భరస : రమణయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1090/1
వయససస:37
లస: ససస స

8603 SQX2466654
పపరర: చచదదశశర రరవప అలకలసట

95-206/515

భరస : అబమదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:74-16-1090
వయససస:54
లస: ససస స
95-206/858

8584 SQX2330389
పపరర: నరసససహ రరవప మహసకరళ

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:40
లస: పప

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:74-16-1090
వయససస:31
లస: ససస స

8600 NDX2651909
పపరర: కలమమర బతషల

95-206/512

భరస : ససబభలరరవప�
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప� �
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:35
లస: పప

8597 SQX2458859
పపరర: ననగరసదపమమ వనమమల

95-206/854

8587 MLJ2011252
పపరర: ననగమలర � రరజవరపప�

8589 AP151000654119
పపరర: శవపరరశత రరజవరపప�

8594 SQX1949080
పపరర: సజన షపక

తసడడ:ప నరసససహరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-16-1087
వయససస:22
లస: పప

8586 SQX1725548
పపరర: రరజకశశరర రరజవరపప

8588 AP151000654117
పపరర: శవమమ రరజవరపప
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:62
లస: ససస స

95-206/510

తసడడ:ప నరసససహహలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-16-1087 , NIMMALA PETA
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయ కకషష రరజవరపప
ఇసటట ననస:74-16-1089
వయససస:22
లస: ససస స

95-206/514

8581 SQX1782655
పపరర: దసరన పపసరద మహసకరళ

భరస : నరసససహహలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-16-1087 , NIMMALA PETA
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-16-1087 , NIMMALA PETA
వయససస:19
లస: పప

8591 MLJ2010759
పపరర: కకటటశశరరరవప� రరజవరపప�

95-206/509

భరస : చచడదశశర రరవప అలకలసట
ఇసటట ననస:74-16-1091
వయససస:28
లస: ససస స
95-206/862

8605 SQX2330058
పపరర: ఆదదననరరయణ ఉపపతల

95-206/863

తసడడ:ప రవ ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-16-1091 , NIMMALA PETA
వయససస:21
లస: పప
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8606 SQX2330538
పపరర: శక లకడమ ఉపపతల
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95-206/864

8607 SQX2330108
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపపతల

95-206/865

8608 SQX1477315
పపరర: ససవర లల ఉపరతల

95-206/521

తసడడ:ప రవ ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-16-1091 , NIMMALA PETA
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప రవ ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-16-1091 , NIMMALA PETA
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ ఉపరతల
ఇసటట ననస:74-16-1092
వయససస:37
లస: ససస స

8609 AP151000654130
పపరర: వరమమ గగటట స

8610 SQX1479196
పపరర: రవ ఉపరతల

8611 AP151000654128
పపరర: శకనస గగటట స

95-206/522

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1092
వయససస:77
లస: ససస స
8612 SQX1549478
పపరర: శకదదవ బటట
మ ల

తసడడ:ప హనసమయఖ ఉపరతల
ఇసటట ననస:74-16-1092
వయససస:39
లస: పప
95-206/525

భరస : శకనస బటట
మ ల
ఇసటట ననస:74-16-1093
వయససస:27
లస: ససస స
8615 SQX1513002
పపరర: శకనస వనమమల

95-206/528

95-206/531

95-206/534

95-206/537

95-206/540

తసడడ:ప మమధపపప శశటట మమర
ఇసటట ననస:74-16-1099
వయససస:42
లస: పప

95-206/532

8622 SQX1727585
పపరర: పపశరసత బతష
స ల

8625 SQX1727536
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

8628 SQX1726306
పపరర: లకడమ పలర పప

95-206/543

8631 SQX1538661
పపరర: అసకమమ రరవప పలర పప

95-206/535

8634 SQX1726348
పపరర: లహరర పసపయమసక ససటట యర
తసడడ:ప శవ కలమమర ససటట యర
ఇసటట ననస:74-16-1100
వయససస:22
లస: ససస స

95-206/530

8620 SQX1727569
పపరర: కలమమరర బతష
స ల

95-206/533

8623 SQX1728070
పపరర: పరసడఖరరజ బడడదసల

95-206/536

తసడడ:ప డననయయల బడడదసల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:27
లస: పప
95-206/538

8626 SQX1728039
పపరర: డననయయల బడడదసల

95-206/539

తసడడ:ప రరజ బడడదసల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:56
లస: పప
95-206/541

8629 SQX1726207
పపరర: పపమలమ కననగసటట

95-206/542

భరస : శకనవరస రరవప కననగసటట
ఇసటట ననస:74-16-1098
వయససస:36
లస: ససస స
95-206/545

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:74-16-1098
వయససస:38
లస: పప
95-206/547

8617 SQX1727486
పపరర: జజఖత బడనధసల

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రతయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:74-16-1098
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1098
వయససస:67
లస: ససస స
8633 MLJ2015840
పపరర: శవకలమమర శశటట యమర

8619 SQX1728005
పపరర: రరతష బడడదసల

95-206/527

భరస : పరసడఖ రరజ బడనధసల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:50
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:74-16-1098
వయససస:32
లస: ససస స
8630 AP151000654151
పపరర: తరపతమమ పలర పప

95-206/529

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప అసచనర పసచర
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:35
లస: పప
8627 SQX0935270
పపరర: పలర పప వనసకట రమణ

8616 SQX1615592
పపరర: ననగ మణణ ననగ ససటట

8614 AP151000654132
పపరర: శకలకడమ బతష
స ల
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-16-1093
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దననయయలల బడడదసల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప డననయయల బడడదసల
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:21
లస: పప
8624 SQX0935320
పపరర: పసచర దదవ శసకర పసచరర

95-206/526

భరస : శవ కలమమర ననగ ససటట
ఇసటట ననస:74-16-1094
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దదవ శసకర పసచర
ఇసటట ననస:74-16-1097
వయససస:30
లస: ససస స
8621 SQX1728120
పపరర: వజయ బడడదసల

8613 SQX1513010
పపరర: వనసకట రమణ వనమమల

95-206/524

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1092
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1093
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1093
వయససస:29
లస: పప
8618 SQX0935312
పపరర: పసచరర రకణమకర పసచరర

95-206/523

8632 MLJ2015345
పపరర: ఉషరరరణణ శశటట యమర

95-206/546

భరస : ఎస.శవకలమమర
ఇసటట ననస:74-16-1099
వయససస:36
లస: ససస స
95-206/548

8635 AP151000654156
పపరర: వజయలకడమ గగలర పపడడ

95-206/549

భరస : కననయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1100
వయససస:57
లస: ససస స
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8636 SQX1725761
పపరర: శకనస గగలర పపడడ
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95-206/550

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:74-16-1100
వయససస:43
లస: పప
8639 SQX0080523
పపరర: ననకరరజ� దససగ�

95-206/553

95-206/554

95-206/557

95-206/560

95-206/563

95-206/889

95-206/566

భరస : జ.వనసకటభపవప�
ఇసటట ననస:74-16-1106
వయససస:43
లస: ససస స

8649 SQX0081265
పపరర: దసరరనరరవప� చదసచదటట�

8652 AP151000654157
పపరర: వనసకటటశశరరర సససహదదప

8655 SQX2101210
పపరర: మహహదదప రకవరల

8658 SQX1782663
పపరర: శకనవరస రరవప పస నమల

95-206/569

8661 SQX1797950
పపరర: గసగరరరడడడ కకషష రరడడడ

95-206/561

8664 SQX0080432
పపరర: యయససబభబమ జజడవలర
తసడడ:ప అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1106
వయససస:36
లస: పప

8644 SQX0833616
పపరర: ననగలకడమ సససహదదప

95-206/556

8647 SQX1549627
పపరర: భవరన శసకర చడసబబటట

95-206/559

8650 SQX0081539
పపరర: పరకశశరరరరవప సససహదదప

95-206/562

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:30
లస: పప
95-206/564

8653 SQX2366482
పపరర: గగపస చదసబభటట

95-206/866

తసడడ:ప శవ చదసబభటట
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:22
లస: పప
95-3/1179

8656 SQX0833384
పపరర: హహమలత రకవల

95-206/565

భరస : కరపయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1105
వయససస:33
లస: ససస స
95-206/567

8659 SQX1726421
పపరర: సతస యర పసరరమమళ

95-206/568

తసడడ:ప నటరరజ ససటట యర
ఇసటట ననస:74-16-1105
వయససస:29
లస: పప
95-206/570

తసడడ:ప గసగరరరడడడ రరడడపప రరడడ
ఇసటట ననస:74-16-1105
వయససస:63
లస: పప
95-206/572

95-205/377

తసడడ:ప ససవర చడసబబటట
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పస నమల
ఇసటట ననస:74-16-1105
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప రరమమ
ఇసటట ననస:74-16-1105
వయససస:45
లస: పప
8663 SQX0581934
పపరర: శవకలమమరర� గరల�

95-206/558

తసడడ:ప కరపయఖ రకవరల
ఇసటట ననస:74-16-1105
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప కరపయఖ రకవరల
ఇసటట ననస:74-16-1105
వయససస:21
లస: పప
8660 SQX0833392
పపరర: కరపయఖ రకవల

8646 SQX0081489
పపరర: అననపపరష � చడసచదటట�

8641 SQX1797976
పపరర: పవన కలమమర దసపరతప

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపహస
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సససహదదప
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:28
లస: ససస స
8657 SQX1726496
పపరర: కళయఖణ కలమమర రకవరల

95-206/555

తసడడ:ప శవయఖ�
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:51
లస: పప
8654 SQX2067940
పపరర: వరలకడమ సససహదదప

8643 SQX1549601
పపరర: జజఖత సససహదదప

95-206/552

తసడడ:ప గణపత దసపరతప
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప గణపత దసపరతప
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:24
లస: పప
8651 SQX0080937
పపరర: శవయఖ చదసభబటట

94-2/1237

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సససహదద
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:47
లస: ససస స
8648 SQX1727627
పపరర: పవన కలమమర దసపరతప

8640 NDX2647881
పపరర: గగపస చదసబభటట

8638 SQX0080796
పపరర: దసరన � దససగ�

భరస : ననకరరజ�
ఇసటట ననస:74-16-1101
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:22
లస: పప

భరస : దసరన రరవప చడసబబటట
ఇసటట ననస:74-16-1102
వయససస:24
లస: ససస స
8645 AP151000654159
పపరర: వనసకటటశశరమమ సససహదదప

95-206/551

తసడడ:ప గగపరల
ఇసటట ననస:74-16-1100
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప సససహచలస�
ఇసటట ననస:74-16-1101
వయససస:56
లస: పప
8642 SQX1549577
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ చడసబబటట

8637 AP151000654154
పపరర: కననయఖ గగలర పపడడ

8662 SQX0081224
పపరర: అసజయఖ జగవలర

95-206/571

భరస : యయససబభబమ
ఇసటట ననస:74-16-1106
వయససస:32
లస: ససస స
95-206/573

8665 SQX2444305
పపరర: అనసష బటటట ల

95-179/1073

భరస : సరసబశవ రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:74-16-1107
వయససస:26
లస: ససస స
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8666 SQX1525288
పపరర: ససబభలరరవప ఆలకలసట

95-206/574

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల ఆలకలసట
ఇసటట ననస:74-16-1107
వయససస:26
లస: పప
8669 SQX2446474
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

95-206/869

95-206/577

95-206/580

95-206/583

95-206/586

95-206/589

94-156/928

భరస : టట.శకనస
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:40
లస: ససస స

8679 SQX1520247
పపరర: రమణయఖ చలమర

8682 SQX0277426
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర�

8685 SQX1726579
పపరర: అసకమమ రరవప గమసజ

8688 NDX2832491
పపరర: ఎడడకకసడలల తమమశశటట

95-206/593

8691 MLJ3455318
పపరర: మణణమమ తమమశశటట

95-206/584

8694 MLJ3455524
పపరర: శకనస టట.
తసడడ:ప టట.హనససతష
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:45
లస: ససస స

8674 AP151000654171
పపరర: శవయఖ బతష
స ల

95-206/579

8677 SQX0277459
పపరర: రరమలకడమ చలమర

95-206/582

8680 SQX0277483
పపరర: శకనసబబమ చలమర

95-206/585

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:33
లస: పప
95-206/587

8683 SQX1726561
పపరర: వమల గమసజ

95-206/588

తసడడ:ప అసకమమ రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-16-1112
వయససస:21
లస: ససస స
95-206/590

8686 SQX0833467
పపరర: జయ కలమమర బతష
స ల

95-206/591

తసడడ:ప బభబబరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1112
వయససస:39
లస: పప
94-157/730

8689 SQX1726637
పపరర: శక లకడమ తమమశశటట

95-206/592

తసడడ:ప శకనస తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:23
లస: ససస స
95-206/594

భరస : టట.రరమమ
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:33
లస: ససస స
95-206/596

95-206/576

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:40
లస: పప

భరస : యయసస బభబమ ఇరరగమళ
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:24
లస: ససస స
8693 MLJ3455664
పపరర: లకమమమ టట.

95-206/581

తసడడ:ప శకనస గమసజ
ఇసటట ననస:74-16-1112
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప రరమమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:40
లస: పప
8690 SQX1726629
పపరర: దసరన భవరన ఇరరగమళ

8676 SQX0080945
పపరర: నకతపస చలమర

8671 SQX1525387
పపరర: రమణ బతష
స ల

తసడడ:ప తరపతయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1108
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:59
లస: పప

భరస : జయకలమమర
ఇసటట ననస:74-16-1112
వయససస:33
లస: ససస స
8687 NDX3059060
పపరర: ఏదసకకననలల తమమశశటట

95-206/578

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప చననబభయ�
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:34
లస: పప
8684 MLJ2015352
పపరర: లకడమ బతష
స ల

8673 MLJ3455698
పపరర: రమణ కలమమర బతష
స ల

95-206/868

తసడడ:ప శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1108
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస బభబమ
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలమర
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:24
లస: పప
8681 SQX0080812
పపరర: అసజబభబమ� చలమర�

95-206/575

తసడడ:ప శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1108
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అసజ బభబమ చలమర
ఇసటట ననస:74-16-1111
వయససస:27
లస: ససస స
8678 SQX1857135
పపరర: రరమకకషష చలమర

8670 SQX1525361
పపరర: దసరన బతష
స ల

8668 SQX2442572
పపరర: రరధ బతష
స ల

భరస : చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1107
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమణ కలమమర బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1108
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1108
వయససస:45
లస: ససస స
8675 SQX1479162
పపరర: ససవర కలమమరర చలమర

95-206/867

తసడడ:ప శరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1107
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-16-1107
వయససస:30
లస: పప
8672 AP151000654170
పపరర: అసజమమ బతష
స ల

8667 SQX2442341
పపరర: చనన బతష
స ల

8692 MLJ3455326
పపరర: పసచచమమ తమమశశటట

95-206/595

భరస : టట.ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-16-1113
వయససస:33
లస: ససస స
95-206/597

8695 SQX2179968
పపరర: వనసకట శవ కలమమర గమసజ

95-205/773

తసడడ:ప సరసబశవరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-16-1114
వయససస:30
లస: పప
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8696 SQX1549494
పపరర: ససవర లల రరణణ గమసజ

95-206/598

తసడడ:ప సరసబశవరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-16-1114
వయససస:25
లస: ససస స
8699 SQX1549668
పపరర: సరసబశవరరవప గమసజ

95-206/601

95-206/604

95-206/607

95-206/610

95-206/613

95-206/615

95-206/618

తసడడ:ప హనసమసత రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1127
వయససస:22
లస: ససస స

8709 SQX0277020
పపరర: రరజకశశరర మమచసచ

8712 SQX2178457
పపరర: శక లత మమచసచ

8715 SQX0310789
పపరర: శసకర పస�

8718 SQX2560548
పపరర: ఠమసన ఒసటటపపల

95-206/620

8721 SQX1782630
పపరర: అసకమమ బతష
స ల

95-206/611

8724 MLJ3455078
పపరర: రరణణ� ఏదసదల�
భరస : ఎదసదల వజయకలమమర� �
ఇసటట ననస:74-16-1161
వయససస:43
లస: ససస స

8704 SQX0081554
పపరర: మసగ� దదరసగమల�

95-206/606

8707 SQX0310813
పపరర: ఆసజననయమలల హనమశశటట

95-206/609

8710 SQX0080598
పపరర: ననగకశశరరరవప� పప టభరరర�

95-206/612

తసడడ:ప మహనరరవప�
ఇసటట ననస:74-16-1123
వయససస:33
లస: పప
95-205/774

8713 SQX0310862
పపరర: పపరరషమ పసడరపప�

95-206/614

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:74-16-1124
వయససస:34
లస: ససస స
95-206/616

8716 SQX0277640
పపరర: మహనరరవప పస టట
ర రర

95-206/617

తసడడ:ప కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:74-16-1124
వయససస:57
లస: పప
95-204/850

8719 SQX1726520
పపరర: అసజల ఆలకలసట

95-206/619

భరస : ససబల రరవప ఆలకలసట
ఇసటట ననస:74-16-1127
వయససస:25
లస: ససస స
95-206/621

భరస : లకమయఖ బటట
మ ల
ఇసటట ననస:74-16-1127
వయససస:56
లస: ససస స
95-206/623

95-206/603

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1120
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రతనస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:74-16-1126
వయససస:29
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1127
వయససస:43
లస: ససస స
8723 SQX1726546
పపరర: భబలకడమ వనమమల

95-206/608

తసడడ:ప వనసకట చలస�
ఇసటట ననస:74-16-1124
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అసబటట
ఇసటట ననస:74-16-1125
వయససస:35
లస: పప
8720 SQX1728195
పపరర: సరసబభపజఖస వనమమల

8706 AP151000654042
పపరర: లకడమ హనమశశటట

8701 SQX0081448
పపరర: ఇరరజజ బతష
స ల

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:74-16-1119
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప రరగవనసదర రరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:74-16-1124
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:74-16-1124
వయససస:46
లస: ససస స
8717 SQX1727668
పపరర: శకనస అసబటట

95-206/605

భరస : రరఘవనసదపరరవప మమచసచ
ఇసటట ననస:74-16-1123
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప.యస
ఇసటట ననస:74-16-1123
వయససస:47
లస: పప
8714 AP151000654190
పపరర: అలవనలల పస టట
ర రర

8703 SQX0277616
పపరర: ఏడడకకసడలల టట.

95-206/600

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-16-1118
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటభపమయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1120
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవ మమనగర� �
ఇసటట ననస:74-16-1123
వయససస:35
లస: ససస స
8711 SQX0277053
పపరర: రరఘవనసదపరరవప మమచసచ

95-206/602

తసడడ:ప టట.హనసమసతష
ఇసటట ననస:74-16-1119
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : టట.హనసమసతష
ఇసటట ననస:74-16-1119
వయససస:75
లస: ససస స
8708 MLJ2015147
పపరర: రరణణ� మమనగరల�

8700 SQX0081158
పపరర: వనసకట రతనస బతష
స ల

8698 SQX1549585
పపరర: శశషమమ గమసజ

భరస : సరసబశవరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-16-1114
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-16-1118
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : టట.ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:74-16-1119
వయససస:35
లస: ససస స
8705 MLJ3455268
పపరర: ససతనరరవమమ టట.

95-206/599

తసడడ:ప సరసబశవరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-16-1114
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప యలమసదయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:74-16-1114
వయససస:55
లస: పప
8702 MLJ3455300
పపరర: లకమమమ టట.

8697 SQX1549510
పపరర: దసరన భవరన గమసజ

8722 SQX1728252
పపరర: హనసమసతరరవప వనమమల

95-206/622

తసడడ:ప నరసససహరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-16-1127
వయససస:48
లస: పప
95-206/624

8725 MLJ3455086
పపరర: వజయకలమమర � ఏదసదల�

95-206/625

తసడడ:ప ఎదసదల రరమమబరరస� �
ఇసటట ననస:74-16-1161
వయససస:45
లస: పప
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8726 SQX0610022
పపరర: శకనస బతష
స ల
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95-206/626

భరస : బ.లకడమయఖ
ఇసటట ననస:74-16-1163
వయససస:35
లస: ససస స
8729 NDX3248812
పపరర: సరసబశవ రరవప జడపలర

94-154/724

94-233/335

95-206/870

95-205/379

భరస : సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:74-17-1129
వయససస:54
లస: ససస స
8741 SQX1727700
పపరర: ధన లకడమ గమనజ

95-206/632

95-205/383

95-205/385

భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:34
లస: ససస స

95-206/871

95-205/388

8734 SQX1949049
పపరర: పదమ బతష
స ల

95-206/631

95-205/378
8737 SQX1174937
పపరర: ఆషర బమరదగమసట బమరదనగమసట

భరస : మలర కరరరనన రరవప బమరదనగమసట
ఇసటట ననస:74-17-1129
వయససస:26
లస: ససస స

8739 AP151000651288
పపరర: చడసచమమ గమసజ గమసజ

8740 SQX1940667
పపరర: రరజకష గమసజ

95-205/380

8742 SQX1646579
పపరర: పపసరద గమసజ

8745 MLJ3455177
పపరర: గగపసననథ� మడదపలర �

8748 SQX1174960
పపరర: అసజల ససరరశశటట ససరరశశటట

8751 SQX1215343
పపరర: వరయఖ మసతరరడడడ

8754 AP151000654008
పపరర: చననమమ మరరయమల
భరస : ననగరరరనన
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:52
లస: ససస స

95-205/381

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-17-1129
వయససస:20
లస: పప
95-206/633

8743 SQX1188136
పపరర: దదరసగమల జయలకడమ

95-205/382

భరస : దదరసగమల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:74-17-1130
వయససస:31
లస: ససస స
95-206/634

8746 SQX1848563
పపరర: లకడమ దసరన మడదపలర

95-205/384

భరస : గగపయఖ మడదపలర
ఇసటట ననస:74-17-1130 R AGRAHARAM
వయససస:31
లస: ససస స
95-205/386

8749 SQX1215608
పపరర: వజయ కలమమర మమడదపలర

95-205/387

తసడడ:ప కకషష మమడదపలర
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:27
లస: పప
95-205/389

తసడడ:ప అపరపరరవప మసతరరడడ
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:34
లస: పప
95-206/636

95-206/629

తసడడ:ప శకనవరస బటటట ల
ఇసటట ననస:74-17-1128 , 4TH LINE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరరరనన మరరయమల
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:34
లస: పప
8753 SQX0734426
పపరర: వనసకట లకకమ మరరయమల

8736 SQX2324929
పపరర: దసరన బటటట ల

8731 SQX1971076
పపరర: సరసబశవ రరవప జడపలర

భరస : శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-17-1128
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప యస.కకషష� �
ఇసటట ననస:74-17-1130
వయససస:34
లస: పప

భరస : అపరపరరవప మసతరరడడ
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:33
లస: ససస స
8750 SQX1188060
పపరర: పస తషరరజ మరరయమల

95-206/630

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-17-1129
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప కరశయఖ దదరసగమల
ఇసటట ననస:74-17-1130
వయససస:35
లస: పప
8747 SQX1215418
పపరర: శశశలజ మసతరరడడడ

8733 MLJ2017853
పపరర: మసరసనల షపక

95-206/628

తసడడ:ప అసకమమరరవప జడపలర
ఇసటట ననస:74-17
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసకమరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-17-1129
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససబల రరవప గమనజ
ఇసటట ననస:74-17-1129
వయససస:37
లస: ససస స
8744 SQX1188086
పపరర: దదరసగమల వనసకయఖ

94-154/733

భరస : షపక.మరరవల షసకక
ఇసటట ననస:74-17-1067
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప ఇరక దసడర
ఇసటట ననస:74-17-1128
వయససస:69
లస: ససస స
8738 SQX1174978
పపరర: ఖమజజ బ షపక షపక

8730 NDX3261146
పపరర: అసకమమ జడపలర

8728 SQX0244574
పపరర: రరమమ� గగ�డడగమ�

తసడడ:ప జ.రరజయఖ�
ఇసటట ననస:74-16-1196
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప జడపలర
ఇసటట ననస:74-17
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:74-17-933
వయససస:30
లస: ససస స
8735 SQX2330116
పపరర: బపమరరసబ ఇరక దసడర

95-206/627

భరస : జ.రరమమ�
ఇసటట ననస:74-16-1196
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప అసకమమ రరవప జడపలర
ఇసటట ననస:74-17
వయససస:26
లస: పప
8732 NDX0741074
పపరర: గగమమ జటభవత

8727 SQX0244509
పపరర: మమథవ� గగ�డడగమ�

8752 SQX0935296
పపరర: మలలర ల మలలశశరర

95-206/635

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:32
లస: ససస స
95-206/637

8755 AP151000654018
పపరర: ననరరయణమమకలపరపల

95-206/638

భరస : శశభననదదప
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:72
లస: ససస స
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8756 SQX1646629
పపరర: మసరసన వల షససక
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95-206/639

తసడడ:ప సససదసలల షససక
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:29
లస: పప
8759 SQX2183069
పపరర: కకలకలలరర శరత బభబమ

95-205/775

95-206/644

95-206/646

95-206/649

95-206/651

95-206/654

95-206/657

భరస : అసకమమ రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-17-1139
వయససస:56
లస: ససస స

8769 AP151000654025
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

8772 SQX1646561
పపరర: పపశరసత ఒసటటపపల

8775 SQX1646520
పపరర: నరమల యరకగమసటర

8778 SQX1646488
పపరర: దదవరరజ ఎరకగమసటర

95-205/393

8781 SQX1725712
పపరర: రమణ ఒసటట పపల
భరస : బమజన ఒసటట పపల
ఇసటట ననస:74-17-1138
వయససస:46
లస: ససస స

95-205/394

95-206/643

8764 SQX1245852
పపరర: ససనతన మలఖకలల

95-206/645

8767 SQX0734418
పపరర: సరసబయఖ తననరర

95-206/648

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-17-1133
వయససస:37
లస: పప
95-206/650

8770 SQX1311265
పపరర: సరసబయఖ కలసచపప

95-205/391

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:74-17-1135
వయససస:38
లస: పప
95-206/652

8773 MLJ2017374
పపరర: ససబభలయమమ తననరర

95-206/653

భరస : టట.రరమమమరరస
ఇసటట ననస:74-17-1136
వయససస:60
లస: ససస స
95-206/655

8776 AP151000654403
పపరర: కకపమమ మలర

95-206/656

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:74-17-1137
వయససస:62
లస: ససస స
95-206/658

తసడడ:ప కకషరషరరవప ఎరకగమసటర
ఇసటట ననస:74-17-1137
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప చన ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-17-1138
వయససస:40
లస: పప
8783 SQX1174945
పపరర: ససపపరష వనమమల వనమమల

95-206/647

భరస : దదవరరజ యరకగమసటర
ఇసటట ననస:74-17-1137
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష
ఇసటట ననస:74-17-1137
వయససస:41
లస: పప
8780 SQX0524306
పపరర: బతష
స ల పపసరద బతష
స ల

8766 SQX1245845
పపరర: శకనవరసరరవప మలఖకలల

8761 SQX1580597
పపరర: రమమదదవ తననరర

భరస : శకనవరసరరవప మలఖకలల
ఇసటట ననస:74-17-1133
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప బమజన ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:74-17-1136
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దదవరరజ ఎరకగమసటర
ఇసటట ననస:74-17-1137
వయససస:36
లస: ససస స
8777 MLJ3455284
పపరర: వనసకటభపవప మలర

95-205/390

తసడడ:ప వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:74-17-1134
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:74-17-1135
వయససస:48
లస: ససస స
8774 SQX1646470
పపరర: నరమల ఎరకగమసటర

8763 SQX1615634
పపరర: సరసబశవ రరవప తననరర

95-206/641

భరస : సరసబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:74-17-1132
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ మలఖకలల
ఇసటట ననస:74-17-1133
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-17-1134
వయససస:47
లస: ససస స
8771 SQX0833566
పపరర: రమణ తననరర

95-206/642

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:74-17-1133
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-17-1133
వయససస:52
లస: ససస స
8768 AP151000654024
పపరర: ధనలకడమ తననరర

8760 SQX1016139
పపరర: కకటటశశరర వనమమల

8758 SQX0935304
పపరర: మలలర ల శకనస

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:37
లస: పప

భరస : బభబమరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-17-1132
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:74-17-1132
వయససస:52
లస: ససస స
8765 AP151000654016
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర

95-206/640

తసడడ:ప ననగరరనన
ఇసటట ననస:74-17-1131
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కకలకలలరర
ఇసటట ననస:74-17-1132
వయససస:46
లస: పప
8762 AP151000654006
పపరర: ససశల మడదపలర

8757 SQX0833491
పపరర: పసదద గసగరరజ మరరయమల

8779 SQX1174952
పపరర: రరజ వనమమల వనమమల

95-205/392

భరస : వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:74-17-1138
వయససస:27
లస: ససస స
95-206/659

8782 SQX1725688
పపరర: బమజన ఒసటట పపల

95-206/660

తసడడ:ప కకటయఖ ఒసటట పపల
ఇసటట ననస:74-17-1138
వయససస:51
లస: పప

95-205/395 8785 MLJ3447059
95-205/396
8784 SQX1047951
పపరర: వనమమల బభబమ రరవప వనమమల
పపరర: ఆసజననయమలల వనమమల వనమమల

తసడడ:ప అసకమమ రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-17-1139
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మమసలయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-17-1139
వయససస:70
లస: పప
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8786 SQX1426411
పపరర: ననగకసదపబభబమ దసదదదననన

95-205/397

తసడడ:ప శసకర దసదదదననన
ఇసటట ననస:74-18-41
వయససస:26
లస: పప
8789 SQX0546077
పపరర: గమసజ జయమమ గమసజ

95-205/400

95-205/598

95-210/37

95-205/404

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:74-18-1140
వయససస:35
లస: పప
8801 SQX0081034
పపరర: శవయఖ� కకసడపలర �

95-206/663

తలర : పరరశత� కకసడపలర
ఇసటట ననస:74-18-1140
వయససస:34
లస: పప
8804 SQX0546010
పపరర: పసదదరర కకమల పసదదరర

95-205/408

95-205/411

భరస : కకషష రరయ
ఇసటట ననస:74-18-1152
వయససస:45
లస: ససస స

8796 SQX0546127
పపరర: ఉపపపతల లలరరర రరణణ
ఉపపపతనల
భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపపతనల
ఇసటట ననస:74-18-1140
వయససస:34
లస: ససస స

95-205/402

8799 SQX0551671
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపపతల
ఉపపపతనల
తసడడ:ప పసచచయఖ ఉపపపతనల
ఇసటట ననస:74-18-1140
వయససస:38
లస: పప

95-205/405

8802 MLJ3452380
పపరర: శవమమ ఓరరస

95-205/406

8805 SQX0578518
పపరర: శరసతమమ� పసదదరర�

8808 MLJ3452364
పపరర: పధమ గమరరజవలర గమరరజవలర

95-205/414

8811 SQX0551341
పపరర: శవరరరడడడ బబ బభల బబ బల

8814 SQX0545913
పపరర: జడపలర దసరన జడపలర
భరస : అకకమమరరవప జడపలర
ఇసటట ననస:74-18-1152
వయససస:60
లస: ససస స

95-205/401

8794 SQX1855501
పపరర: మహన కలమమరర సససహదదప

95-210/36

8797 SQX0546093
పపరర: తననరర లలరరర రరణణ తననరర

95-205/403

భరస : రరసబభబమ తననరర
ఇసటట ననస:74-18-1140
వయససస:34
లస: ససస స
8800 SQX0081075
పపరర: జజఖత కకసడపలర

95-206/662

భరస : శవయఖ� కకసడపలర
ఇసటట ననస:74-18-1140
వయససస:33
లస: ససస స
8803 SQX0452326
పపరర: లకడమ దసదదదననన

95-205/407

భరస : శసకర దసదదదననన
ఇసటట ననస:74-18-1142
వయససస:48
లస: ససస స
95-205/409

8806 SQX0578534
పపరర: ఆదదలకడమ� పసదదరర�

95-205/410

భరస : సరసబయఖ� పసదదరర
ఇసటట ననస:74-18-1147
వయససస:46
లస: ససస స
95-205/412

8809 SQX0546044
పపరర: బబ బభల రరధ బబ బల

95-205/413

భరస : శవరరరడడడ బబ బల
ఇసటట ననస:74-18-1151
వయససస:29
లస: ససస స
95-205/415

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ బబ బల
ఇసటట ననస:74-18-1151
వయససస:33
లస: పప
95-205/417

8791 SQX1549734
పపరర: శసకర దసదదదననన

భరస : అదద ననరరయణ సససహదదప
ఇసటట ననస:74-18-1086
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ గమరరజవలర
ఇసటట ననస:74-18-1148
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లకకమ రరడడ కరననల
ఇసటట ననస:74-18-1151
వయససస:80
లస: ససస స
8813 MLJ3452406
పపరర: వరలకడమ రరయ

95-210/35

భరస : శసకర� పసదదరర
ఇసటట ననస:74-18-1147
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ పసదదరర
ఇసటట ననస:74-18-1147
వయససస:38
లస: పప
8810 SQX1580712
పపరర: అచచమమ కరననల

8793 SQX1842244
పపరర: సససహదదప గగపస

95-205/399

తసడడ:ప జగనననథస దసదదదననన
ఇసటట ననస:74-18-561
వయససస:54
లస: పప

భరస : బభబమ ఓరరస
ఇసటట ననస:74-18-1141
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గసగరరజ పసదదరర
ఇసటట ననస:74-18-1147
వయససస:31
లస: ససస స
8807 SQX0578401
పపరర: శసకర పసదదరర

95-206/661

తసడడ:ప హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:74-18-1085
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప గగపస సససహదదప
ఇసటట ననస:74-18-1086
వయససస:34
లస: పప
8798 SQX0551481
పపరర: రరసబభబమ తననరర తననరర

8790 AP151000654221
పపరర: పరరశత కకసడవనలర�

8788 SQX0578385
పపరర: శశఖర బతష
స ల

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప బతషలమర
ఇసటట ననస:74-18-42
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:74-18-140
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప బభజ షపక
ఇసటట ననస:74-18-877
వయససస:18
లస: పప
8795 SQX1676378
పపరర: అదదననరరయణ సససహదదప

95-205/398

భరస : శశఖర భకలసల74ఇసటట ననస:74-18-42
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:74-18-43
వయససస:40
లస: ససస స
8792 SQX2044535
పపరర: కలలశర షపక

8787 MLJ3452349
పపరర: ఆదదలకడమ బతష
స ల

8812 SQX0582577
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బబ బభల

95-205/416

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ బబ బల
ఇసటట ననస:74-18-1151
వయససస:68
లస: పప
95-205/418

95-205/419
8815 SQX1615659
పపరర: దసరన మలలర శశర రరవప కలసచనల

తసడడ:ప ననరరయణ రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:74-18-1152
వయససస:22
లస: పప
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95-205/420

తసడడ:ప జమమయఖ రరయ
ఇసటట ననస:74-18-1152
వయససస:61
లస: పప
8819 SQX1940618
పపరర: VENKATESH చలమర

95-205/422

95-205/778

95-205/425

94-201/80

95-205/427

95-205/430

95-205/433

తసడడ:ప ఖమశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-20-1156
వయససస:35
లస: పప

8829 NDX2454106
పపరర: వరశకనస మహసకరళ

8832 AP151000651305
పపరర: రమణ మసకల

8835 MLJ3447703
పపరర: తరరపపయఖ మసకల

8838 SQX1538596
పపరర: ననరరయణమమ కలసచపప

95-205/436

8841 SQX1840313
పపరర: మమసతనజ బబగమ షపక

94-201/81

8844 SQX1840321
పపరర: హహససపన షపక
తసడడ:ప కరశమ షపక
ఇసటట ననస:74-20-1156
వయససస:36
లస: పప

8824 AP151000651337
పపరర: దసరన మలలర మలర

95-205/424

8827 NDX2454114
పపరర: అసజల మహసకరళ

94-201/79

8830 SQX1731660
పపరర: లల దదవ మహసకరళ

95-205/426

భరస : వరసస మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-20-1154
వయససస:32
లస: ససస స
95-205/428

8833 SQX1731736
పపరర: కకసడన మహసకరళ

95-205/429

తసడడ:ప తరరపతయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-20-1154
వయససస:25
లస: పప
95-205/431

8836 SQX1730845
పపరర: మమరర కలసచపప

95-205/432

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-1155
వయససస:23
లస: ససస స
95-205/434

8839 SQX1731942
పపరర: రరమ కకషష చలమర

95-205/435

తసడడ:ప యగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1155
వయససస:37
లస: పప
95-205/437

భరస : హహససపన షపక
ఇసటట ననస:74-20-1156
వయససస:32
లస: ససస స
95-205/439

95-205/777

భరస : వర శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-20-1153
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-1155
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప గమరవయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1155
వయససస:82
లస: పప
8843 SQX0551739
పపరర: హహసపసన షపక షపక

94-201/78

తసడడ:ప నరసససహహలల మసకల
ఇసటట ననస:74-20-1154
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమ కకషష చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1155
వయససస:30
లస: ససస స
8840 SQX1731843
పపరర: యగయఖ చలమర

8826 NDX2454072
పపరర: వనసకటటశశరమమ ఉపటభల

8821 SQX2320893
పపరర: జడపలర సరసబశవ రరవప

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:74-20వయససస:58
లస: ససస స

భరస : తరరతయఖ మసకల
ఇసటట ననస:74-20-1154
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపతయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-20-1154
వయససస:35
లస: పప
8837 SQX1731603
పపరర: ఆదదలకడమ చలమర

95-205/423

తసడడ:ప తరరపథదయ మహసకరళ
ఇసటట ననస:74-20-1153
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస కలసచడపప
ఇసటట ననస:74-20-1154
వయససస:37
లస: ససస స
8834 SQX1731561
పపరర: వరసస మహసకరళ

8823 MLJ3452356
పపరర: రమణ మలలర

95-206/665

తసడడ:ప అసకమమ రరవప జడపలర
ఇసటట ననస:74-19-1153
వయససస:26
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ ఉపటభల
ఇసటట ననస:74-20-1153
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప జయమసగళ ఉపటల
ఇసటట ననస:74-20-1153
వయససస:25
లస: పప
8831 SQX0452953
పపరర: అసజమమ కలసచదపప

95-205/776

భరస : కకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:74-20
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప చననయఖ మలలర
ఇసటట ననస:74-20
వయససస:49
లస: పప
8828 NDX2454064
పపరర: తరరపతయఖ ఉపటభల

8820 SQX2317162
పపరర: సరసబపజఖస బతష
స ల

8818 AP151000654427
పపరర: రరమకకషష చలమర చలమర

తసడడ:ప ఏగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-19-176
వయససస:40
లస: పప

భరస : రగశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-19-1141
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప జడపలర
ఇసటట ననస:74-19-1153
వయససస:19
లస: ససస స
8825 SQX0551770
పపరర: కకటటశశరరరవప మలలర మలలర

95-206/664

తసడడ:ప చననయఖ మమనగరల
ఇసటట ననస:74-19
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ననగకశశరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:74-19-1140/5
వయససస:27
లస: పప
8822 SQX2321727
పపరర: జడపలర అసకమమ

8817 AP151000654189
పపరర: శవ మమనగరల మమనగరల

8842 SQX0545848
పపరర: ససబబ షపక

95-205/438

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-20-1156
వయససస:50
లస: ససస స
95-205/440

8845 SQX0551424
పపరర: ఖమశస సరహహబ షపక

95-205/441

తసడడ:ప మబరరసజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-20-1156
వయససస:71
లస: పప
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95-205/442

భరస : ననరరయణరరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:74-20-1157
వయససస:39
లస: ససస స
8849 SQX2386365
పపరర: లకడమ పసలర

95-205/780

95-205/445

95-205/448

95-205/451

95-205/454

95-205/457

95-205/459

భరస : సరసబయఖ అయధఖ
ఇసటట ననస:74-20-1162
వయససస:61
లస: ససస స

8859 AP151000651310
పపరర: అసకమమ మరరయమల

8862 SQX0293829
పపరర: లలవ పసలర మ పసలర

8865 AP151000654146
పపరర: బబ గమల పరసడడరసగరరరవప

8868 AP151000648297
పపరర: జగనననధస కనకసటట కనగసటట

95-205/462

8871 SQX0524488
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడనరర

95-205/452

8874 MLJ3452257
పపరర: ననగకసదపస ఆవపల
భరస : సరసబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:74-20-1163
వయససస:37
లస: ససస స

8854 SQX1405704
పపరర: శక లకడమ పసలర మ

95-205/447

8857 MLJ3452786
పపరర: లకడమ ఆకలల

95-205/450

8860 AP151000651314
పపరర: నరసమమ బబ గగలల బబ గగలల

95-205/453

భరస : ఏగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:75
లస: ససస స
95-205/455

8863 AP151000648396
పపరర: ఏడనకకసడలల మరరఖల
మరరయమల
తసడడ:ప కకటయఖ మకకరరఖల
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:55
లస: పప

95-205/456

95-206/666

8866 SQX1290618
పపరర: తరపతమమ కనగసటట

95-205/458

తసడడ:ప రరసబభబమ అపవరస
ఇసటట ననస:74-20-1161
వయససస:24
లస: ససస స
95-205/460

8869 SQX0304105
పపరర: వనసకటటశశరమమ గమసజ గమసజ

95-205/461

భరస : ననసచనరయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:74-20-1162
వయససస:29
లస: ససస స
95-205/463

తసడడ:ప అసకరలల బసడనరర
ఇసటట ననస:74-20-1162
వయససస:33
లస: పప
95-206/667

95-205/444

భరస : పసదవనమరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబలయఖ కనగసటట
ఇసటట ననస:74-20-1161
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-20-1162
వయససస:32
లస: ససస స
8873 SQX1615576
పపరర: రమణమమ అయధఖ

95-205/449

తసడడ:ప యగకశశరరరవప బబ గగలల
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:57
లస: పప

భరస : జగనననధస కనగసటట
ఇసటట ననస:74-20-1161
వయససస:56
లస: ససస స
8870 SQX0304055
పపరర: రరణణ బసడనరర బసడనరర

8856 SQX0527911
పపరర: కకటటశశరర మరరయమల

8851 AP151000651312
పపరర: రసగమమ ఊల

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పసలర మ
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:55
లస: పప
8867 AP151000651315
పపరర: ససతమమ కనగసటట కనగసటట

95-205/446

భరస : ఏడడకకసడలల మరరయమల
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప అయబబ ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:30
లస: పప
8864 AP151000648399
పపరర: శకనవరసస పసలర మ పసలర

8853 SQX1730753
పపరర: జజయమ ఖమన పపతదన

95-205/779

భరస : పకకరర ఊల
ఇసటట ననస:74-20-1159
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శవ ననరరయణ మరరయమల
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగ రరవప బబ గగలల
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:53
లస: ససస స
8861 SQX1730712
పపరర: ఇసతయమజ ఖమన పటభన

95-205/781

భరస : ఇసఠరయజ ఖమన పపతదన
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరశరరస బబ గగలల
ఇసటట ననస:74-20-1160
వయససస:31
లస: ససస స
8858 SQX1363944
పపరర: శశషమమ బబ గగలల

8850 SQX2387819
పపరర: పసససకలమ పసలర

8848 SQX2386464
పపరర: మధస పసలర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పసలర
ఇసటట ననస:74-20-1158
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప మధస పసలర
ఇసటట ననస:74-20-1158
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప పకకరయఖ పపలర
ఇసటట ననస:74-20-1159
వయససస:39
లస: పప
8855 SQX1363761
పపరర: బభజ బబ గగలల

95-205/443

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-20-1157
వయససస:43
లస: పప

భరస : మధస పసలర
ఇసటట ననస:74-20-1158
వయససస:45
లస: ససస స
8852 SQX0979591
పపరర: మసరసన రరవప పపలమర

8847 MLJ3447562
పపరర: ననరరయణరరవప కలసచనల

8872 SQX0524496
పపరర: గమసజ ననసచనరయఖ గమసజ

95-205/464

తసడడ:ప శవయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:74-20-1162
వయససస:33
లస: పప
95-205/465

8875 SQX0551267
పపరర: సరసబయఖ ఆవపల

95-205/466

తసడడ:ప చనన ఆవపల
ఇసటట ననస:74-20-1163
వయససస:40
లస: పప

Page 301 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14

8876 MLJ3452752
పపరర: కమల మరరయమల మరరయమల

95-205/467

భరస : శకనవరస మరరయమల
ఇసటట ననస:74-20-1164
వయససస:39
లస: ససస స
8879 SQX0524272
పపరర: కరరరమసచ సససదన� కరరరమసచ

తసడడ:ప పసదదకకటయఖ మరరయమల
ఇసటట ననస:74-20-1164
వయససస:52
లస: పప
95-205/470

తసడడ:ప మరర సరహహబ� కరరరమసచ
ఇసటట ననస:74-20-1166
వయససస:40
లస: పప
8882 SQX1627530
పపరర: శరసత మమదదద

95-205/473

95-205/476

95-205/900

94-201/82

94-201/85

94-201/87

భరస : వర సరశమ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:74-20-1172
వయససస:64
లస: ససస స

8889 SQX1215533
పపరర: ఉషర రరణణ మలర

8892 NDX2453918
పపరర: మసగ చలమర

8895 NDX2453900
పపరర: శకనస చలమర

8898 NDX2453835
పపరర: పదనమ కలసచపప

94-201/90

8901 SQX1311232
పపరర: కరమమశశరర తననరర

95-205/477

8904 MLJ3452521
పపరర: నరసమమ వనమమల వనమమల
భరస : మమరరయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:74-20-1172
వయససస:65
లస: ససస స

95-205/475

8887 SQX2440402
పపరర: మర బఇవనస షపక

95-205/783

8890 MLJ3452778
పపరర: ననసరరల షపక

95-205/478

భరస : బమలర బభలయ� షపక
ఇసటట ననస:74-20-1169
వయససస:48
లస: ససస స
94-201/83

8893 NDX2453983
పపరర: లలసలమ కకమమర

94-201/84

భరస : పసచచయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:74-20-1170
వయససస:69
లస: ససస స
94-201/86

8896 NDX2643245
పపరర: అననపపరష చలమర

94-201/628

తసడడ:ప శకనస చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1170
వయససస:28
లస: ససస స
94-201/88

8899 NDX2453850
పపరర: వరసస కలసచపప

94-201/89

తసడడ:ప కకసడన కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-1171
వయససస:22
లస: పప
95-205/479

భరస : శవ తననరర
ఇసటట ననస:74-20-1171
వయససస:36
లస: ససస స
95-205/481

8884 SQX1484955
పపరర: మణణ మమడడద

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:74-20-1168
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకసడన కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-1171
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-1171
వయససస:46
లస: పప
8903 SQX1732395
పపరర: పరరశతమమ బబలరసకకసడ

95-205/782

తసడడ:ప రరమ కకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1170
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప కకసడన కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-1171
వయససస:20
లస: ససస స
8900 NDX2453819
పపరర: కకసడన కలసచపప

8886 SQX2437671
పపరర: ననగబర షపక

95-205/472

తసడడ:ప మమధవ మమడడద
ఇసటట ననస:74-20-1168
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1170
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1170
వయససస:24
లస: పప
8897 NDX2453876
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ కలసచపప

95-205/474

భరస : వనసకరటరరవ మలర
ఇసటట ననస:74-20-1169
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపస చలమర
ఇసటట ననస:74-20-1170
వయససస:23
లస: ససస స
8894 NDX2453926
పపరర: గగపస చలమర

8883 AP151000651321
పపరర: మరరబ షపక� షపక

8881 MLJ3447729
పపరర: చనసససదసలల కరరరమసచ
తసడడ:ప మరర సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:74-20-1167
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:74-20-1168
వయససస:73
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:74-20-1168
వయససస:33
లస: ససస స
8891 NDX2453942
పపరర: సరయ లకడమ చలమర

95-205/471

భరస : ననగబర షపక� షపక
ఇసటట ననస:74-20-1168
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప సరహహబ ఆడమ
ఇసటట ననస:74-20-1168
వయససస:73
లస: పప
8888 SQX2532745
పపరర: మమసతన బఇవనస షపక

8880 AP151000651320
పపరర: ససదద నబ షపక� షపక

భరస : సససదన కరరరమసచ
ఇసటట ననస:74-20-1166
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:74-20-1167
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప మణణ మమదదద
ఇసటట ననస:74-20-1168
వయససస:26
లస: ససస స
8885 SQX1731793
పపరర: ననగబర షపక

95-205/468 8878 SQX0528646
95-205/469
8877 MLJ3447653
పపరర: శకనవరస మరరయమల మరరయమల
పపరర: కరరరమసచ రసజనల కరరరమసచ

8902 MLJ3452562
పపరర: రమణ వనమమల వనమమల

95-205/480

భరస : అసజ వనమమల
ఇసటట ననస:74-20-1172
వయససస:43
లస: ససస స
95-205/482

8905 SQX1732569
పపరర: లల కకమల గమసజ

95-205/483

భరస : గగపరల కకషష గమసజ
ఇసటట ననస:74-20-1173
వయససస:22
లస: ససస స
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95-205/484

భరస : వనసకటటశశరరర గమసజ
ఇసటట ననస:74-20-1173
వయససస:46
లస: ససస స
8909 SQX1732528
పపరర: గగపరల కకషష గమసజ

95-205/487

95-202/788

95-205/792

Deleted
94-201/92

తలర : నరసమమ రరయల
ఇసటట ననస:74-21-1178
వయససస:22
లస: ససస స
8921 SQX1427278
పపరర: జజకకబ కకమమమ

95-205/492

95-205/495

95-205/497

తసడడ:ప వనసకరయమమమ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:74-21-1184
వయససస:31
లస: పప

95-205/489

భరస : అసకర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:74-21-1177
వయససస:33
లస: ససస స
8919 NDX2710697
పపరర: కకషష తమమశశటట

8922 SQX1615642
పపరర: అసజల పసళర య

8925 SQX1549775
పపరర: పపభమ పలర పప

8928 SQX2164267
పపరర: బభజ వలల
ర రర

95-205/499

8931 SQX1313816
పపరర: గగపస చసదపగరరర

94-201/629

8934 MLJ3446887
పపరర: ఆరరమమగస కరళహససస
తసడడ:ప కకషరషరరడడడ కరళహససస
ఇసటట ననస:74-21-1184
వయససస:43
లస: పప

8914 SQX0935288
పపరర: అపపలరగతష శకనవరస రరవప

95-206/669

8917 AP151000648288
పపరర: లకకమననరరయణ చడసబబటట

95-205/490

8920 SQX0303917
పపరర: నరసమమ కకమమమ

95-205/491

భరస : జరసకబ కకమమమ
ఇసటట ననస:74-21-1178
వయససస:49
లస: ససస స
95-205/493

8923 SQX1797992
పపరర: సరరత పలర పప

95-205/494

తసడడ:ప శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:74-21-1180
వయససస:26
లస: ససస స
95-205/496

8926 SQX2236727
పపరర: రమఖ గరరరజల

95-205/784

తసడడ:ప బబ సస గరరరజల
ఇసటట ననస:74-21-1180
వయససస:21
లస: ససస స
95-205/785

8929 SQX1798040
పపరర: దసరన కలమమరర కరళహహససస

95-205/498

భరస : శవయఖ కరళహహససస
ఇసటట ననస:74-21-1184
వయససస:25
లస: ససస స
95-205/500

తసడడ:ప మమతస యఖ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:74-21-1184
వయససస:27
లస: పప
95-205/502

95-205/488

తసడడ:ప లకమయఖ చడసబబటట
ఇసటట ననస:74-21-1177
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:74-21-1183
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆరరమమగస కరళహససస
ఇసటట ననస:74-21-1184
వయససస:38
లస: ససస స
8933 SQX0101212
పపరర: వలర రరజ చసదపగరరర

8916 SQX0528695
పపరర: బసడనరర దదవ బసడనరర

8911 SQX1922079
పపరర: రరమసరశమ కలసచపప

తసడడ:ప చలపత రరవప
ఇసటట ననస:74-21
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:74-21-1180
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వనయననయమడడ యదదసపలర
ఇసటట ననస:74-21-1182
వయససస:46
లస: పప
8930 MLJ3452133
పపరర: కలమమరర కరళహససస

95-206/668

భరస : యయసస బమ పసళర య
ఇసటట ననస:74-21-1179
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:74-21-1180
వయససస:42
లస: ససస స
8927 MLJ3447232
పపరర: పపషపరరజ యదదనపలర

8913 SQX1005222
పపరర: భబలకకమ అపపలరగతష

95-205/486

తసడడ:ప పసచఖక కలసచపప
ఇసటట ననస:74-20-1174
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప కకసడలల
ఇసటట ననస:74-21-1178
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ కకమమమ
ఇసటట ననస:74-21-1178
వయససస:74
లస: పప
8924 SQX1798016
పపరర: ససబలమమ పలర పప

94-201/91

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-21
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష రరడడడ కరళహససస
ఇసటట ననస:74-21-484
వయససస:34
లస: పప
8918 NDX2527364
పపరర: ససలలచన రరయల

8910 NDX2453967
పపరర: లకడమ బతష
స ల

8908 SQX1732460
పపరర: సరసబయఖ గమసజ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమసజ
ఇసటట ననస:74-20-1173
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆదద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-20-1174
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప అపలమరగటట
ఇసటట ననస:74-21
వయససస:23
లస: ససస స
8915 SQX2319028
పపరర: శవయఖ కరళహససస

95-205/485

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమసజ
ఇసటట ననస:74-20-1173
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గమసజ
ఇసటట ననస:74-20-1173
వయససస:27
లస: పప
8912 SQX2043164
పపరర: కలమఖణణ అపలమరగటట

8907 SQX1731884
పపరర: సరయకలమమర గమసజ

8932 SQX1732627
పపరర: బభజ చసదపగరరర

95-205/501

తసడడ:ప మమతస యఖ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:74-21-1184
వయససస:30
లస: పప
95-205/503

8935 SQX1405431
పపరర: వర కలమమరర చసదపగరరర

95-205/504

భరస : వలర రరజ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:74-21-1185
వయససస:29
లస: ససస స
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8936 SQX0546408
పపరర: చసదపగరరర ధనలకడమ చసదపగరరర

95-205/505

భరస : dhanalakshmi చసదపగరరర
ఇసటట ననస:74-21-1185
వయససస:35
లస: ససస స
8939 SQX1940691
పపరర: మయబరర గమలర పలర

భరస : పసరరమమళళ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:74-21-1185
వయససస:50
లస: ససస స
95-205/508

భరస : మహహష ననయమడడ గమలర పలర
ఇసటట ననస:74-21-1186
వయససస:27
లస: ససస స
8942 SQX1047902
పపరర: పసద అసకమమ రరవప గమసజ

95-205/511

95-205/512

95-205/515

95-205/518

95-202/792

94-234/1432

తసడడ:ప రరమ మబరరస తనననరర
ఇసటట ననస:74-24
వయససస:27
లస: పప

8949 SQX0304253
పపరర: సరళ మలలర మలలర

8952 SQX0386458
పపరర: ననగరరజ మలలర

8955 SQX2009140
పపరర: శకకరసత భభసలల

8958 SQX1300417
పపరర: హహమలత తమమశశటట

95-206/671

8961 SQX1728377
పపరర: ఆదదలకడమ వలలర పప

95-205/516

8964 SQX1728450
పపరర: ఆసధపయ బభబమ వలలర పప
తసడడ:ప వరయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:74-24
వయససస:32
లస: పప

95-205/787

8947 SQX1731066
పపరర: వనసకట నరసమమ బతష
స ల

95-205/514

8950 SQX0303966
పపరర: ననగమల మరర మలలర మలలర

95-205/517

తసడడ:ప ససబభలరరవప
ఇసటట ననస:74-21-1189
వయససస:35
లస: ససస స
95-205/519

8953 NDX2731941
పపరర: అజయ కలమమర గమసజ

94-201/704

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-22-1196
వయససస:19
లస: పప
95-202/793

8956 NDX2523926
పపరర: గగపస కకషష జసపప

94-201/93

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జసపప
ఇసటట ననస:74-22-1205
వయససస:20
లస: పప
95-205/520

8959 AP151000654036
పపరర: దసరన తమమశశటట

95-206/670

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-23
వయససస:47
లస: ససస స
95-206/672

భరస : ఆసదదయ
ప
బభబమ వలలర పప
ఇసటట ననస:74-24
వయససస:32
లస: ససస స
95-206/674

8944 SQX2162451
పపరర: యయననమమలమ మననకడ

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:74-21-1187
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : దసరన తమమశశటట
ఇసటట ననస:74-23
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర తననర
ఇసటట ననస:74-24
వయససస:24
లస: ససస స
8963 SQX1726710
పపరర: వనసకటటసశర రరవప తనననరర

95-205/513

తసడడ:ప బభలమ కకషష భభసలల
ఇసటట ననస:74-22-1197
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:74-23
వయససస:70
లస: ససస స
8960 SQX1726702
పపరర: దదవఖ కలమమరర తననర

8946 SQX0303883
పపరర: మమరర గమసజ మమరర

95-205/510

తసడడ:ప యయననమమలమ శకనవరస
ఇసటట ననస:74-21-1186/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబభలరరవప మలలర
ఇసటట ననస:74-21-1189
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకకరసత భభసలల
ఇసటట ననస:74-22-1197
వయససస:35
లస: ససస స
8957 NDX3012754
పపరర: భగఖమమ రకఖపలర

95-205/786

భరస : ననగరరజ మలలర
ఇసటట ననస:74-21-1189
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబభలరరవప మలర
ఇసటట ననస:74-21-1189
వయససస:60
లస: ససస స
8954 SQX2011278
పపరర: గమరవమమ మలలర

8943 SQX2166411
పపరర: మలలర శశరర యయననమమలమ

8941 SQX1940626
పపరర: మహహష ననయమడడ గమలర పలర
తసడడ:ప గగవసద ననయమడడ గమలర పలర
ఇసటట ననస:74-21-1186
వయససస:34
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప మమరర
ఇసటట ననస:74-21-1187
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:74-21-1187
వయససస:30
లస: పప
8951 AP151000651301
పపరర: హహసపసన అమమ మలర

95-205/509

భరస : శకనవరస యయననమమలమ
ఇసటట ననస:74-21-1186
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వలర పప
ఇసటట ననస:74-21-1187
వయససస:27
లస: ససస స
8948 SQX1089953
పపరర: వనసకటటసశరరర వలలర పప

8940 SQX1047928
పపరర: వనసకరయమమమ గమనజ

95-205/507

తసడడ:ప రరమసరశమ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:74-21-1185
వయససస:60
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:74-21-1186
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖస గమసజ
ఇసటట ననస:74-21-1186
వయససస:51
లస: పప
8945 SQX1405258
పపరర: లకడమ రకణమక వలర పప

95-205/506 8938 SQX0524439
8937 AP151000651298
పపరర: కకటటశశరమమన చసదపగరరర చసదపగరరర
పపరర: పపరరమళళర చసదపగరరర

8962 SQX1728542
పపరర: భబలకడమ వలలర పప

95-206/673

భరస : వరయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:74-24
వయససస:50
లస: ససస స
95-206/675

8965 SQX1728328
పపరర: వరయఖ వలలర పప

95-206/676

తసడడ:ప ఆసజననయమలల వలలర పప
ఇసటట ననస:74-24
వయససస:59
లస: పప
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8966 AP151000654035
పపరర: వనసకటరమణ తమమశశటట

95-206/677

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-26
వయససస:49
లస: ససస స

8967 AP151000654034
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తమమశశటట

95-206/678

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-26
వయససస:57
లస: పప

8972 SQX0308999
పపరర: రహసతషలమర షపక
తసడడ:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:74-27
వయససస:36
లస: పప
8975 AP151000654349
పపరర: సనరఖకళ మమరరకబబ యన

95-206/686

తసడడ:ప వనసకటభదదప మమరరకబబ యన
ఇసటట ననస:74-38
వయససస:62
లస: పప
95-206/691

8984 SQX0309583
పపరర: రమణ తషరకర తషరకర

95-206/694

94-2/1238

8979 SQX2286979
పపరర: మర బఇవనస షపక

95-202/942

94-241/1040

8991 NDX2836120
పపరర: శక రమమలల కలసచపప

95-206/692

8994 NDX0579391
పపరర: రరమమసజననయమలల�
బబ యనబబ యన�
తసడడ:ప అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:74-72
వయససస:35
లస: పప

95-206/688
8977 AP151000654351
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమరరకబబ యన

8980 AP151000654321
పపరర: బబబ ఇమడనబతస న

95-206/690

8983 SQX0278689
పపరర: ఏడడకకసడలల ఎరరకబబ యన�

95-206/693

తసడడ:ప చననరరఘవపలల� ఎరరకబబ యన
ఇసటట ననస:74-45
వయససస:42
లస: పప
95-206/695

8986 SQX0309963
పపరర: శకనస తషరకర తషరకర

95-206/696

తసడడ:ప కకషషయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:74-47
వయససస:35
లస: పప
94-212/858

8989 SQX2245116
పపరర: అసజమమ మమమలపరపప

95-18/1238

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-53
వయససస:54
లస: ససస స
94-234/1433

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలసచపప
ఇసటట ననస:74-56
వయససస:61
లస: పప
94-234/317

95-206/685

భరస : పపసరద ఇమడనబతస న
ఇసటట ననస:74-41
వయససస:52
లస: ససస స

8982 SQX0278663
పపరర: రతస మమ ఎరరకబబ యన

8988 NDX2652485
పపరర: హరర తదజ చసదన

8974 SQX0633099
పపరర: వజజపల వనసకట రరడడడ�

తసడడ:ప పసదదరరఘవపలల మమరరకబబ యన
ఇసటట ననస:74-38
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస
ఇసటట ననస:74-52
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బభసమ
ఇసటట ననస:74-55
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-67
వయససస:35
లస: పప

95-206/687

భరస : ననగయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:74-47
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప జమలయఖ
ఇసటట ననస:74-52
వయససస:40
లస: పప

8993 NDX0978460
పపరర: పవన కలమమర పరలకరయల

8976 AP151000654354
పపరర: అసజననయమలల మమరరకబబ యన

8985 SQX0309930
పపరర: రకణమక తషరకర తషరకర

95-206/682

తసడడ:ప పసచచరరడ�డడ
ఇసటట ననస:74-28
వయససస:34
లస: పప

భరస : చననరరఘవపలల� ఎరరకబబ యన
ఇసటట ననస:74-45
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనస తషరకర
ఇసటట ననస:74-47
వయససస:35
లస: ససస స

8990 NDX2637031
పపరర: బల మమరళ బభసమ

95-206/684

భరస : మమబమ షపక
ఇసటట ననస:74-40/1
వయససస:53
లస: ససస స

8981 MLJ3455748
పపరర: చసకకమమ ఇమడనబతస న
ఇమడనబతస న
భరస : తరరపతయఖ ఇమడనబతస న
ఇసటట ననస:74-42
వయససస:67
లస: ససస స

8987 NDX2645232
పపరర: శకనవరస చసదన

8973 SQX0308973
పపరర: ఖమదర షపక

తసడడ:ప పసదదరరఘవపలల మమరరకబబ యన
ఇసటట ననస:74-38
వయససస:41
లస: పప
95-206/689

8971 SQX0308957
పపరర: మమసరసక షపక
తసడడ:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:74-27
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప హహహదర
ఇసటట ననస:74-27
వయససస:70
లస: పప

భరస : పసదదరరఘవపలల మమరరకబబ యన
ఇసటట ననస:74-38
వయససస:57
లస: ససస స
8978 AP151000654350
పపరర: పసదదరరఘవపలల మమరరకబబ యన

95-206/681

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-27
వయససస:32
లస: పప
95-206/683

95-206/679

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-27
వయససస:29
లస: ససస స

95-206/680 8970 SQX0734442
8969 AP151000654211
పపరర: షపక హరరర మమననసర మహమమద
పపరర: కకటటశశర రరవప

భరస : మహమమద ఖమదర
ఇసటట ననస:74-27
వయససస:58
లస: ససస స

8968 SQX0734459
పపరర: వరలకకమ తమమశశటట

8992 NDX0993949
పపరర: దసరరనరరణణ పరలకరయల

94-234/316

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:74-67
వయససస:34
లస: ససస స
94-234/318

8995 NDX0579227
పపరర: తడననబబ యన� వనసకటటశశరరర�

94-234/319

తసడడ:ప సస మయఖ�
ఇసటట ననస:74-72
వయససస:55
లస: పప

Page 305 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14

94-237/183 8997 NDX0543413
8996 NDX1105246
పపరర: మమలమఖదదప తషళళళరర TULLURI
పపరర: ఖమజజబ� సయఖద�

తసడడ:ప ససబలయఖ TULLURI
ఇసటట ననస:74-74-547
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖమజవల�
ఇసటట ననస:74-77
వయససస:48
లస: ససస స

8999 NDX2136498
పపరర: లకడమ దసరరన అసగడడ

94-234/321

భరస : కరకసత అసగడడ
ఇసటట ననస:74-100
వయససస:24
లస: ససస స
94-234/324

భరస : రరమమ ఉయమఖల
ఇసటట ననస:74-100
వయససస:33
లస: ససస స
94-234/327

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-100
వయససస:64
లస: పప

9003 NDX2136449
పపరర: కరకసత అసగడక

9006 NDX3088143
పపరర: ననగకశశర రరవప మమలల

95-205/521

9009 SQX2417970
పపరర: జజకబ అసబటట

94-234/325

94-237/890

95-202/175

భరస : బభలమజ
ఇసటట ననస:74-207
వయససస:49
లస: ససస స

9012 AP151000642318
పపరర: రరప ఇసరరవత

95-184/1028

95-202/176

భరస : పపల చసద
ఇసటట ననస:74-207
వయససస:52
లస: ససస స

9014 MLJ3428455
పపరర: తరరపరల ననయక ఇసరరవత

95-202/178

తసడడ:ప పపరషచసదపరరవప
ఇసటట ననస:74-207
వయససస:38
లస: పప

9015 AP151000639254
పపరర: బభలమజ ఇసరరవత

95-202/181

తసడడ:ప ఐ పస ఆర ననయక ఇసర వరత
ఇసటట ననస:74-208
వయససస:30
లస: పప

9018 SQX0566000
పపరర: మసగ యస

95-202/179

తసడడ:ప పరపయఖ
ఇసటట ననస:74-211
వయససస:32
లస: పప

9021 SQX0572081
పపరర: శరసబభపవప పరపరరరవప

95-202/182

9024 SQX1922566
పపరర: లల రరణణ సరసబభప వప
తసడడ:ప ననగరసదప రరవప సరసబభప వప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:24
లస: ససస స

9007 SQX1949007
పపరర: శవ ననగకశశర రరవప గసడడకకట

95-204/699

9010 SQX0451310
పపరర: లకడమ ఇసరరవత

95-202/174

తసడడ:ప మసగరలమల
ఇసటట ననస:74-207
వయససస:32
లస: ససస స
9013 SQX1532705
పపరర: కకషష ననయక ఇసరరవత

95-202/177

9016 AP151000639299
పపరర: పపరష చసదపరరవప ఇసరరవత

95-202/180

9019 SQX0308908
పపరర: సతఖవత సరసబభపవప

95-202/183

భరస : పపసరదస
ఇసటట ననస:74-211
వయససస:38
లస: ససస స
95-202/185

తసడడ:ప పరపయఖ
ఇసటట ననస:74-211
వయససస:35
లస: పప
95-201/1075

94-234/326

తసడడ:ప జయరరస
ఇసటట ననస:74-207
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప పరపరరరవప
ఇసటట ననస:74-210
వయససస:31
లస: ససస స
95-202/184

9004 NDX1824136
పపరర: సరటలన బభబమ అసగడడ

తసడడ:ప బభలమజ ననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:74-207
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప జయరరస
ఇసటట ననస:74-207
వయససస:55
లస: పప

9017 SQX0451096
పపరర: వ ననయక ఇసర వరత

94-234/323

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:74-136-670
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప జరరరమయమ అసబటట
ఇసటట ననస:74-206
వయససస:50
లస: పప

9011 AP151000642272
పపరర: రసగమమ ఇసరరవత

9001 NDX1824029
పపరర: సపవసత అసగడడ

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల అసగడడ
ఇసటట ననస:74-100
వయససస:39
లస: పప

Deleted

భరస : ఆసజననయలల
ఇసటట ననస:74-199
వయససస:55
లస: ససస స

95-202/172

భరస : సరటలన బభబమ అసగడడ
ఇసటట ననస:74-100
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమలల మమలల
ఇసటట ననస:74-111-546
వయససస:22
లస: పప

9008 AP151000651434
పపరర: శవకలమమరర గగటట స గగటట స

తసడడ:ప పపసరద సరమలరర
ఇసటట ననస:74-211/1
వయససస:19
లస: పప

94-234/322

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల అసగడక
ఇసటట ననస:74-100
వయససస:37
లస: పప

9005 NDX1147610
పపరర: అసగడక ఏడడకకసడలల

9023 SQX2526101
పపరర: పవన కలమమర సరమలరర

9000 NDX1826876
పపరర: ససధ అసగడడ

8998 SQX1744184
పపరర: అదద లకడమ కకటపరటట

భరస : మలర కరరరనన రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:74-83-372
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జవన బభబమ అసగడడ
ఇసటట ననస:74-100
వయససస:28
లస: ససస స

9002 NDX1826777
పపరర: అరరణన శక ఉయమఖల

9020 SQX0572057
పపరర: శకనవరసరరవప శరసబభపవప

94-234/320

9022 AP151000639140
పపరర: పపసరద సరసబభపవప

95-202/186

తసడడ:ప చననపరపయఖ
ఇసటట ననస:74-211
వయససస:44
లస: పప
95-202/187

9025 SQX1782861
పపరర: ననగమమ సరసబభపపప

95-202/188

తసడడ:ప ననగకసదప రరవప సరసబభపపప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:28
లస: ససస స
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9026 SQX0566091
పపరర: వనసకటటశశరమమ యస�

95-202/189

భరస : ననగకసదపస�
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:35
లస: ససస స
9029 MLJ2020360
పపరర: ననగకసదపరరవప సరసబభపవప

95-202/192

95-202/790

95-202/194

95-202/197

95-202/200

95-202/203

95-202/206

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప సరమమమవ
ఇసటట ననస:74-216/1
వయససస:20
లస: పప

9039 MLJ3429446
పపరర: వనసకటటశశరరర సరసబభపవప�

9042 SQX0888362
పపరర: రమనయ సరసబభపవప

9045 AP151000639332
పపరర: గగవసదస సరసబభపవప

9048 AP151000639344
పపరర: సరసబయఖ సరసబభపవప

95-202/208

9051 MLJ3428489
పపరర: దసరరనరరవప సరసబభపవప�

95-202/198

9054 SQX2421667
పపరర: వరరసరశమ సరస బపవప
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సరస బపవప
ఇసటట ననస:74-216/2
వయససస:35
లస: పప

9034 SQX2072916
పపరర: భబమక సరమమమవప

95-15/920

9037 SQX1737147
పపరర: ననగ గణణష సరసబభపవప

95-202/196

9040 SQX1743699
పపరర: గగవసదస సరసబభపవప

95-202/199

తసడడ:ప గగవసదస సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-213
వయససస:73
లస: పప
95-202/201

9043 MLJ3434636
పపరర: అసజమమ సరసబభపవప

95-202/202

భరస : చనన
ఇసటట ననస:74-214
వయససస:47
లస: ససస స
95-202/204

9046 SQX0888388
పపరర: హహహమమవత సరసబభపవప

95-202/205

భరస : గఫరరర సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-215
వయససస:32
లస: ససస స
95-202/207

9049 SQX2219145
పపరర: శవ ననగకశశర రరవప సరసబభపవప

95-202/936

తసడడ:ప సరసబయఖ సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-215
వయససస:26
లస: పప
95-202/209

తసడడ:ప నననయఖ�
ఇసటట ననస:74-216
వయససస:52
లస: పప
95-202/938

95-202/789

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-213
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప రరమమరరవప సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-215
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:74-216
వయససస:50
లస: ససస స
9053 SQX2269140
పపరర: నగరజ సరమమమవ

95-202/195

తసడడ:ప పసదగగవసదస
ఇసటట ననస:74-214
వయససస:70
లస: పప

భరస : సరసబయఖ సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-215
వయససస:44
లస: ససస స
9050 MLJ3434388
పపరర: వనసకటరమణ సరసబభపవప� �

9036 MLJ3435005
పపరర: గగవసదమమ సరసబభపవప� �

9031 SQX2043123
పపరర: ఖనదహహహయమ సరమమమవప

భరస : ననగ రవ చసదప సరమమమవప
ఇసటట ననస:74-213
వయససస:18
లస: ససస స

తలర : కనకర
ఇసటట ననస:74-213/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప చనన సరమమరపప
ఇసటట ననస:74-214
వయససస:21
లస: పప
9047 MLJ3434347
పపరర: పదమ సరసబభపవప

95-202/791

తసడడ:ప నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:74-213
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసస రరవప
ఇసటట ననస:74-213/1
వయససస:42
లస: ససస స
9044 SQX1744291
పపరర: పపశరసత సరమమరపప

9033 SQX2043156
పపరర: తరరపత రరవప సరమమమవప

95-202/191

తసడడ:ప ననగరసదప రరవప సరమమమవప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:74-213
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరలల
ఇసటట ననస:74-213
వయససస:26
లస: పప
9041 SQX0888370
పపరర: గసగర సరదదననన

95-202/193

తసడడ:ప ననగరసదప సరమమమవప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:74-213
వయససస:45
లస: ససస స
9038 SQX0888354
పపరర: ననగ రవ చసదప సరసబభపవప

9030 SQX1964436
పపరర: తరరపత రరవప ససబరరవప

9028 MLJ2020022
పపరర: కకషషమబరరస సరసబభపవప

తసడడ:ప ననగకసదపరరవప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ననగరసదప రరవప సరబరరవప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప ననగరసదప రరవప సరమమమమపప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:23
లస: ససస స
9035 MLJ3435344
పపరర: కనకదసరన సరసబభపపప�

95-202/190

భరస : ననగకసదపరరవప
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప కలదసద
ఇసటట ననస:74-212
వయససస:60
లస: పప
9032 SQX2043180
పపరర: లల రరణణ సరమమమమపప

9027 MLJ3435013
పపరర: రమణ సరసబభపవప

9052 SQX2220432
పపరర: నననయఖ సరసబభపవప

95-202/937

తసడడ:ప దసరన రరవప
ఇసటట ననస:74-216
వయససస:20
లస: పప
95-215/1666

9055 SQX0888404
పపరర: ననగమలలర శశరర సరసబభపవప

95-202/210

భరస : హరర బభబమ సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-218
వయససస:30
లస: ససస స

Page 307 of 320

9056 SQX0506220
పపరర: హరరబభబమ సరసబభపవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-202/211

తసడడ:ప రరమ రరవప సరసబభపవప
ఇసటట ననస:74-218
వయససస:33
లస: ససస స
9059 SQX1390244
పపరర: శవ ననగకసదప బభబమ సరసబపవ

95-202/214

95-202/215

95-202/218

95-202/221

95-202/223

95-202/226

95-202/229

95-202/219

9072 SQX0975292
పపరర: హహససససన బ షపక

9075 SQX0975318
పపరర: హహససససన బ షపక

9078 SQX1164664
పపరర: కకతనవత అనతన భభయ

95-202/232

9081 SQX1164680
పపరర: కకతవత రమమష ననయక

95-202/222

తసడడ:ప మమధవ సససగ ననయక ధదరరవత
ఇసటట ననస:74-228
వయససస:22
లస: ససస స

9084 SQX1049288
పపరర: ననగమణణ ధనరరవత
భరస : సరసబయఖ దనరరవత
ఇసటట ననస:74-228
వయససస:38
లస: ససస స

95-202/217

9067 SQX0308932
పపరర: వనసకట రమణ మగరల

95-202/220

9070 SQX2042422
పపరర: వనత ననయక జజరపరల

95-201/885

తసడడ:ప దదవవజ ననయక
ఇసటట ననస:74-222
వయససస:19
లస: పప
95-202/224

9073 SQX0975300
పపరర: బభజ షపక

95-202/225

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:74-223
వయససస:37
లస: ససస స
95-202/227

9076 AP151000642182
పపరర: పసరరల షపక

95-202/228

భరస : ఖమదర
ఇసటట ననస:74-223
వయససస:67
లస: ససస స
95-202/230

9079 SQX1068296
పపరర: కమల జరపల

95-202/231

భరస : భభవన
ఇసటట ననస:74-225
వయససస:54
లస: ససస స
95-202/233

తసడడ:ప లకడమ రరస ననయక
ఇసటట ననస:74-225
వయససస:40
లస: పప
95-202/234

9064 AP151000642246
పపరర: పపననమమ దదవర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-219/2
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రమమష ననయక
ఇసటట ననస:74-225
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : భభవన జరపల
ఇసటట ననస:74-225
వయససస:31
లస: పప
9083 SQX1744317
పపరర: లలత బభయ ధదరరవత

9069 SQX0244905
పపరర: శకనవరస రరవప మగరల

95-202/939

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-219
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:74-223
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:74-223
వయససస:36
లస: పప
9080 SQX1068288
పపరర: గగవసదస జరపల

95-202/216

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:74-223
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనయమ
ఇసటట ననస:74-223
వయససస:39
లస: ససస స
9077 MLJ2017994
పపరర: ననగబర షపక

9066 SQX0308940
పపరర: లకడమ పరరశత మగరల

9061 SQX2260719
పపరర: సతఖననరరయణ కరలదనసస

Deleted

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-219/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ఖమదర
ఇసటట ననస:74-222
వయససస:42
లస: పప
9074 SQX0451237
పపరర: సలమమ మమననవరత

9063 AP151000642243
పపరర: గమరవమమ దదవర

95-202/213

తసడడ:ప కకటయఖ కరలదనసస
ఇసటట ననస:74-218 chakali gunta
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:74-219/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-219/2
వయససస:30
లస: పప
9071 SQX0975284
పపరర: హహసపసన షపక

95-184/1029

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-219
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : గమరవమమ దదవర
ఇసటట ననస:74-219/1
వయససస:22
లస: ససస స
9068 SQX0244863
పపరర: ననగరరజ మగరల

9060 SQX2316545
పపరర: నఖల కరలదనసస

9058 MLJ3434362
పపరర: సరసబమమ సరసబభపవప�

భరస : చనన గగవసదస�
ఇసటట ననస:74-218
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రవ కలమమర కరలదనసస
ఇసటట ననస:74-218/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగ రరజ మగరల
ఇసటట ననస:74-219
వయససస:24
లస: ససస స
9065 SQX1737105
పపరర: పదమ దదవర

95-202/212

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:74-218
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప సరసబపవ
ఇసటట ననస:74-218
వయససస:25
లస: పప
9062 SQX1743988
పపరర: ననగకసదప మగరల

9057 SQX0632596
పపరర: వనసకట రమణ� కరళదనసస�

9082 SQX2237428
పపరర: రజయ షపక

95-202/940

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:74-227
వయససస:32
లస: ససస స
95-202/235

9085 SQX1151836
పపరర: సరసబయఖ ధనరరవత

95-202/236

తసడడ:ప మసగమ ననయక ధనరరవత
ఇసటట ననస:74-228
వయససస:40
లస: పప
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95-202/237

భరస : ససరకష బబజనస
ఇసటట ననస:74/229
వయససస:24
లస: ససస స
9089 AP151000642549
పపరర: మసగ బబజనస

95-202/240

95-202/243

95-202/246

95-202/249

95-202/252

95-202/255

95-202/258

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-234
వయససస:30
లస: పప

9099 AP151000642132
పపరర: ససశల దసపపరర

9102 AP151000639467
పపరర: వరకష దసపపరర

9105 SQX0566190
పపరర: మలలర శశరర దసపపరర

9108 MLJ3434503
పపరర: వనసకటరతనస పప నసగమపరటట

95-202/261

9111 MLJ3434586
పపరర: ననరన హన షపక

95-202/250

9114 MLJ2010403
పపరర: ససబభలరరవప� మకకకల�
తసడడ:ప ననగకశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:74-234
వయససస:38
లస: పప

9094 AP151000639419
పపరర: మహనరరవప బబజనస

95-202/245

9097 SQX0451039
పపరర: కకషస ర మమక

95-202/248

9100 AP151000642133
పపరర: దమయసతమమ దసపపరర

95-202/251

భరస : ససబలరరయమడడ
ఇసటట ననస:74-231
వయససస:62
లస: ససస స
95-202/253

9103 MLJ3428265
పపరర: కకటటశశరరరవప దసపపరర

95-202/254

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ
ఇసటట ననస:74-231
వయససస:53
లస: పప
95-202/256

9106 SQX1779719
పపరర: ససజనఖ ననమల

95-202/257

తసడడ:ప తరరపత రరవప ననమల
ఇసటట ననస:74-232
వయససస:27
లస: ససస స
95-202/259

9109 SQX0975326
పపరర: మమనన షపక

95-202/260

భరస : చనసద బభష
ఇసటట ననస:74-233
వయససస:37
లస: ససస స
95-202/262

భరస : బభబమ హహసపసన
ఇసటట ననస:74-234
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/264

95-202/242

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-230
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:74-232
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:74-233
వయససస:53
లస: ససస స
9113 SQX0857839
పపరర: తరరమల రరవప మకకకల

95-202/247

భరస : వరకష
ఇసటట ననస:74-231/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకషష పస నసగమపరటట
ఇసటట ననస:74-232
వయససస:30
లస: ససస స
9110 SQX0975334
పపరర: అససబ షపక

9096 AP151000642376
పపరర: ననగకసదపమమ మమక

9091 AP151000642388
పపరర: సరమమమ జఖమమ బబజనస

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-229
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ
ఇసటట ననస:74-231
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప వరకశ దసపపరర
ఇసటట ననస:74-231/1
వయససస:21
లస: ససస స
9107 SQX1886290
పపరర: లకడమ రరధదకర పస నసగమపరటట

95-202/244

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-231
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప దసపపరర
ఇసటట ననస:74-231
వయససస:25
లస: పప
9104 SQX1743848
పపరర: కకరణమయ దసపపరర

9093 AP151000639441
పపరర: అసకమమరరవప బబజనస

95-202/239

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:74-229
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-230
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప జజననననసదస
ఇసటట ననస:74-230
వయససస:70
లస: పప
9101 SQX1341007
పపరర: వగకనష బభబమ దసపపరర

95-202/241

తసడడ:ప మహనరరవప
ఇసటట ననస:74-229
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-230
వయససస:33
లస: ససస స
9098 MLJ2018141
పపరర: కకటటశశరరరవప మమక

9090 SQX1744010
పపరర: ననగకసదపమమ మమకర

9088 AP151000642377
పపరర: రమమదదవ బబజనస

తసడడ:ప మహన రరవప
ఇసటట ననస:74-229
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మమకర
ఇసటట ననస:74-229
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస బబ డడడ
ఇసటట ననస:74-229
వయససస:25
లస: పప
9095 SQX2116333
పపరర: ససజనఖ మమక

95-202/238

భరస : అసకమరరవప బబజనస
ఇసటట ననస:74/229
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:74-229
వయససస:44
లస: ససస స
9092 SQX1744150
పపరర: జగపత బభబమ బబ డడడ

9087 SQX1779677
పపరర: మమరర బబజనస

9112 AP151000642400
పపరర: మణణకలమమరర మకకకల

95-202/263

భరస : ననగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-234
వయససస:62
లస: ససస స
95-202/265

9115 MLJ2010775
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� మకకకల�

95-202/266

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:74-234
వయససస:41
లస: పప
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9116 MLJ2010783
పపరర: ననగకశశరరరవప మకకకల� �

95-202/267

తసడడ:ప ససబలయఖ� �
ఇసటట ననస:74-234
వయససస:63
లస: పప
9119 MLJ2017515
పపరర: బభషర షపక

95-202/270

95-202/1019

95-202/273

95-202/276

95-202/277

95-215/1669

95-202/280

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:18
లస: పప

9129 SQX0925727
పపరర: గగసరఖ షపక

9132 SQX0557215
పపరర: షపక రజయమ�

9135 AP151000642336
పపరర: మరరబ షపక షపక

9138 MLJ3429255
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-202/283

9141 AP151000639380
పపరర: మమబమ షపక

95-215/1244

9144 SQX1576265
పపరర: రరహనన షపక
తసడడ:ప బభబమ హహసససన షపక
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:24
లస: ససస స

9124 SQX2288538
పపరర: ససభభన షపక

95-215/1668

9127 MLJ3753449
పపరర: షబలర షపక

95-202/275

9130 SQX1548355
పపరర: బభబమ షపక

95-215/1245

తసడడ:ప అలమర బకలర షపక
ఇసటట ననస:74-236
వయససస:56
లస: పప
95-184/681

9133 SQX0558528
పపరర: షపక రఫస�

95-184/682

తసడడ:ప మమలమల�
ఇసటట ననస:74-240
వయససస:41
లస: పప
95-202/278

9136 MLJ2019750
పపరర: షరరమలమ షపక

95-202/279

భరస : బడదమయమ
ఇసటట ననస:74-241
వయససస:40
లస: ససస స
95-202/281

9139 SQX1496091
పపరర: చసద బభషర షపక

95-202/282

తసడడ:ప ఫరజల షపక
ఇసటట ననస:74-244
వయససస:45
లస: పప
95-202/284

తసడడ:ప కమమల సరబ షపక
ఇసటట ననస:74-244
వయససస:53
లస: పప
95-184/1031

95-202/272

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:74-236
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప మమబమ
ఇసటట ననస:74-242
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:74-244
వయససస:46
లస: పప
9143 SQX2275949
పపరర: సమర షపక

95-202/274

భరస : మమబమ షపక
ఇసటట ననస:74-240/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప బభబమ షపక
ఇసటట ననస:74-241/1
వయససస:24
లస: పప
9140 MLJ3753472
పపరర: షరమర షపక

9126 MLJ3434594
పపరర: మమహరరన షపక

9121 MLJ2018786
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:ప శరఫస షపక
ఇసటట ననస:74-235
వయససస:43
లస: పప

భరస : రఫస�
ఇసటట ననస:74-240
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలమల షసక
ఇసటట ననస:74-240
వయససస:41
లస: పప
9137 SQX1532721
పపరర: నజర షపక

95-215/1243

తసడడ:ప బభబమ
ఇసటట ననస:74-236
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప అలమరబక షపక�
ఇసటట ననస:74-237
వయససస:63
లస: పప
9134 SQX2288470
పపరర: రఫస షపక

9123 SQX0926691
పపరర: షపక రసజజన బ

95-202/269

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:74-235
వయససస:70
లస: పప

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:74-236
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమ
ఇసటట ననస:74-236
వయససస:45
లస: పప
9131 MLJ3428695
పపరర: సలమ షపక�

95-202/271

భరస : జజకకర హహససససన
ఇసటట ననస:74-235
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షబబలర షపక
ఇసటట ననస:74-236
వయససస:26
లస: ససస స
9128 AP151000639176
పపరర: బభబమ హహసపసన షపక

9120 MLJ3429396
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

9118 SQX0934935
పపరర: ననహహద షపక

తసడడ:ప ససభభన
ఇసటట ననస:74-235
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప కరరమ
ఇసటట ననస:74-235
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:74-235
వయససస:43
లస: పప
9125 SQX1458992
పపరర: ననగబర బ షపక

95-202/268

భరస : ససబల రరవప మకకకల
ఇసటట ననస:74-234/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమ
ఇసటట ననస:74-235
వయససస:36
లస: పప
9122 SQX2487007
పపరర: ససభభన షపక

9117 SQX1743863
పపరర: ససభభషసణణ మకకకల

9142 SQX2275865
పపరర: గగస షపక

95-184/1030

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:42
లస: పప
95-202/285

9145 SQX0934919
పపరర: ఆశరరఫపన షపక

95-202/286

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:28
లస: ససస స
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9146 AP151000642361
పపరర: జరసతషన షపక

95-202/287

భరస : ఘన సససయఖద
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:43
లస: ససస స
9149 MLJ2019735
పపరర: బడదమయమ షపక

95-202/290

95-184/1032

95-205/806

95-202/297

95-202/299

95-205/807

95-202/304

భరస : దనదన� �
ఇసటట ననస:74-252/1
వయససస:49
లస: ససస స

9159 SQX2284727
పపరర: జజససమన షపక

9162 MLJ3428364
పపరర: గసగరరజ కకత

9165 SQX1496075
పపరర: రజయమ షపక

9168 SQX0857755
పపరర: జజససమన

95-202/307

9171 AP151000642117
పపరర: ఫరతమబన షపక

95-184/1033

9174 MLJ2018448
పపరర: దనదన� షపక�
తసడడ:ప కరశస� �
ఇసటట ననస:74-252/1
వయససస:58
లస: పప

9154 SQX0857862
పపరర: సససదన షపక

95-202/294

9157 MLJ3434263
పపరర: లకడమ కకత

95-202/296

9160 AP151000642337
పపరర: రరఘవమమ కకత

95-202/298

భరస : బపహమయఖ
ఇసటట ననస:74-250
వయససస:58
లస: ససస స
95-202/300

9163 MLJ3428778
పపరర: బపహమయఖ కకత

95-202/301

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:74-250
వయససస:63
లస: పప
95-202/302

9166 SQX0934927
పపరర: హససనన షపక

95-202/303

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:74-251
వయససస:32
లస: ససస స
95-202/305

9169 SQX0857854
పపరర: హహసపసననర షపక

95-202/306

తసడడ:ప అబమదలమర
ఇసటట ననస:74-251
వయససస:53
లస: పప
95-202/308

భరస : కమర
ఇసటట ననస:74-252
వయససస:70
లస: ససస స
95-202/310

95-202/292

భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:74-249
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన షర
ఇసటట ననస:74-251
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ఖమమర షపక
ఇసటట ననస:74-252
వయససస:25
లస: ససస స
9173 MLJ3434958
పపరర: చననల� షపక�

95-202/295

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:74-251
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షర
ఇసటట ననస:74-251
వయససస:47
లస: ససస స
9170 SQX1496117
పపరర: ఖమజజ షపక

9156 SQX0668012
పపరర: తపవనణణ కకతష

9151 SQX0505883
పపరర: షమ షపక

తసడడ:ప ససలమర
ఇసటట ననస:74-248
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప బపహమయఖ కకత
ఇసటట ననస:74-250
వయససస:41
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:74-250
వయససస:22
లస: ససస స
9167 AP151000642338
పపరర: దనదద బ షపక

95-202/293

తసడడ:ప హహసపన షర షపక
ఇసటట ననస:74-250
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసననర
ఇసటట ననస:74-250
వయససస:33
లస: పప
9164 SQX2284834
పపరర: ఫరతమ షపక

9153 SQX1104348
పపరర: వరజదన షపక

95-202/289

తసడడ:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:74-246/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-249
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప బపమమయఖ
ఇసటట ననస:74-249
వయససస:38
లస: పప
9161 SQX0857805
పపరర: జజకకరర షపక

95-202/291

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:74-248
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:74-248
వయససస:43
లస: ససస స
9158 SQX0668905
పపరర: కకటటశశర రరవప కకత

9150 SQX0505958
పపరర: రసజజన షపక�

9148 SQX0888420
పపరర: యమససన షపక

తసడడ:ప ససరరసబ
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:32
లస: పప

భరస : షమ�
ఇసటట ననస:74-246/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:74-247
వయససస:31
లస: ససస స
9155 SQX2275022
పపరర: షరహహద బబగమమ షపక

95-202/288

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప చసనసనసరహహబ
ఇసటట ననస:74-245
వయససస:49
లస: పప
9152 SQX2279107
పపరర: ననరర షపక

9147 SQX0975342
పపరర: రసజన బ షపక

9172 SQX0857888
పపరర: జలమన షపక

95-202/309

తసడడ:ప కమర
ఇసటట ననస:74-252
వయససస:33
లస: పప
95-202/311

9175 SQX2284503
పపరర: బడడబ షపక

95-184/1034

తసడడ:ప అలలరదదదన షపక
ఇసటట ననస:74-252/2
వయససస:52
లస: ససస స
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95-184/1035

తసడడ:ప నబ షపక
ఇసటట ననస:74-252/2
వయససస:46
లస: పప
9179 NDX2586097
పపరర: వజయ వనాదమమల

94-141/753

95-185/767

95-204/841

Deleted

9183 SQX2490506
పపరర: హరరకకషష గగళళ

95-204/819

9186 SQX2529212
పపరర: శరరష గగళళ

9189 SQX1006915
పపరర: ససభభషసణణ ఉపటభల ఉపతల
భరస : హరర బభబమ
ఇసటట ననస:74-278
వయససస:29
లస: ససస స

9191 SQX1732353
పపరర: కకటమమ వనమమల

9192 SQX2168649
పపరర: వరమమ వనమమల

95-205/524

భరస : చనన వనసకటటశశరరర వనమమల
ఇసటట ననస:74-278
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-279
వయససస:25
లస: ససస స
9197 MLJ3446051
పపరర: భభషష షపక షపక

95-205/529

95-205/531

భరస : చచడదశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-280
వయససస:37
లస: ససస స
9203 AP151000651236
పపరర: పరరశతమమ ఒసగగలల ఒసగగలల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-281
వయససస:60
లస: ససస స

9195 MLJ3451788
పపరర: జజనబబగస షపక షపక

9198 SQX2259778
పపరర: సరయ బచననబబ యనన

95-204/842

95-205/809

9184 SQX2455145
పపరర: ససబలరరవప ససడడ

95-204/818

9187 SQX2546562
పపరర: శరరష గగలర

95-205/923

భరస : హరరకకషష గగలర
ఇసటట ననస:74-276
వయససస:23
లస: ససస స
95-205/522

9190 SQX1006923
పపరర: సతఖవత ఉపటభల ఉపతల

95-205/523

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:74-278
వయససస:30
లస: ససస స
95-205/810

9193 SQX1730886
పపరర: జబబదన షపక

95-205/525

తసడడ:ప జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:74-279
వయససస:23
లస: ససస స
95-205/527

9196 SQX1013499
పపరర: లతఫ షపక

95-205/528

తసడడ:ప బభష షపక
ఇసటట ననస:74-279
వయససస:27
లస: పప
95-205/530

తసడడ:ప చచడదశశర రరవప బచననబబ యనన
ఇసటట ననస:74-280
వయససస:18
లస: పప

9199 SQX0527838
పపరర: బచచనబబ యన జజఖత
బచనబబ యన
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-280
వయససస:31
లస: ససస స

9201 SQX1732189
పపరర: రరమయఖ బచచనబబ యన

9202 MLJ2020295
పపరర: శరఖమల ఒసగగలల ఒసగగలల

95-205/533

95-204/820

95-205/532

తసడడ:ప మమసలయఖ బచచనబబ యన
ఇసటట ననస:74-280
వయససస:64
లస: పప
95-205/534

9181 SQX2167229
పపరర: రమణ ఉపపతల

తసడడ:ప చనన లసగయఖ ససడడ
ఇసటట ననస:74-276
వయససస:38
లస: పప

భరస : బభషష
ఇసటట ననస:74-279
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప లతఫ షపక
ఇసటట ననస:74-279
వయససస:55
లస: పప
9200 MLJ3451804
పపరర: బభలమమ బచచనపస యన

95-203/1305

భరస : వనసకటభపవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-278/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-205/526

95-202/313

భరస : పసచచయఖ ఉపపతల
ఇసటట ననస:74-275
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష గగళళ
ఇసటట ననస:74-276
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ చమలదదననన
ఇసటట ననస:74-276, ETUKURU ROAD
వయససస:56
లస: పప

9194 SQX1294131
పపరర: గగసఖ షపక

95-203/1063

తసడడ:ప ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:74-276
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ససరఖననరరయణ గగళళ
ఇసటట ననస:74-276
వయససస:35
లస: పప

9188 SQX2410520
పపరర: కకసడయఖ చమలదదననన

9180 SQX2276707
పపరర: వజయ వనమమల

9178 SQX0888727
పపరర: గగపస జడడగమ

తసడడ:ప రరసబభబమ గరడడగమ
ఇసటట ననస:74-259
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:74-269
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగకశశరరరవప దదవరర
ఇసటట ననస:74-276
వయససస:52
లస: ససస స
9185 SQX2529196
పపరర: హరరకకషష గగళర

95-202/312

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-257
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:74-269
వయససస:37
లస: ససస స
9182 SQX1956564
పపరర: ననరరయణమమ దదవరర

9177 AP151000642066
పపరర: పదనమవత పదనఖల

9204 SQX1730860
పపరర: మహన చసదప కలమమర
ఒసగగలల
తసడడ:ప చచడదసశర రరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-281
వయససస:23
లస: పప

భరస : చచడదశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-281
వయససస:43
లస: ససస స
95-205/535

9205 SQX1336768
పపరర: చచడదసశర రరవప ఒసగగలల

95-205/536

తసడడ:ప చచడదసశర రరవప ఒసగగలల
ఇసటట ననస:74-281
వయససస:25
లస: పప

Page 312 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14

9206 MLJ2020253
పపరర: చచడదశశరరరవప ఒసగగలల

95-205/537

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-281
వయససస:43
లస: పప
9209 SQX0304600
పపరర: వజయలకడమ కమతస కమతస

తసడడ:ప లకమయఖ
ఇసటట ననస:74-281
వయససస:62
లస: పప
95-205/540

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:74-283
వయససస:50
లస: ససస స
9212 MLJ2018281
పపరర: సతఖననయణ హజజరర

95-205/543

95-205/546

95-205/549

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:74-285
వయససస:38
లస: పప
9224 SQX0303792
పపరర: షరహహన షపక అబమదల� షపక

95-205/555

భరస : ససరకష కలమర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:48
లస: ససస స

9219 AP151000651234
పపరర: రమణ ఉపపతల ఉప

9222 MLJ2011997
పపరర: వనసకటరరవప వనమమల

9225 SQX0303834
పపరర: మత బబగస షపక అబమదల� షపక

95-205/558

9228 SQX1010149
పపరర: పరవన కలమమరర

95-199/47

9231 SQX1010156
పపరర: సరసశత

95-205/550

9217 SQX1355479
పపరర: లకడమధర మబరరస శకనవరససల

95-205/548

9220 SQX1487892
పపరర: హరర బభబమ ఉపపతర

95-205/551

తసడడ:ప పసచచయఖ ఉపపతర
ఇసటట ననస:74-285
వయససస:27
లస: పప
95-205/553

9223 SQX0528042
పపరర: అబమదల దదలర మద షపక� షపక

95-205/554

భరస : అజజ�
ఇసటట ననస:74-290
వయససస:43
లస: ససస స
95-205/556

9226 SQX0297960
పపరర: అబమదల అజస షపక షపక

95-205/557

తసడడ:ప అబమదల ఖలమక
ఇసటట ననస:74-290
వయససస:49
లస: పప
95-199/45

9229 SQX0718841
పపరర: వరసవఖ కకపపపరరవపరర

95-199/46

తసడడ:ప ససరకష బభబమ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:30
లస: ససస స
95-199/48

భరస : జయ కలమమర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపన కలచనన
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:41
లస: పప

95-205/545

తసడడ:ప హరర సరశమ శకనవరససల
ఇసటట ననస:74-284
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప జకఏవనసఏ కలమమర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:27
లస: ససస స

95-199/50 9234 SQX0105387
9233 SQX1050863
పపరర: ననగ శశ భబషణస కకపపపరరవపరర
పపరర: జగదదష కలమమర కలచనన

తసడడ:ప ససబల రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:35
లస: పప

95-205/547

భరస : ఖమలక�
ఇసటట ననస:74-290
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప అబమదల ఖమన
ఇసటట ననస:74-290
వయససస:51
లస: పప
9230 AP151000630274
పపరర: లకకమసరమమమ జఖస కకపపపరరవపరర

9216 SQX1426338
పపరర: బభజబభబమ మమడడశశటట

95-205/542

భరస : బభజబభబమ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:74-284
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:74-285
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:74-290
వయససస:45
లస: ససస స
9227 SQX0297911
పపరర: అబమదల ససభభన షపక షపక

95-205/544 9214 SQX1426403
9213 MLJ3446127
పపరర: కకటటశశరరరవప హజజరర హజరర
పపరర: భబలకడమ మమడడశశటట

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:74-285
వయససస:60
లస: ససస స
95-205/552

9211 SQX0297994
పపరర: కరశలమసగరరర వరసస హజరర
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:74-283
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:74-284
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:74-284
వయససస:44
లస: పప
9221 MLJ2012326
పపరర: రసగరరరవప ఉపపతల

95-205/541

తసడడ:ప శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:74-283
వయససస:70
లస: పప

భరస : పపసరద దదవ
ఇసటట ననస:74-284
వయససస:38
లస: ససస స
9218 SQX0857334
పపరర: పపసరద దదవ దదవ

9210 MLJ3452463
పపరర: దనపకకయణణ హజజరర హజరర

95-205/539

భరస : పపరషచసదపరరవప
ఇసటట ననస:74-283
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:74-283
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:74-283
వయససస:63
లస: పప
9215 SQX1356014
పపరర: ననగ కలమమద వలర దదవ

95-205/538 9208 SQX0304642
9207 AP151000648219
పపరర: సరసబశవరరవప ఒసగగలల ఒసగగలల
పపరర: శకదదవ ఆకలల ఆకలల

9232 SQX0547075
పపరర: లకడమ శకనవరస కకపపపరరవపరర

95-199/49

తసడడ:ప ససరకష బభబమ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:29
లస: పప
95-199/51

9235 AP151000627356
పపరర: జయకలమమర కకపపపరరవపరర

95-199/52

తసడడ:ప భబషయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:48
లస: పప

Page 313 of 320

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14

9236 AP151000627357
పపరర: ససరకష బభబమ కకపపపరరవపరర

95-199/53

తసడడ:ప భబషయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:51
లస: పప
9239 SQX1489278
పపరర: ఇసదదర కలచసన

95-199/56

95-199/59

95-199/62

తసడడ:ప ససబభల రరవప వపడత
ఇసటట ననస:74-306
వయససస:59
లస: పప
9248 SQX1940741
పపరర: వర బపహమస తతట

95-206/697

తసడడ:ప బపహమయఖ తతట
ఇసటట ననస:74-02144
వయససస:25
లస: పప
9251 SQX2333474
పపరర: వనసకమమ అలసపత

9240 SQX1226621
పపరర: వణ మలమరకలనకకరర

9243 SQX0536763
పపరర: శవననగకశశర రరవప వడడత

9250 SQX2239416
పపరర: ననగ మధస కలసచపప

9252 NDX0098236
పపరర: షసషరద� షపక�

9258 MLJ2463156
పపరర: వనసకటససశల గమగరనలస

9261 SQX0782359
పపరర: శశభభరరణణ కటట మబరర
భరస : రమమష బభబమ కటట మబరర
ఇసటట ననస:75-3/1
వయససస:40
లస: ససస స

9263 MLJ0986224
పపరర: శవ ససకరకలళస

9264 SQX1875640
పపరర: కరరమమలమర షపక

95-121/84

95-199/61

9249 SQX2270593
పపరర: వనసకట రమణ ఉలలమనసతన

95-203/1074

తసడడ:ప బభషర షపక
ఇసటట ననస:75-08-366
వయససస:36
లస: పప

95-202/314

95-203/1191

తసడడ:ప తరరపతయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:74-7358
వయససస:22
లస: పప
94-236/159

9253 NDX2035864
పపరర: రరణణ రకగమల

94-237/184

భరస : రమమశ రకగమల
ఇసటట ననస:74-11442
వయససస:26
లస: ససస స
95-210/44

9256 AP151000432456
పపరర: పరరర సరరధద జమల

95-210/45

తసడడ:ప సరరసగపరణణ జమల
ఇసటట ననస:75-1-27
వయససస:55
లస: పప
95-210/60

భరస : సరసబశవరరవప గమగరనలస
ఇసటట ననస:75-1-31
వయససస:72
లస: ససస స
95-210/62

9244 SQX1502039
పపరర: నగకశ వపడత

తసడడ:ప తరరపత రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:74-323
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప జగనననథస పస లశశటట
ఇసటట ననస:75-1-31, R AGRAHARAM
వయససస:65
లస: పప

భరస : శవపపసరదస ససకరకలళస
ఇసటట ననస:75-3-268
వయససస:56
లస: ససస స

95-199/60

భరస : సరరసగపరణణ జమల
ఇసటట ననస:75-1-27
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపరల జమల
ఇసటట ననస:75-1-27
వయససస:78
లస: పప
9260 SQX1855576
పపరర: ససతనరరమయఖ పస లశశటట

భరస : నగకశ వపడత
ఇసటట ననస:74-306
వయససస:38
లస: ససస స

9247 SQX1744051
పపరర: రరగ లల ననమమల

9255 MLJ2463040
పపరర: కకకషషవనణణ జమల

95-210/46

95-199/58

95-200/47
9246 SQX1840149
పపరర: ఆర వ ఎస ఎన సతఖ సరయ
అఖల వపడడత
తసడడ:ప ననగ మలలర సశర రరవప వపడడత
ఇసటట ననస:74-307
వయససస:23
లస: పప

9254 AP151000432455
పపరర: అరరణ జమల
భరస : పరరరసరరధద జమల
ఇసటట ననస:75-1-27
వయససస:48
లస: ససస స

9241 SQX1482991
పపరర: జజఖత వపడత

తసడడ:ప శవ ననగకశశర రరవప వపడత
ఇసటట ననస:74-306
వయససస:43
లస: పప

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:74-11441
వయససస:34
లస: ససస స

95-210/43

95-199/55

తసడడ:ప ససబభల రరవప వడడత
ఇసటట ననస:74-306
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససబలరరవప అలసపత
ఇసటట ననస:74-7363 ETUKUR ROAD
వయససస:53
లస: ససస స

9257 MLJ2462943
పపరర: సరరసగపరణణ జమల

95-199/57

భరస : వనసకటటశశరరర ఉలలమనసతన
ఇసటట ననస:74-2781
వయససస:62
లస: ససస స
95-203/1194

9238 SQX0068437
పపరర: సరణఖ కలచనన

భరస : జగదదశ కలమమర కలచనన
ఇసటట ననస:74-303
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చసదపశశఖర మలమరకలనకకరర
ఇసటట ననస:74-306
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగమలలశశర రరవప వపడడత
ఇసటట ననస:74-306
వయససస:51
లస: ససస స
9245 SQX0838482
పపరర: ననగమలలశశర రరవప వపడత

95-199/54

తసడడ:ప భబషయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:74-300
వయససస:54
లస: పప

భరస : చసదప కలచసన
ఇసటట ననస:74-303
వయససస:74
లస: ససస స
9242 SQX0838490
పపరర: ననగమణణ వపడడత

9237 AP151000627355
పపరర: ససబభలరరవప కకపపపరరవపరర

9259 SQX1855592
పపరర: ధనలకడమ పస లశశటట

95-210/61

భరస : ససతనరరమయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:75-1-31, R AGRAHARAM
వయససస:54
లస: ససస స
95-210/68

9262 SQX0782375
పపరర: రమమష బభబమ కటట మబరర

95-210/69

తసడడ:ప పరసడడరసగరరరవప కటట మబరర
ఇసటట ననస:75-3/1
వయససస:45
లస: పప
95-121/85

9265 AP151000432003
పపరర: దసరరనఫణణభబషణ దదడనడ

95-210/86

తసడడ:ప రసగరరరవప దదడనడ
ఇసటట ననస:75-13
వయససస:54
లస: పప
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9266 AP151000432094
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ వర
పపసరద దదడనడ
తసడడ:ప రసగరరరవప దదడనడ
ఇసటట ననస:75-13
వయససస:55
లస: పప

95-210/87

9269 SQX1138727
పపరర: పపసనన లకడమ పప తత
స రర

95-210/90

భరస : రరసబభబమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:75-15
వయససస:48
లస: ససస స

9270 SQX1849439
పపరర: ననజయమ షపక

95-210/88

95-199/894

9275 SQX2371680
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప పస లశశటట

95-210/540

95-199/892

9273 NDX2636454
పపరర: మలర క గరడడదపరటట

తసడడ:ప గమరర మబరరస పస లశశటట
ఇసటట ననస:75-79 ETUKUR ROAD
వయససస:53
లస: పప

94-5/1082

9279 AP151000630223
పపరర: పరరశన బబగస షపక

భరస : రరధనకకషషమబరరస కకమబమరర
ఇసటట ననస:76-2-201
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:76-3-333
వయససస:45
లస: ససస స

95-199/74
9281 AP151000627010
పపరర: శకనవరసరరవప తతట అలయస షపక
సమర
తసడడ:ప కకటటశశరరరవప తతటభ
ఇసటట ననస:76-3-333
వయససస:40
లస: పప

9282 AP151000627184
పపరర: ఫరరద షపక

95-199/893

9274 SQX2419687
పపరర: రరప బభయ సర తప

95-121/771

95-210/91

9277 SQX0782367
పపరర: రరమకకషష పపరషపస
ప రద
తతనసగమసటర
తసడడ:ప తపలలకకశశరరరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:75-336
వయససస:46
లస: పప

95-210/92

95-199/72

9280 AP151000630006
పపరర: వనసకటససబలమమ తతటభ

95-199/73

భరస : కకటటశశరరరవప తతటభ
ఇసటట ననస:76-3-333
వయససస:62
లస: ససస స
95-199/75

తసడడ:ప మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:76-3-333
వయససస:54
లస: పప

95-199/116 9285 SQX1719756
9284 SQX1229229
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప పరరచనరర
పపరర: శరరష యసదపపగ
ప డ

9271 SQX1849413
పపరర: సబర బబగస సయఖద

భరస : ధనసససగ
ఇసటట ననస:75-55-392
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పపరష పస
ప రద తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:75-336
వయససస:47
లస: ససస స
95-121/86

95-210/89

భరస : గయమజ సయఖద
ఇసటట ననస:75-22-1903
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప చన కకటటశశర రరవప గరడడదపరటట
ఇసటట ననస:75-27-1515
వయససస:20
లస: ససస స
9276 SQX0782425
పపరర: శశశలజ తతనసగమసటర

9268 SQX0830638
పపరర: వనసకట ససతతషస రగజజ పప తత
స రర

తసడడ:ప పప తత
స రర రరసబభబమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:75-15
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హజ రహమతషలమర ననయబ షపక
ఇసటట ననస:75-22-1903
వయససస:34
లస: ససస స

9272 SQX1849421
పపరర: హజ రహమతషలమర ననయబ
సయఖద
తలర : సబరబబగస సయఖద
ఇసటట ననస:75-22-1903
వయససస:36
లస: పప

9278 SQX1830918
పపరర: ససతనరతనస కకమబమరర

9267 SQX1252238
పపరర: వ ఎన యస వనసషషవ దదవ
పప తత
స రర
తలర : పపసనన లకడమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:75-15
వయససస:24
లస: ససస స

95-199/119

9283 SQX0491050
పపరర: షణమమఖ అరవసద శకనవరస
వనమమలలరర
తసడడ:ప మమరళకకషష వనమమలలరర
ఇసటట ననస:76-10/2
వయససస:29
లస: పప

95-199/115

9286 SQX1719806
పపరర: రరకకమణణ కలమమరర యసదపపగ
ప డ

95-199/120

తసడడ:ప వనసకట రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:76-10/2
వయససస:64
లస: పప

భరస : కరసస వశశశసశర రరవప యసదపపగ
ప డ
ఇసటట ననస:76-11 SANGADIGUNTA
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబలరరరవ యసదపపగ
ప డ
ఇసటట ననస:76-11 SANGADIGUNTA
వయససస:69
లస: ససస స

95-199/121
9287 SQX1719855
పపరర: వనసకట కరసస వశశశసశరరరరవ
యసదపపగ
ప డ
తసడడ:ప వనసకట ససబలరరరవ యసదపపగ
ప డ
ఇసటట ననస:76-11 SANGADIGUNTA
వయససస:45
లస: పప

9288 SQX1842137
పపరర: పరరశమల జరసన

9289 SQX2101830
పపరర: షరజడడ షపక

తసడడ:ప హకమజ జరసన
ఇసటట ననస:76-34,F.NO.501,YAGANTI
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:76-140/21
వయససస:41
లస: ససస స

9290 SQX2232924
పపరర: మమబమననసర షపక

9291 SQX2192300
పపరర: వజయ చసదర కలరపరటట

9292 SQX2407591
పపరర: బభల చసదప శశఖర కలరపరటట

95-199/1076

భరస : అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:76-149/21 , 1 LINE
వయససస:33
లస: ససస స
9293 SQX1782176
పపరర: హలమమ షపక
భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:D N 68-96
వయససస:73
లస: ససస స

95-199/303

95-199/1077

తసడడ:ప పపనన రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:76-174 2c
వయససస:30
లస: పప
95-214/1112

9294 SQX1913292
పపరర: అసజల ఉససకకసడ
భరస : వసశ ఉససకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 12-27-194
వయససస:23
లస: ససస స

95-199/993

95-199/1078

తసడడ:ప పపనననరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:76-174, FLAT NO.2C
వయససస:35
లస: పప
95-214/1113

9295 SQX2029320
పపరర: శకనవరసరరవప బబ మమననన

95-215/1323

తసడడ:ప అసజననయమలల
ఇసటట ననస:DNO 19-12-13/1
వయససస:41
లస: పప
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95-219/791

తసడడ:ప నరసససహరరవప లలట కకసజకటట
ఇసటట ననస:D NO19-14-166
వయససస:49
లస: పప
9299 NDX3046695
పపరర: శకనవరసరరవప రరజవరపప

94-239/1155

95-205/824

95-205/826

95-205/603

95-205/606

94-233/1220

94-239/1156

Deleted
94-233/1217

తసడడ:ప శసకర ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-140
వయససస:30
లస: పప
9323 SQX2011005
పపరర: హససన బబగమమ షపక
భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:D NO 68-2-108
వయససస:33
లస: ససస స

95-205/827

9309 SQX2044741
పపరర: భభగఖ లకడమ గమసజ

9312 NDX3100898
పపరర: పపరషస తస మ రరవప పటటటమ

9315 NDX3216165
పపరర: నవన మసద

9318 NDX3180551
పపరర: వజయ జజతవథ

95-205/604

94-239/1154

9324 SQX2111128
పపరర: మకలలల షపక
తసడడ:ప అబమదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 68-2-132/1
వయససస:33
లస: పప

95-205/825

9307 SQX2249506
పపరర: సతఖననరరయణ బబ సతష

95-212/1028

9310 SQX2077667
పపరర: వనసకట కలమఖణ గమసజ

95-205/605

9313 NDX3168903
పపరర: పపలసససగ ననయక జజతవథ

94-233/1219

Deleted

తసడడ:ప అనసమమ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-87
వయససస:40
లస: పప
94-233/1221

9316 NDX3173853
పపరర: లమజర మసద

94-236/908

Deleted

తసడడ:ప అచచయఖ మసద
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-88
వయససస:36
లస: పప
94-233/1215

9319 NDX3181385
పపరర: పదమ జజతవథ

94-233/1216

భరస : ససమన ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-140
వయససస:30
లస: ససస స
94-233/1222

తసడడ:ప మలమఖదదప యరక
ఇసటట ననస:D.NO.24-17-102
వయససస:24
లస: పప
95-208/1133

9304 SQX2449924
పపరర: లసగ రరజ బభరరశశటట

తసడడ:ప గసగయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-568
వయససస:22
లస: పప

భరస : శసకర ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-140
వయససస:52
లస: ససస స
9321 NDX3154101
పపరర: రరజ యరక

95-205/823

తసడడ:ప వససతరరయమడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:D NO 20-18-548/A
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప లమజర మసద
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-88
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప అచచయఖ మసద
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-88
వయససస:36
లస: పప

9320 NDX3214715
పపరర: ససమన ననయక జజతవథ

9306 SQX2448702
పపరర: లలత యరకసరరడడడ

9301 SQX2447365
పపరర: శవ కలమమర అరవ

తసడడ:ప వఘఘనశశర రరవప బభరరశశటట
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-399
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరవప పటటటమ
ఇసటట ననస:D NO 20-24-51
వయససస:45
లస: పప

భరస : లమజర మసద
ఇసటట ననస:D.NO.24-16-88
వయససస:31
లస: ససస స
9317 NDX3204765
పపరర: లమజర మసద

95-205/561

భరస : గసగయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-568
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గసగరరజ మరరయమల
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-568/1
వయససస:35
లస: ససస స
9314 NDX3217130
పపరర: ససతతషమమ మసద

9303 SQX1983758
పపరర: సలమ దనదదకలల

95-139/1093

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అరవ
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-385/B
వయససస:29
లస: పప

భరస : మలర కరరరనన యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-481
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-568
వయససస:53
లస: పప
9311 SQX2077626
పపరర: భమలకడమ మరరయమల

94-237/986

తసడడ:ప ఫకరరదదదన దనదదకలల
ఇసటట ననస:D NO 20-18-389
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరఢ కకషష కరకరబరరర
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-481
వయససస:39
లస: ససస స
9308 SQX2044725
పపరర: గసగయఖ గమసజ

9300 NDX3105459
పపరర: శకకరసత వనమమల

9298 SQX2080869
పపరర: వనసకటటశశరమమ కరలదనసస

తసడడ:ప రవ కలమమర కరలదనసస
ఇసటట ననస:D NO 20-18-53
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల వనమమల
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-383/B
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అరవ
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-385/B
వయససస:29
లస: పప
9305 SQX2461531
పపరర: కకటటశశరర కరకరబఠర

95-205/822

భరస : శవయఖ ఠరరరరకకననడ
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-27/B
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప రతస యఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-281
వయససస:25
లస: పప
9302 SQX2445872
పపరర: శవ కలమమర అరవ

9297 SQX2316024
పపరర: వమల ఠరరరరకకననడ

9322 NDX3082997
పపరర: ఆదదలకడమ గగలర

94-236/909

భరస : చన మల కకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:D.No.24-20-118,
వయససస:73
లస: ససస స
95-208/1134

9325 SQX2107217
పపరర: ఖదదరరననసర షపక

95-208/1135

భరస : మకలలల షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 68-2-132/1
వయససస:31
లస: ససస స
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9326 SQX1899657
పపరర: రహమత షపక
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95-220/892

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:D NO 68-3-225
వయససస:33
లస: ససస స
9329 SQX1782309
పపరర: మమసస ఫర షపక

9327 SQX1973221
పపరర: వరపపసరద గరలదదవర

95-183/736

తసడడ:ప ససరఖననరరయణ గరలదదవర
ఇసటట ననస:D NO 68-8-591
వయససస:41
లస: పప
95-214/1124

తసడడ:ప కరరమమలమర షపక
ఇసటట ననస:D NO 68-96
వయససస:21
లస: పప

9330 SQX1782192
పపరర: రమమదదవ ససదస

95-214/1125

95-205/829

భరస : ననగ మలలర సశర రరవప కననన
భరస : ననగరసదప బభబమ దనదదదననన
ఇసటట ననస:D NO 74-13-627 NALLACHERU ఇసటట ననస:D.NO.74-19-1141
వయససస:29
లస: ససస స
వయససస:20
లస: ససస స
9335 SQX2398089
పపరర: జజకబ అసబటట

95-215/1676

తసడడ:ప జరరరమయ అసబటట
ఇసటట ననస:D NO 74-206
వయససస:50
లస: పప
94-237/988

భరస : శకనస రకగమల
ఇసటట ననస:D.NO.74-3249
వయససస:34
లస: ససస స

9339 SQX2412690
పపరర: పపవణ బబ యపరటట

95-215/1677

9342 SQX2363240
పపరర: వనసకట రరవప చలమర

తసడడ:ప పపసరద
ఇసటట ననస:DOOR NO 24-10-115
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప శవ ననగకశశర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:Door No. 74-6-328
వయససస:29
లస: పప

9344 SQX2075299
పపరర: షపక హహదనఖథనలమర

9345 SQX2041663
పపరర: షపక మమనన

95-199/1010

తసడడ:ప ససబభలరరవప ససదస
ఇసటట ననస:D NO 68-143
వయససస:39
లస: పప
9334 SQX2449890
పపరర: మలర కరరరనన యరకసరరడడడ

95-205/830

9337 NDX3017266
పపరర: శకనస రకగమల

94-235/974

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రకగమల
ఇసటట ననస:D.NO.74-3249
వయససస:40
లస: పప
95-203/1226

తసడడ:ప శకనస బబ యపరటట
ఇసటట ననస:D NO 242
వయససస:20
లస: పప
94-234/1090

95-214/1126
9331 SQX1782150
పపరర: వనసకట శవ ననగకశశరరవప ససదస

తసడడ:ప బపహమయఖ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO.74-22-1215
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ఇరరమయ అసబటట
ఇసటట ననస:D NO 74-206
వయససస:49
లస: పప

9338 NDX3128584
పపరర: సరసశత రకగమల

9341 NDX1389535
పపరర: హరర కకషష కకమమవరపప

9336 SQX2323319
పపరర: నతనయయలల అసబటట

95-214/1123

భరస : రరసబభబమ పసదదరర
ఇసటట ననస:D NO 68-96
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ ననగకశశరరవప ససదస
ఇసటట ననస:D NO 68-143
వయససస:33
లస: ససస స

94-233/931 9333 SQX2450138
9332 NDX2281731
పపరర: వనసకట ననగ భభగఖ రకఖ కననన
పపరర: శక లకడమ దనదదదననన

9328 SQX1782143
పపరర: కలమఖణణ పసదదరర

9340 SQX2424414
పపరర: ససజజత మగలపపవపశ

95-183/923

భరస : వనసకటభపవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:D.NO 591
వయససస:46
లస: ససస స
95-203/1229

9343 SQX2464444
పపరర: ససధకర రరడడడ మటకటర

95-205/832

తసడడ:ప చసదపశశఖర రరడడడ మటకటర
ఇసటట ననస:Door No old:20-18-480 New):7
వయససస:18
లస: పప
95-200/1107

9346 SQX2189363
పపరర: షపక నససమమ

95-208/1414

తసడడ:ప షపక బభబమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 68-3-270
వయససస:24
లస: పప

భరస : షపక ఏననయథనలమర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 68-3-270
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : షపక బభబమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 68-3-270
వయససస:48
లస: ససస స

9347 SQX2124261
పపరర: షపక ఏననయథనలమర

9348 SQX2077873
పపరర: కకననటట జగదదశ

9349 SQX2040889
పపరర: కకపపరపప భభగఖ లకడమ

95-209/619

95-204/733

95-200/1108

తసడడ:ప షపక బభబమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 68-3-270
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప కకననటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 69-9-551
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 69-9-554
వయససస:38
లస: ససస స

9350 SQX1757111
పపరర: వరలకడమ పస నగరటట

9351 SQX2296036
పపరర: వజయలకడమ ధనననవరరపప

9352 SQX1000843
పపరర: హససనన షపక

95-13/1099

భరస : శకనవరసరరడడడ పస నగరటట
ఇసటట ననస:DR.NO:19-12-129,
వయససస:24
లస: ససస స
9353 SQX2256675
పపరర: భభరన వ బబసడపపడడ
తసడడ:ప కరశ వశశననథ బబసడపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT 204
వయససస:24
లస: ససస స

95-203/1231

95-183/930

95-208/55

భరస : మహహశ వనమవరపప
ఇసటట ననస:f1 69-5-193 sri gayatrhri
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:F6 10TH BLOCK
వయససస:35
లస: ససస స

9354 SQX2400356
పపరర: వరలకడమ చలవరదద

9355 SQX2459758
పపరర: సరళయ దదవ చదజకర

భరస : ననగకశశరరరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:FLAT 306
వయససస:55
లస: ససస స

95-184/1045

95-203/1232

భరస : శరసతలమల చదచజకర
ఇసటట ననస:FLAT 408
వయససస:65
లస: ససస స
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9356 SQX2452662
పపరర: శరసతలమల చదజకర
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95-203/1233

తసడడ:ప మల చదజకర
ఇసటట ననస:FLAT 408
వయససస:62
లస: పప
9359 SQX2484632
పపరర: మలర దదవ చదజకర

95-203/1300

95-208/1415

9360 SQX1959832
పపరర: అశశక సససగమశశటట

9363 SQX2265163
పపరర: సరయ మణణకరసత పరదరరస

95-206/704

9366 SQX2322196
పపరర: గరత మమకరకల

95-203/1235

9361 SQX0443267
పపరర: కరమమశశర రరవప భమవనస

95-184/685

తసడడ:ప కకషషమబరరస భమవనస
ఇసటట ననస:FLATNO-4A
వయససస:57
లస: పప
95-203/1270

9364 SQX2262368
పపరర: రవ ననగ శకనవరస కలమమర
తనడదపలర
తసడడ:ప లకమణ రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:48
లస: పప

95-203/1236

95-203/1276

9367 SQX2322733
పపరర: దదననశ రరడడడ మమకరకల

95-203/1277

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:flat no 108
వయససస:22
లస: పప
95-203/1271

9358 SQX2464683
పపరర: అనల కలమమర జరసన

తసడడ:ప శరసతలమల చదచజకర
ఇసటట ననస:FLAT 408
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప బమజనయఖ సససగమశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగ రరజ సరగర
ఇసటట ననస:Flat No 006
వయససస:34
లస: ససస స
9365 SQX2261931
పపరర: పరమమశశరర తనడదపలర

95-203/1234

తసడడ:ప శరసతలమల చదచజకర
ఇసటట ననస:FLAT 408
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనల కలమర చదజకర
ఇసటట ననస:FLAT 408
వయససస:28
లస: ససస స
9362 SQX2250546
పపరర: సరశత సరగర

9357 SQX2316834
పపరర: ససనల కలమమర చదచజకర

భరస : రవ ననగ శకనవరస కలమమర తనడదపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరడడ మమకరకల
ఇసటట ననస:FLAT NO.201 JASMIN SOUTH
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప జగన మహన రరడడ మమకరకల
ఇసటట ననస:FLAT NO.201,JASMIN SOUTH
వయససస:31
లస: పప

9368 SQX2322824
పపరర: సరమమజఖస కళళస

9369 SQX2205516
పపరర: గరరరధరరరవప బబ లశశటట

భరస : దదననశ రరడడడ మమకరకల
ఇసటట ననస:FLAT NO.201,JASMIN SOUTH
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ లశశటట బల కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:FLATNO-204,GOWRIENCLAVE
వయససస:54
లస: పప

9370 SQX2355717
పపరర: దసరన ననగ వనసకట రరమ కకషష
తనడదపలర
తసడడ:ప లకమణ రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:flat no- 205
వయససస:44
లస: పప

9371 SQX2355782
పపరర: ససధనరరణణ తనడదపలర

9372 SQX2336683
పపరర: రరప లత జపపడడ

9373 SQX2342525
పపరర: ససధఖ యయనసగసటట

95-203/1278

95-203/1273

భరస : దసరన ననగ వనసకట రరమ కకషష తనడదపలర
ఇసటట ననస:flat no- 205
వయససస:40
లస: ససస స

95-183/932

95-215/1682

భరస : రవ కలమమర మమజకటట
ఇసటట ననస:flat no 205, kanyakaparameswa
వయససస:29
లస: ససస స

95-203/1237 9375 SQX2456283
9374 SQX2456978
పపరర: వనసకట ససధ రరణణ కకపపపరరవపరర
పపరర: లకడమ కకపపపరరవపరర

95-203/1279

95-203/1272

95-204/830

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:flat no 302,orchid north
వయససస:23
లస: ససస స
95-203/1280
9376 SQX2456937
పపరర: కమల కలమమర కకపపపరరవపరర

భరస : కమల కలమమర కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-303
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హనసమమత రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-303
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసత రరవప కకపపపరవరరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-303
వయససస:36
లస: పప

9377 SQX2271211
పపరర: రవ మసజల

9378 SQX2471357
పపరర: గగరర శసకర పలర పస తష

9379 SQX2472306
పపరర: ససవరచల పలర పస తష

95-203/1239

భరస : వనసకటటశశరలల మసజల
ఇసటట ననస:FLAT.NO.304,LILLY NORTH
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప శకరరమమలల పలర పస తష
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:52
లస: పప

9380 SQX2247914
పపరర: ససకర వనాదద రతన అశకాసత

9381 SQX2308302
పపరర: రరజశశఖర రకగమల

95-202/1017

తసడడ:ప ససకర ననగ దసరరన మలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:Flat No-404
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ శసకర రరవప రకగమల
ఇసటట ననస:Flat no 407
వయససస:33
లస: పప

9383 SQX2448397
పపరర: ససనత అననన

9384 SQX2285484
పపరర: ననగ లకడమ వకకలసక

తసడడ:ప చనన వనసకటటశశరరర అననన
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 205,
వయససస:31
లస: ససస స

95-203/1238

భరస : శకనవరస చకకవరరస బమదదవరపప
ఇసటట ననస:FLOR NO. 004
వయససస:47
లస: ససస స

95-203/1274

95-203/1275

భరస : గగరర శసకర పలర పస తష
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:46
లస: ససస స
95-183/931

9382 SQX2284016
పపరర: హహమ లకడమ దదపసక ఆతమకలరర

95-204/831

తసడడ:ప బల కకషష పపసరద ఆతమకలరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 508
వయససస:24
లస: ససస స
95-183/933

9385 SQX2288991
పపరర: శకనస మహన రరవప

95-184/1046

తసడడ:ప మహన రరవప మహనన రరవప
ఇసటట ననస:FLOT 501
వయససస:33
లస: పప
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95-202/1018
9386 SQX2170165
పపరర: వనసకట రరమమసజననయ పపసరద
అరవటట
తసడడ:ప అశశక వరరన అరవటట
ఇసటట ననస:FLOT NO-101
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప రసగ రరవప అపపన
ఇసటట ననస:FLOT NO 202
వయససస:63
లస: పప

9389 SQX2379840
పపరర: వజయ కలమమరర పసటటకకటట

9390 SQX2387645
పపరర: వజయ కలమమరర పసటటకకటట

95-203/1281

భరస : శకనవరసలల పసటటకకటట
ఇసటట ననస:FLOT NO202
వయససస:38
లస: ససస స
9392 SQX2236545
పపరర: వనసకటరరవప రకగమల

95-184/1047

95-203/1240

95-203/1284

భరస : శరత బభబమ చససడనరర
ఇసటట ననస:FLOT NO-305
వయససస:35
లస: ససస స

9393 SQX2452357
పపరర: ససరకశ బభబమ చససడనరర

9388 SQX2367597
పపరర: శకలత పసటటకకటట

95-184/1050

భరస : శకనవరససలల పసటటకకటట
ఇసటట ననస:FLOTNO-202
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/1282

95-184/1048
9391 SQX2166528
పపరర: వ ననగ సరయ వశశ పసపయ భభరత
కక
తసడడ:ప సరయ కలమమర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:flot no 205
వయససస:21
లస: ససస స

95-203/1241

9394 SQX2458164
పపరర: శరత బభబమ చససడనరర

భరస : శకనవరససలల పసటటకకటట
ఇసటట ననస:FLOT NO202
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస రకగమల
ఇసటట ననస:FLOT NO-304
వయససస:21
లస: పప
9395 SQX2458750
పపరర: పపజ మణణ చససడనరర

9387 SQX2167856
పపరర: మలర కరరరనన రరవప అపపన

95-203/1283

తసడడ:ప నరసససహ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:FLOT NO-305
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:FLOT NO-305
వయససస:40
లస: పప

95-184/1049
9396 SQX2406429
పపరర: వనసకట ననగ అసజన అమరకశ
ఆయనవవలల
తసడడ:ప శకనవరసరరవప ఆయనవవలల
ఇసటట ననస:FLOT NO-G1, LILLY NORTH
వయససస:28
లస: పప

95-203/1242
9397 SQX2381937
పపరర: వనజ కలమమరర ఆయనవవలల

భరస : శకనవరసరరవప ఆయనవవలల
ఇసటట ననస:FLOT NO-G1, LILLY NORTH
వయససస:52
లస: ససస స

9399 SQX2442663
పపరర: శకనవరస చకకవరరస బమదదవరపప

9400 SQX2214955
పపరర: లకడమ ససధన రరణణ ఆలమబరర

95-203/1285
9398 SQX2382034
పపరర: వనసకట ననగ శశష పకథదశ కకషష
ఆయనవవలల
తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఆయనవవలల
ఇసటట ననస:FLOT NO-G1, LILLY NORTH
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ననగకశశర రరవప బమదదవరపప
ఇసటట ననస:F NO. 004 , etukuru road , lanc
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకకరసత ఆలమబరర
ఇసటట ననస:F NO 301 BRUNDAVAN ENCLA
వయససస:29
లస: ససస స

9401 SQX2336188
పపరర: శఖమల దదవ బబ గన వరపప

9402 SQX2398386
పపరర: పవన కలమమర బబ గన వరపప

9403 SQX2211985
పపరర: రరజ బభబమ పటభనల

95-184/1043

భరస : మలర కరరరనన రరవప బబ గన వరపప
ఇసటట ననస:F NO - 401
వయససస:54
లస: ససస స
9404 SQX2212017
పపరర: కలమఖణణ పటభనల

95-183/929

95-184/1044

తసడడ:ప మలర కరరరనన రరవప బబ గన వరపప
ఇసటట ననస:F NO - 401
వయససస:31
లస: పప
95-203/1287

95-203/1230

95-203/1286

తసడడ:ప భభసకర రరవప పటభనల
ఇసటట ననస:G-1 , JASMINE NORTH
వయససస:47
లస: పప

95-203/1288 9406 SQX2322741
9405 SQX2211993
పపరర: ఏల ఏస ఏస శక హరర పటభనల
పపరర: అనల కలమమర కరణస

95-203/1289

భరస : రరజ బభబమ పటభనల
ఇసటట ననస:G-1, JASMINE NORTH
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ బభబమ పటభనల
ఇసటట ననస:G-1, JASMINE NORTH
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప తరపత రరవప కరణస
ఇసటట ననస:G3 ORCHID SOUTH
వయససస:20
లస: పప

9407 SQX2335297
పపరర: ననగజజఖత కరణస

9408 SQX2430395
పపరర: రవసదప కరణస

9409 SQX2430049
పపరర: వనసకట రమణయఖ కరణస

95-203/1290

తసడడ:ప తరపత రరవప కరణస
ఇసటట ననస:G3 ORCHID SOUTH
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప కరణస
ఇసటట ననస:G3 ORCHID SOUTH
వయససస:41
లస: ససస స

9410 SQX2427540
పపరర: ససరకశ కకటపరటట

9411 SQX2427243
పపరర: ససనత కరణస

95-203/1293

తసడడ:ప రమణయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:G3 ORCHID SOUTH
వయససస:36
లస: పప
9413 SQX1733492
పపరర: ఉపపసదప రరడడడ కసదసల
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:G74-15-992
వయససస:23
లస: పప

95-203/1291

తసడడ:ప వనసకయఖ కరణస
ఇసటట ననస:G3 ORCHID SOUTH
వయససస:38
లస: పప
95-203/1294

భరస : వనసకట రమణయఖ కరణస
ఇసటట ననస:G3 ORCHID SOUTH
వయససస:35
లస: ససస స
95-204/712

9414 SQX2439867
పపరర: వనసకటభపవప గమదద

95-203/1292

9412 SQX0638106
పపరర: గకసధద వనసకట రతనకలమమర�

95-203/820

తసడడ:ప ససబభలరరయమడడ ససటట �
ఇసటట ననస:G 5
వయససస:32
లస: పప
95-203/1295

తసడడ:ప పసదదనన గమదద
ఇసటట ననస:G-304,LILLY SOUTH
వయససస:35
లస: పప

9415 SQX2439719
పపరర: శశల గమదద

95-203/1296

భరస : వనసకటభపవప గమదద
ఇసటట ననస:G-304,LILLY SOUTH
వయససస:32
లస: ససస స
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9416 SQX0106856
పపరర: పరరమ వనసకట రరవప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-14
95-203/365

9417 SQX2244234
పపరర: ససబమలలల కకసపలర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:PLAT 105 ETUKUR ROAD
వయససస:38
లస: పప

భరస : సస మయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:PLAT 201
వయససస:42
లస: ససస స

9419 SQX2329050
పపరర: శకనస రకగమల

9420 SQX2541258
పపరర: రఫసయమ హహసపన

95-203/1298

తసడడ:ప పసద వనసకయఖ రకగమల
ఇసటట ననస:PLAT-304 LEVENDER SOUTH
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఆరరఫ హహసపన
ఇసటట ననస:plat no 74
వయససస:41
లస: ససస స

9422 SQX1782317
పపరర: సరయ పసపయమసక ఉగరనరరల

9423 SQX2440105
పపరర: మహమమద యశమన ఎసడడఎ

95-214/1129

భరస : దననన మబరరస ఉగరనరరల
ఇసటట ననస:P NO 404 ROSE BLOCK
వయససస:28
లస: ససస స
9425 SQX2396034
పపరర: సతశ కలమమర బమరర

95-203/1243

9418 SQX2244259
పపరర: రవ కకసపలర

95-203/1297

తసడడ:ప సస మయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:PLAT 201
వయససస:24
లస: పప
95-184/1059

9421 SQX2541282
పపరర: రఫసయమ హహసపన

95-184/1060

భరస : ఆరరఫ హహసపన
ఇసటట ననస:plat no 74
వయససస:41
లస: ససస స
95-184/1051

భరస : మహమమద జహహరరదదదన
ఇసటట ననస:SANGADIGUNTA
వయససస:32
లస: ససస స

9424 SQX2422020
పపరర: వరలమమ ధననన

95-203/1299

భసధసవప: రమ ననయమడడ ధననన
ఇసటట ననస:sangadigunta
వయససస:55
లస: ససస స

95-183/936

తసడడ:ప సతఖననరరయణ బమరర
ఇసటట ననస:SRI VASAVI RESIDENCY
వయససస:36
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,611

ససత సలల
4,813

ఇతరరలల
1

మతత స
9,425

4,611

4,813

1

9,425
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