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మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX2505246
పపరర: జజఖతరరయ చవల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-205/838

భరస : ఏసస బబబబ చవల
ఇసటట ననస:1-2-3
వయససస:46
లస: ససస స
4
SQX2047918
పపరర: పసపయసకర దనర

95-224/1198

5
SQX2484293
పపరర: ససరరశ కరరసశశటట

95-212/840

Deleted

95-212/785

8
SQX1710482
పపరర: శకలకడర గననవరపప

95-212/1

భరస : వనసకటరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:4-15-122/23
వయససస:26
లస: ససస స
95-138/967

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప పరరచచరర
ఇసటట ననస:4-123-36/3 3RD LINE
వయససస:60
లస: ససస స
13
SQX2270015
పపరర: శరరరల షపక

14
SQX2423028
పపరర: వజయ లకడర ఇమరడడశశటట

95-218/714

95-215/1464

తసడడ:ప మమలలలల షపక
ఇసటట ననస:5-795
వయససస:24
లస: ససస స
16
SQX2518033
పపరర: గకహలకడర పపతసపరటట
భరస : పపభబకర పపతసపరటట
ఇసటట ననస:10-12-12
వయససస:69
లస: ససస స
19
SQX2441996
పపరర: శసషరద పఠరన

95-222/1227

95-215/1325

తసడడ:ప హహససలన మహమరద
ఇసటట ననస:18-40-34/A
వయససస:26
లస: పప

23
SQX2267375
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వలర సశశటట

95-138/935

26
SQX2256261
పపరర: ననగయఖ వడనల

95-224/1

29
SQX1870161
పపరర: అశశన దనసరర
భరస : యబగరసధర బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:18-40-35/3
వయససస:28
లస: ససస స

9
SQX1910223
పపరర: ససదదప బబ రరగడడ

95-215/2

12
SQX2445013
పపరర: భబజసగరరవప కనసపరరస

95-205/733

15
SQX2543676
పపరర: రరజజశస షపక

95-205/916

18
SQX2045714
పపరర: వసశ కకషష గగరసటర

95-215/1265

21
SQX2517985
పపరర: వనసకట ససధ రరణణ గకసథద

95-205/864

భరస : వనసకట హరర పపసరద గకసథద
ఇసటట ననస:14-12-20
వయససస:41
లస: ససస స
95-138/933

24
SQX2232916
పపరర: మసగమర వలర సశశటట

95-138/934

భరస : వనసకటటశశర రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:18-40-15
వయససస:51
లస: ససస స
95-138/946

తసడడ:ప చసదపయఖ వడనల
ఇసటట ననస:18-40-33
వయససస:65
లస: పప
95-139/1102

భరస : ససరరశ కరరసశశటట
ఇసటట ననస:4-13-69/10 , 2nd line
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గగరసటర
ఇసటట ననస: 11TH LINE,DRNO 74-4-279
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప కకషషమమరరస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:18-40-15
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల సలయస షపక
ఇసటట ననస:18-40-17
వయససస:19
లస: పప
28
SQX2229292
పపరర: ఇసరరయల మహమరద

95-223/1172

తసడడ:ప లలట రరఘవ వలలర టట
ఇసటట ననస:13-19-70193
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప పచ వల షపక
ఇసటట ననస:14-12-127
వయససస:21
లస: ససస స
25
SQX2448231
పపరర: జకరరయయ షపక

20
SQX1949940
పపరర: దదవఖవరణణ వలలర టట

95-212/841

భరస : ఇమయమన షపక
ఇసటట ననస:9-15-317/139
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప యలమసద కకరరవ
ఇసటట ననస:10-2514
వయససస:22
లస: పప

భరస : మగబగల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:12-37-57 , west side
వయససస:47
లస: ససస స
22
SQX2289593
పపరర: శలర షపక

17
SQX2477024
పపరర: బబలకకటటశశరరరవప కకరరవ

6
SQX2484319
పపరర: వనసకటటశశరర కరరసశశటట

తసడడ:ప రరఘవ కకషష కనసపరరస
ఇసటట ననస:5 80 229/3
వయససస:87
లస: పప

భరస : రసబబబబ ఇమరడడశశటట
ఇసటట ననస:6-95-285
వయససస:39
లస: ససస స
95-205/866

95-224/1199

తసడడ:ప బబ రరగడడ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:4-23-23
వయససస:21
లస: పప

11
SQX2439156
పపరర: వనసకట రరమ కకషష కలయఖణ
ఉతతల
తసడడ:ప వనసకట రరఢ కకషష ఉతతల
ఇసటట ననస:4-414/1
వయససస:38
లస: పప

95-205/732

3
SQX1984707
పపరర: తరపతమర కలవకకలలర

భరస : అసకమరరరవప కలవకకలలర
ఇసటట ననస:3-2-64
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప యయవన కరరసశశటట
ఇసటట ననస:4-13-69/10
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చవల
ఇసటట ననస:4-15-122/7/1
వయససస:48
లస: ససస స
10
SQX2342202
పపరర: బబబ యసపరరల

95-215/1

భసధసవప: ననగరరజ ఆరరధసఖలల
ఇసటట ననస:1-75/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప రవబబబబ దనర
ఇసటట ననస:3-119/A
వయససస:18
లస: ససస స
7
SQX2044840
పపరర: కకటటశశరర చవల

2
SQX1910777
పపరర: శకలలత ఆరరధసఖలల

27
SQX2256287
పపరర: కరమమశశరర వడనల

95-138/947

భరస : ననగయఖ వడనల
ఇసటట ననస:18-40-33
వయససస:58
లస: ససస స
95-138/16

30
SQX2440378
పపరర: భవఖ శఖమల

95-138/948

తసడడ:ప మలర కరరరరన శఖమల
ఇసటట ననస:18-40-35/3
వయససస:20
లస: ససస స

Page 6 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

95-138/1090 32
31
SQX2555415
SQX1977990
పపరర: కరరమబననసర బబగబమ సయఖద
పపరర: లఖత పప లలపలర

Deleted

భరస : అలర బకలక సయఖద
ఇసటట ననస:18-40-35/3
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప మబరళ కకషష రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:18-40-35/4
వయససస:20
లస: ససస స

34
SQX2401701
పపరర: మబరళ కకషష రరవప పప లలపలర

95-138/950

తసడడ:ప చచసచసరరమయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:18-40-35/4,
వయససస:56
లస: పప

35
SQX2283133
పపరర: శసకర రరడడడ వలర స రరడడడ

తలర : ససత మహలకడర పసమరరజ
ఇసటట ననస:18-40-63
వయససస:20
లస: పప
95-139/1109

95-139/9

95-205/565

95-139/1114

Deleted
95-215/10

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:18-40-72
వయససస:39
లస: ససస స
55
SQX2446276
పపరర: మమజబ షపఖ

భరస : షపక అమర బబబబ
ఇసటట ననస:18-40-80
వయససస:45
లస: ససస స

95-139/1110

50
SQX2232494
పపరర: లలత రరడడడ

95-139/1080

95-139/1118

95-139/1112

95-139/1115

95-138/903

59
SQX1816487
పపరర: షపక అమర బబబబ
తసడడ:ప అబబబల హమద
ఇసటట ననస:18-40-80
వయససస:53
లస: పప

95-139/1108

42
SQX2435881
పపరర: దసరర పపసరద మయవడడ

95-139/1111

45
SQX2562106
పపరర: చనదరరజపఅల జజఖత

95-139/1232

48
SQX2404895
పపరర: బబబబ రరవప అడడససమలర

95-139/1113

51
SQX2403871
పపరర: లకడర అడడససమలర

95-139/1116

భరస : బబబబరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:18-40-72
వయససస:45
లస: ససస స
54
SQX2267417
పపరర: లకడర అరవపలర

95-139/1117

భరస : అసకమర రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:18-40-72/B
వయససస:25
లస: ససస స
95-139/1119

తసడడ:ప అబబబల అసర స షపక
ఇసటట ననస:18-40-78
వయససస:20
లస: ససస స
95-138/21

39
SQX2354215
పపరర: చనన బబష షపక

తసడడ:ప రరమ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:18-40-72
వయససస:56
లస: పప

Deleted

56
SQX2252641
పపరర: ఫరతమ బబగస షపక

95-139/8

భరస : చనదరరజపఅల అనల
ఇసటట ననస:18-40-68
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవరరమ పపసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-72
వయససస:47
లస: ససస స
53
SQX2030187
పపరర: లకడర అరవపలర

36
SQX1974922
పపరర: ధనచష మలర స

తసడడ:ప రమయరరవప మయవడడ
ఇసటట ననస:18-40-66/a
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసకమరరరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:18-40-72/B
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపఖ
ఇసటట ననస:18-40-78
వయససస:41
లస: పప
58
SQX1815927
పపరర: షపక నససమయ

47
SQX2343143
పపరర: ససభబన షపక

భరస : మబరళ కకషష రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:18-40-35/4
వయససస:42
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప బబజద షపక
ఇసటట ననస:18-40-71
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప అచసచత రరవప రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-72
వయససస:55
లస: పప
52
SQX1910348
పపరర: గగససయయ షపక

44
SQX2080810
పపరర: అజయ కలమయర దనననన

95-138/949

తసడడ:ప జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:18-40-65/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ దనననన
ఇసటట ననస:18-40-67
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప హమరద షపక
ఇసటట ననస:18-40-70
వయససస:23
లస: ససస స
49
SQX2232486
పపరర: శవరరమ పపసరద రరడడడ

95-139/1079

తసడడ:ప రమయరరవప మయవడడ
ఇసటట ననస:18-40-66/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:18-40-66/b
వయససస:22
లస: ససస స
46
SQX2044808
పపరర: షబన షపక

41
SQX2235182
పపరర: వరలకడర మయవడడ

33
SQX2383602
పపరర: శవ పరరశత పప లలపలర

తసడడ:ప సతఖననరరయణ మలర స
ఇసటట ననస:18-40-63
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ వడడడపలలర
ఇసటట ననస:18-40-63/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ కకటటశశర రరవప పపతసపరటట
ఇసటట ననస:18-40-66
వయససస:19
లస: ససస స
43
SQX1973460
పపరర: ఫసరబ గస షపక

95-217/792

తసడడ:ప ససబబగ రరడడ వలర స రరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-41/A
వయససస:63
లస: పప

95-139/1107 38
37
SQX2305126
SQX2039535
పపరర: వనసకట ఈశశర శరర పసమరరరజ
పపరర: గగతమ వడడడ పలలర

40
SQX2194769
పపరర: గబణ ససహహత పపతసపరటట

95-138/17

57
SQX2048163
పపరర: అషపఫఅల మహమరద

95-224/1176

తసడడ:ప అబబబల ఘయజ మహమరద
ఇసటట ననస:18-40-78
వయససస:23
లస: పప
95-139/10

60
SQX2237709
పపరర: నససమ షపక

95-139/1120

భరస : అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-40-80
వయససస:58
లస: ససస స
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95-139/1121 62
61
SQX2237683
SQX2237691
పపరర: మహమరద ఉసరరన గణణ షపక
పపరర: శలర షపక

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-40-80
వయససస:35
లస: పప
64
SQX2316347
పపరర: ఝనస రరణణ కలమరరర

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:18-40-80
వయససస:31
లస: ససస స
95-139/1123

భరస : భవన శసకర కలమరరర
ఇసటట ననస:18-40-85/1
వయససస:23
లస: ససస స
67
MLJ1735174
పపరర: శకనవరస రరవప గబమయర

95-139/11

68
SQX2367001
పపరర: చనన లసగయఖ గబమర

95-139/1126

71
SQX2191997
పపరర: గబమర సరయ రరస

95-139/1062

74
SQX2313492
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ దగబరల
తసడడ:ప రమణ రరడడడ దగబరల
ఇసటట ననస:18-40-95
వయససస:20
లస: పప

76
SQX2302024
పపరర: లకడర ఈమన

77
SQX2412211
పపరర: లకడర ఈమన

95-139/1131

తలర : ననగర రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:18-40-99
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపసరద సప మరగతష
ఇసటట ననస:18-40-102
వయససస:38
లస: ససస స
82
SQX1143353
పపరర: దదపసస మయరరడడడ

95-139/1097

95-139/1127

83
SQX2254837
పపరర: కరరరసక మసతప

95-139/1100

86
SQX2195501
పపరర: మమనక చనన

95-139/1129

89
SQX2344455
పపరర: సరసబ శవ రరవప రరమననన
తసడడ:ప యలమసద రరమననన
ఇసటట ననస:19-1-11
వయససస:63
లస: పప

69
SQX2408540
పపరర: శశషష కలమయర పపగడ

95-139/1125

72
SQX2408243
పపరర: ధరణణ పపగడ

95-139/1128

75
SQX2410496
పపరర: సరసబరరడడడ ఈమన

95-139/1130

తసడడ:ప మహనకలమయర రరడడ ఈమన
ఇసటట ననస:18-40-99
వయససస:52
లస: పప
95-139/1132

78
SQX1870450
పపరర: వజయ లకడర గణపత

95-139/12

భరస : ససరరష గణపత
ఇసటట ననస:18-40-102
వయససస:28
లస: ససస స
95-139/1077

81
SQX2301042
పపరర: ఇసదదరర మసతప

95-139/1096

భరస : శకనవరసరరవప మసతప
ఇసటట ననస:18-40-102/a
వయససస:48
లస: ససస స
95-139/1098

84
SQX2232163
పపరర: పపసనన చనన

95-139/1099

Deleted

భరస : రరజరశ చనన
ఇసటట ననస:18-40-102/a1
వయససస:42
లస: ససస స
95-139/1101

తసడడ:ప రరజరశ చనన
ఇసటట ననస:18-40-102/A-1
వయససస:23
లస: ససస స
95-183/768

95-138/1078

తసడడ:ప శశషష కలమయర పపగడ
ఇసటట ననస:18-40-93
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : ఇసదదరర మసతప
ఇసటట ననస:18-40-102/A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప రరజరశ చనన
ఇసటట ననస:18-40-102/A1
వయససస:22
లస: ససస స
88
SQX2236735
పపరర: సరయ వనసకట ననగ లకడర
సససధసజ పరదరరస
తలర : మధవ పరదరరస
ఇసటట ననస:19-1-10
వయససస:19
లస: ససస స

80
SQX2080729
పపరర: కరరరసక మసతప

66
SQX2506731
పపరర: బకలల గబడడపరటట

తసడడ:ప లలక రరవప పపగడ
ఇసటట ననస:18-40-93
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మసతప
ఇసటట ననస:18-40-102/a
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప అదద ననరరయణ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:18-40-102/A
వయససస:27
లస: ససస స
85
SQX2232155
పపరర: కవఖ చనన

95-139/1124

తలర : మహనకలమయర రరడడ
ఇసటట ననస:18-40-99
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/13

95-138/22

తసడడ:ప వలరరజ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:18-40-88
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప గబమర శశష గరరర
ఇసటట ననస:18-40-93
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బపహరస కకణణదచన
ఇసటట ననస:18 40 93 opp panchavati apts
వయససస:25
లస: పప

79
SQX1798628
పపరర: కలతన సప మరగతష

95-138/904

తసడడ:ప గబరవయఖ గబమర
ఇసటట ననస:18-40-93
వయససస:69
లస: పప

భరస : శశష గరరర రరవప గబమర
ఇసటట ననస:18-40-93
వయససస:41
లస: ససస స
73
SQX1905330
పపరర: వననద కకణణదచన

65
SQX2108702
పపరర: కకటమర బబలలడడగబ

63
SQX1904937
పపరర: సరయతతజ మలర స

తసడడ:ప వససతరరవప మలర స
ఇసటట ననస:18-40-84
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబగరరవప బబలలడడగబ
ఇసటట ననస:18-40-86
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప గబమయర
ఇసటట ననస:18-40-90
వయససస:34
లస: పప
70
SQX2418911
పపరర: శవ పరరశత గబమర

95-139/1122

87
SQX1811934
పపరర: బబబబ షపక

95-205/3

తసడడ:ప గగస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:18-40-107
వయససస:25
లస: పప
95-182/614

90
SQX2344059
పపరర: సరసబ శవ రరవప రరమననన

95-182/615

తసడడ:ప యలమసద రరమననన
ఇసటట ననస:19-1-11
వయససస:63
లస: పప
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91
SQX2017358
పపరర: హబబబలయర ఖయన పఠరన

95-122/435

తసడడ:ప రహహసఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:61
లస: పప
94
SQX1688993
పపరర: కలమయరర గగనన

95-122/8

భరస : లకరయఖ వనయ బబబబ గగనన
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:39
లస: ససస స
97
SQX1689199
పపరర: లకరయఖ వనయ బబబబ గగనన

95-122/11

95-183/4

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:19-1-54/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస జమమలయర
ఇసటట ననస:19-2-265
వయససస:18
లస: ససస స

95
SQX1689025
పపరర: లకడర యమరరర

96
SQX1689140
పపరర: శశష రతనస ఘటట

భరస : కరశవ రరవప ఘటట
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:69
లస: ససస స

98
SQX1689116
పపరర: కరశవ రరవప ఘటట

99
NDX1407155
పపరర: రరజవ రతన శఖ

101
SQX2441483
పపరర: సరసబరరడడడ యరకస రరడడడ

104
SQX2399756
పపరర: శకనస జమమలయర

95-222/1247

110
SQX2430213
పపరర: చసదప శశఖర మమదస

113
SQX2056588
పపరర: సచరఖ తతజ పపలపరటట

95-183/782

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:19-3-57
వయససస:24
లస: పప

95-212/806

116
SQX2044857
పపరర: రరకన సయద

తసడడ:ప సచరఖ నరరససగ భన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:19-3-81
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన సయద
ఇసటట ననస:19-3-1998
వయససస:19
లస: ససస స

118
SQX2366615
పపరర: ససనత మయరర
స రర

119
SQX1998848
పపరర: ఇసరరయల సయద

95-182/631

భసధసవప: రరజజశస సయద
ఇసటట ననస:19-7-2
వయససస:40
లస: పప

102
SQX2037166
పపరర: శకకల బబగబమ మగల

95-219/813

105
SQX2302164
పపరర: తతజ కలమయర జమబలయర

95-219/866

తసడడ:ప శకనస జమమలయర
ఇసటట ననస:19-2-265
వయససస:19
లస: పప
95-1/60

108
SQX2034718
పపరర: ఖససస సరహహబ షపక

95-219/814

తసడడ:ప పపదమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:19-3-23
వయససస:44
లస: పప
95-183/780

95-143/705

తసడడ:ప కకషష మమరరస పపలపరటట
ఇసటట ననస:19-3-78/79
వయససస:26
లస: పప
95-182/628

94-59/60

భరస : ఆడమ బబగ మగల
ఇసటట ననస:19-2-7
వయససస:61
లస: ససస స

Deleted

112
SQX2178911
పపరర: బబల కకషష గబసటటరర

95-122/10

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప శఖ
ఇసటట ననస:19-1-18
వయససస:29
లస: పప

95-202/835

107
SQX1961598
పపరర: అబబబల రహహస షపక

తసడడ:ప నరసససహ రరవప మమదస
ఇసటట ననస:19-3-51
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ మయరర
స రర
ఇసటట ననస:19-6-53
వయససస:31
లస: ససస స

95-122/12

తసడడ:ప ఘన ససలదన షపక
ఇసటట ననస:19-3-14/15
వయససస:21
లస: పప
95-183/779

95-202/1031

Deleted

భరస : వనసకట తరరమల రరవప యమరరర
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ ససఖకకలయపప
ఇసటట ననస:19-3-51
వయససస:64
లస: పప

115
SQX2219764
పపరర: రరపర సససగ బబ సదదల

95-122/9

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జమమలయర
ఇసటట ననస:19-2-265
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబలయఖ జమమలయర కరశ
ఇసటట ననస:19-2-265
వయససస:53
లస: ససస స
109
SQX2283588
పపరర: శవ రరమ కకషష ససఖకకలయపప

తసడడ:ప రహహస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-1-15
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరమ రరడడడ యరకస రరడడడ
ఇసటట ననస:19/1-58
వయససస:74
లస: పప
95-189/1384

93
SQX2514982
పపరర: పరరశన పఠరన

భరస : వనసకట పపరష సతఖననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:19-1-14
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ శశషయఖ ఘటట
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:77
లస: పప

100
SQX1962083
పపరర: కకకరకర అదమర

106
SQX2284636
పపరర: రతనస జమమలయర కరశ

95-122/436

Deleted

తసడడ:ప జజకబ గగనన
ఇసటట ననస:19-1-16
వయససస:38
లస: పప

103
SQX2483014
పపరర: యయమన జమమలయర

92
SQX1986983
పపరర: శకదతవ చకక

111
SQX2427268
పపరర: పదర మమదస

95-183/781

భరస : చసదప శశఖర మమదస
ఇసటట ననస:19-3-51
వయససస:36
లస: ససస స
114
SQX1872936
పపరర: రసగరరరవప కకపపతరరవపరర

95-184/8

తసడడ:ప రరమయఖ కకపపతరరవపరర
ఇసటట ననస:19-3-80
వయససస:70
లస: పప
95-212/778

95-3/1037

117
SQX2177137
పపరర: సరయ వనసకట దసరర భబరర వ
అవపల
తసడడ:ప శకనవరస రరవప అవపల
ఇసటట ననస:19-6-28
వయససస:18
లస: పప

95-182/630

120
SQX2390870
పపరర: జమల షపక

95-211/986

తసడడ:ప మకలగల షపక
ఇసటట ననస:19-7-3/127
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: షబగర షపక
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95-220/1135

తసడడ:ప ఖయజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-3/128
వయససస:18
లస: పప
95-185/991

తసడడ:ప శకనవరససలల కరకరన
ఇసటట ననస:19-7-20
వయససస:20
లస: పప
95-183/25

తసడడ:ప జలయలలదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-22
వయససస:21
లస: పప
95-183/28

128
SQX1799980
పపరర: శమయ ససలయసనన సయఖద

131
SQX2504892
పపరర: యశన సయద

95-183/26

95-211/988

భరస : మబససర స పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-43
వయససస:28
లస: ససస స

134
SQX1992403
పపరర: పపవలర క కకసచరర

95-182/718

95-183/749

తసడడ:ప రరజ కకసచరర
ఇసటట ననస:19-7-49
వయససస:25
లస: ససస స

136
SQX1799931
పపరర: జహహమబన షపక

95-183/30

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:19-7-59
వయససస:28
లస: ససస స

137
SQX2451326
పపరర: సయద నజమబదదబన

95-16/612

తసడడ:ప ససలలమన షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-68
వయససస:19
లస: ససస స

140
SQX1845148
పపరర: షబబన అజర షపక

95-222/1256

తసడడ:ప ససబగ రరవప
ఇసటట ననస:19-7-70/29
వయససస:42
లస: పప

143
SQX2393445
పపరర: గగపస కలపతల

95-16/30

భరస : పపలర యఖ తతట
ఇసటట ననస:19-7-70/68
వయససస:48
లస: ససస స

146
SQX2505188
పపరర: పపలర యఖ తతట

95-207/641

149
SQX2543858
పపరర: ఖససస బ షపక
భరస : ఖదర వల సహహక
ఇసటట ననస:19-7-70/204
వయససస:31
లస: ససస స

132
SQX2172484
పపరర: ససబబగలల మసడర

95-183/826

Deleted

భరస : చననయఖ మసడర
ఇసటట ననస:19-7-28
వయససస:39
లస: ససస స
135
SQX1799923
పపరర: రఫసయయ షపక

95-183/29

138
SQX1757483
పపరర: జహహ ససలయసనన మహమరద

95-16/29

141
SQX2555159
పపరర: దసరర రరవప బతష
స ల

95-183/951

144
SQX1974427
పపరర: ననగబర బ షపక

95-183/31

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-70/31A
వయససస:23
లస: ససస స
95-182/720

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ తతట
ఇసటట ననస:19-7-70/68
వయససస:63
లస: పప
95-200/1042

95-183/27

తసడడ:ప అసకమరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-7-70
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కకషష
ఇసటట ననస:19-7-70/29
వయససస:19
లస: పప
95-182/719

129
SQX1800002
పపరర: శరహన ససలల న సయఖద

తసడడ:ప ససలలమయన షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-68
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:19-7-68/2
వయససస:38
లస: ససస స
95-207/640

95-222/1460

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-59
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: సయద జనత
ఇసటట ననస:19-7-66
వయససస:33
లస: పప

139
SQX2094662
పపరర: అయయషర ససలయసనన మహమరద

126
SQX2505675
పపరర: కకటటశశరర కనశశటట

భరస : అయమబ అల ఖయన
ఇసటట ననస:19-7-26
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమర సయద
ఇసటట ననస:19-7-27/284
వయససస:43
లస: పప

133
SQX2417657
పపరర: హససన పఠరన

95-16/28

భరస : శసకర కనశశటట
ఇసటట ననస:19-7-20/225
వయససస:39
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప బషపర ఖయన
ఇసటట ననస:19-7-26
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబపమణఖ ఫణణ గగదనవపవ
ఇసటట ననస:19-7-70/117
వయససస:35
లస: ససస స

95-213/1185

భరస : మహమరద అల ఖయన
ఇసటట ననస:19-7-26
వయససస:21
లస: ససస స

130
SQX1810902
పపరర: లయయకత అల ఖయన

148
SQX2105401
పపరర: అసజన దతవ గగదనవపవ

125
SQX2496537
పపరర: బబజర కరకరన

123
SQX1757459
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-7-7/B SAI BABA COLONY
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరససలల కరకరన
ఇసటట ననస:19-7-20
వయససస:37
లస: ససస స

127
SQX1810647
పపరర: అహరద బబషర షపక

145
SQX2505121
పపరర: ననగరశశరమర తతట

95-182/634

తసడడ:ప ననగబల బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-3/185
వయససస:22
లస: ససస స

124
SQX2536324
పపరర: ససధనకర కరకరన

142
SQX2454874
పపరర: కకషష కలపతల

122
SQX2218378
పపరర: సబన షపక

147
SQX2524262
పపరర: మసరసన మహమరద

95-182/733

తసడడ:ప ఖదర బబష మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-70/116
వయససస:35
లస: పప
95-205/918

150
SQX2518850
పపరర: మన సరయ లకడర పపసపరటట

95-182/726

తసడడ:ప ఈశశరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:19-7-70/221
వయససస:19
లస: ససస స
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151
SQX2378107
పపరర: జజఖత పననత
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95-211/991

భరస : సరసబశవ రరవప పపననత
ఇసటట ననస:19-7-70/222
వయససస:26
లస: ససస స
95-180/771

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:19-7-70/234
వయససస:29
లస: పప

155
SQX2549947
పపరర: జజఖత ససపత

95-224/1337

158
SQX2506517
పపరర: మమనక తచననల

95-182/745

భరస : రరఘవయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:19-7-86/A
వయససస:30
లస: ససస స
163
SQX1969773
పపరర: దసరర పపసరద తషమరల

95-182/722

95-182/8

95-183/835

95-224/5

95-183/834

భరస : శవ రరడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:19-7-95/1 2ND LINE
వయససస:22
లస: ససస స

170
SQX2250678
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ చలర

173
SQX1967108
పపరర: చలయర వ కకషష రరడడడ

95-182/9

176
SQX2392157
పపరర: రమణ సననపరరడడడ

95-187/406

179
SQX2529758
పపరర: అరరణశక రరణబకదతవ జసగర
భరస : సచరఖ ససరరసదప రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:19-7-95/2
వయససస:34
లస: ససస స

95-183/32

162
SQX2005072
పపరర: రరస బబబబ కలశశటట

95-182/601

165
SQX2513984
పపరర: పపభబ గరదచ

95-186/753

168
SQX1893916
పపరర: అనసష కరమననన

95-224/4

భరస : శవనననరరయణ కరమననన
ఇసటట ననస:19-07-94/9
వయససస:27
లస: ససస స
95-183/832

171
SQX2185783
పపరర: వ కకషష రరడడడ చలర

95-183/833

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:19-7-94/10
వయససస:29
లస: పప
95-224/6

174
SQX2058584
పపరర: తతజశశన ససగన

95-183/751

తసడడ:ప చసదప శశఖర రరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:19-7-94/C5
వయససస:18
లస: ససస స
95-187/407

భరస : వనసక రరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-95
వయససస:36
లస: ససస స
95-182/637

159
SQX1872795
పపరర: ఇమయమ బబషర షపక

తసడడ:ప గబరరసరశమ గరదచ
ఇసటట ననస:19-7-92/6
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-94/10
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రమమశ
ఇసటట ననస:19-7-95
వయససస:23
లస: ససస స
178
SQX2357622
పపరర: నవఖ దతవరపలర

95-181/1335

తసడడ:ప బబ డయఖ చలర
ఇసటట ననస:19-7-94/10
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:19-7-94/10
వయససస:23
లస: ససస స
175
SQX1962828
పపరర: వనలషషవ

167
SQX2167708
పపరర: శశరసక రరడడడ సససకర

95-212/839

తసడడ:ప వలస రరవప కలశశటట
ఇసటట ననస:19-7-92/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరడడ సససకర
ఇసటట ననస:19-7-94/7
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప బబపయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:19-7-94/9
వయససస:36
లస: పప
172
SQX2250538
పపరర: ససధఖ రరణణ చలర

95-202/744

భరస : పపభబ గరదచ
ఇసటట ననస:19-7-92/6
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:19-7-94/7
వయససస:47
లస: పప
169
SQX1893874
పపరర: శవనననరరయణ కరమననన

164
SQX2512531
పపరర: లకడర గరదచ

156
SQX2305100
పపరర: బబలగసగరధర రరడడడ తమరననన

తసడడ:ప ససలదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-85
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణ వనపరరస
ఇసటట ననస:19-7-90/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవయఖ తషమరల
ఇసటట ననస:19-7-92/5
వయససస:64
లస: పప
166
SQX2302271
పపరర: సరసబ శవ రరడడ సససకర

161
SQX2050433
పపరర: మహహష వనపరరస

95-206/714

తసడడ:ప కకటటరరడడడ తమరననన
ఇసటట ననస:19-7-72/256/A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మయధవరరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:19-7-85
వయససస:21
లస: ససస స
95-224/1338

153
SQX2045029
పపరర: ఆదదలకడర పపసనన ఆలపరటట

తసడడ:ప సరగదదగసతన గబసటటరర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:19-7-70/232
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమయర ససపత
ఇసటట ననస:19-7-72/256A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప బతననన
ఇసటట ననస:19-7-84/7
వయససస:18
లస: ససస స
160
SQX2257756
పపరర: లకడర కకసడతటట

95-200/1043

భరస : నరససమమ రరవ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:19-7-70/232
వయససస:21
లస: ససస స

154
SQX2058303
పపరర: రరయయజ షపక

157
SQX2254464
పపరర: సరయ తతజసశన బతననన

152
SQX2041440
పపరర: వనసకటలకడర ఆలపరటట

177
SQX2358695
పపరర: వనసకట రమణ దతవరపలర

95-183/836

భసధసవప: గగపరల రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:19-7-95/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-187/558

180
SQX2347888
పపరర: ససదదప రరడడడ రరమయల

95-187/408

తసడడ:ప వనసకరరరడడడ రరమయల
ఇసటట ననస:19-7-95/2,
వయససస:22
లస: పప
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181
SQX1872779
పపరర: వరరణ రరడడ అలయర
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95-183/33

తసడడ:ప ససధనకర రరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:19-7-96/5
వయససస:21
లస: పప
184
SQX2457471
పపరర: అనసరరధ జజగరర మమడడ

95-187/409

95-182/737

95-183/839

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ గబజరల
ఇసటట ననస:19-7-97/34
వయససస:18
లస: పప
193
SQX2280931
పపరర: పరరరశదబ రరడడడ తమధనలయ

95-183/840

95-182/747

భరస : ఆధద రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:19-7-106
వయససస:38
లస: ససస స
202
SQX2058501
పపరర: సరయ బబలయజ ననయబడడ

188
SQX2533263
పపరర: చసదప రరడడడ గరయస

191
SQX2422137
పపరర: ధన లకడర దరరసననలయ

192
SQX1918630
పపరర: అనసష అలవల

197
SQX2503423
పపరర: చచసచమర భబదయ

200
SQX2177103
పపరర: రమదతవ గగససల

203
SQX2508372
పపరర: వనసకటరతనస యయమమలవరరర

205
SQX2051191
పపరర: శశభన బబబబ కకలర

206
SQX2043495
పపరర: మహమరద రఫస షపక

తసడడ:ప పప తషరరజ కకలర
ఇసటట ననస:19-7-120/1
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: రతస మర దదడడ
ఇసటట ననస:19-7-129/a
వయససస:61
లస: పప

95-182/638

95-211/5

భరస : శకనవరస రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:19-7-98
వయససస:26
లస: ససస స

209
SQX2429298
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ నలమలయపప
తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-132
వయససస:39
లస: పప

95-218/658

తసడడ:ప ఓబబలలపడడడ
ఇసటట ననస:19-7-99
వయససస:57
లస: పప
95-218/758

198
SQX2384311
పపరర: ససజజత ససకర

95-212/809

భరస : ససబగ రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:19-7-105
వయససస:38
లస: ససస స
95-183/807

201
SQX2364040
పపరర: ఫణణసదప రరడడడ మయలల

95-187/401

తసడడ:ప అసజ రరడడడ మయలల మయలల
ఇసటట ననస:19-7-106
వయససస:24
లస: పప
95-182/723

204
SQX2266005
పపరర: ననగరరరరన ఆదదన

95-222/1248

Deleted

తసడడ:ప ననగయఖ ఆదదన
ఇసటట ననస:19-7-120
వయససస:29
లస: పప
95-202/736

తసడడ:ప ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-121/1
వయససస:48
లస: పప
95-186/607

95-183/838

95-187/399 195
194
SQX2246262
SQX2428548
పపరర: వనసకట లకడరననరరయణరరడడడ మర
పపరర: ససబగరరడడడ మరరరల

భరస : ససబపమణఖస యయమమలవరరర
ఇసటట ననస:19-7-113
వయససస:76
లస: ససస స

95-219/817

95-211/4

189
SQX2399236
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ గబజరల
తసడడ:ప కకటటరరడడడ గబజరల
ఇసటట ననస:19-7-97/34
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపతనప రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:19-7-106
వయససస:22
లస: ససస స
95-182/600

186
SQX1808708
పపరర: ననగ లకడర చలలకలరర

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:19-7-97/27 REDDY STREET
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ఏన వ వ సతఖననరరయణ ననయబడడ
ఇసటట ననస:19-7-106A
వయససస:19
లస: పప

208
SQX2171460
పపరర: నరసససహ రరడడడ దదడడ

95-182/738

భరస : వనసకటటశశర రరవప భబదయ
ఇసటట ననస:19-7-103
వయససస:39
లస: ససస స
95-183/806

95-183/837

భరస : రరజశశఖరర రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:19-7-97/24
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మర
ఇసటట ననస:19-07-99
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప పపభబకర రరడడడ మజరగ
ఇసటట ననస:19-7-102
వయససస:36
లస: పప
199
SQX2265981
పపరర: తరపతమర గగససల

95-220/1137

భసధసవప: ననగరశశర రరవప దరరసననలయ
ఇసటట ననస:19-7-97/39
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటట రరడడడ తమధనలయ
ఇసటట ననస:19-7-98/4A
వయససస:38
లస: పప
196
SQX2552396
పపరర: ససదదప రరడడడ మజరగ

185
SQX2303527
పపరర: మమనక సననపరరడడ

183
SQX2183382
పపరర: ససరరశ బబబబ అలర

తసడడ:ప శతనరరమయఖ అలర
ఇసటట ననస:19-7-97/19A
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-97/21
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చసదప రరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-97/27
వయససస:41
లస: ససస స
190
SQX2192532
పపరర: వససత కలమయర రరడడడ గబజరల

95-13/28

భరస : ససత రరమయసజననయబలల గరదత
ఇసటట ననస:19-7-97
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:19-7-97/20
వయససస:33
లస: ససస స
187
SQX2533255
పపరర: శక దతవ గరయస

182
SQX1757004
పపరర: మహ లకడర గరదత

207
SQX2176451
పపరర: నరసససహ రరడడడ దదడడ

95-183/808

తసడడ:ప రగశ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:19-7-129/A
వయససస:61
లస: పప
95-187/402

210
SQX1989201
పపరర: రరఘవ రరడడడ సససకర

95-183/744

తసడడ:ప జయరరమ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:19-7-135
వయససస:39
లస: పప
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211
MLJ2068815
పపరర: జయరరమ రరడడడ� సససకర�

95-201/837

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ � సససకర
ఇసటట ననస:19-7-135
వయససస:68
లస: పప
214
SQX1932649
పపరర: ధన లకడర బబ సతష

95-183/34

95-183/745

95-207/3

95-183/36

95-184/686

95-183/813

95-187/403

తసడడ:ప ససజవ రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:19-7-184
వయససస:18
లస: పప

95-183/811

222
SQX2381879
పపరర: దదవఖ భబరత సచరపపరరడడ

95-182/632

భరస : లకడర ననరరయణ రరడడ సచరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-158
వయససస:29
లస: ససస స
95-183/812

227
SQX2472389
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలపరరస

230
SQX1872423
పపరర: కలమయరర నససచఎస

233
SQX2409910
పపరర: షకకల షపక

95-183/40

236
SQX1872456
పపరర: లకడర వనమనపఅల

95-201/916

239
SQX2449312
పపరర: లయవణఖ బతష
స ల
తసడడ:ప ననగరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-7-186
వయససస:21
లస: ససస స

95-183/37

228
SQX1872548
పపరర: శసషరద షపక

95-183/38

తసడడ:ప చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-175
వయససస:32
లస: ససస స
95-183/39

231
SQX2058568
పపరర: ససపసపయ తలశల

95-183/747

తసడడ:ప తలశల
ఇసటట ననస:19-7-176
వయససస:19
లస: ససస స
95-211/983

234
SQX2270957
పపరర: ననరరయణ రరడడడ ఉడడమబల

95-183/814

తసడడ:ప కరశ రరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:19-7-180
వయససస:80
లస: పప
95-183/41

భరస : శవయఖ వనమనపఅల
ఇసటట ననస:19-7-181
వయససస:44
లస: ససస స
95-183/816

225
SQX1872761
పపరర: శకనవరససలల రరడడ శనగల
తసడడ:ప ససబగ రరడడ శనగల
ఇసటట ననస:19-7-168
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-176
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ వనమనపఅల
ఇసటట ననస:19-7-181
వయససస:21
లస: ససస స
238
SQX2275253
పపరర: దసరర పపసరద మరరయయల

95-206/711

భరస : చచననకరససశలల నససచఎస
ఇసటట ననస:19-7-176
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప మడడగల షపక
ఇసటట ననస:19-7-176
వయససస:37
లస: పప
235
SQX1872498
పపరర: ససషర వనమనపఅల

224
SQX2279990
పపరర: వనల దససప

95-183/810

219
SQX2077204
పపరర: ఉమ కరసత దటట సరయ రరడడ
బబలరరడడడ
తసడడ:ప శవరరడడడ బబలరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-142
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శవ కకటటశశర రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:19-7-172
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబగ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:19-7-175
వయససస:47
లస: ససస స
232
SQX2411130
పపరర: ఆరరఫ షపక

221
SQX2302032
పపరర: గణణశ రరడడడ కసజల

216
SQX2248771
పపరర: లలయ మసజష తకరకళళపరటట

95-183/746

భరస : ససబగరరమ రరడడ దససప
ఇసటట ననస:19-7-166
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగ రరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-168/A
వయససస:19
లస: పప
229
SQX2396737
పపరర: మసగమర సససకర

218
SQX2058600
పపరర: రవ తతజ పసననసటట

95-182/749

తసడడ:ప మసరసన రరవప తకరకళళపరటట
ఇసటట ననస:19-7-137/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప బల కకటట రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:19-7-153/3
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప కకషష పసలల
ఇసటట ననస:19-7-165
వయససస:27
లస: పప
226
SQX2058725
పపరర: తరరపత రరడడడ యకకసటట

95-183/35

తసడడ:ప సతఖననరరయణ పసననసటట
ఇసటట ననస:19-7-138
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబలన జననరరన
ఇసటట ననస:19-7-153/2
వయససస:22
లస: ససస స
223
SQX1872381
పపరర: రరజశశఖర పసలల

215
SQX1932672
పపరర: మలర శశర రరవప బబ సతష

213
SQX2562049
పపరర: మమరర సరగజన తకరకళళపరటట

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:19-7-137/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ మమరరస బబ సతష
ఇసటట ననస:19-7-137/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమబలల పసననసటట
ఇసటట ననస:19-7-138
వయససస:27
లస: పప
220
SQX1811710
పపరర: బబలన ససధన రరణణ

95-183/809

తసడడ:ప ససబగరరవప వజర
ఇసటట ననస:19-7-137
వయససస:19
లస: పప

భరస : మలలర శ బబ సతష
ఇసటట ననస:19-7-137/1
వయససస:33
లస: ససస స
217
SQX1986637
పపరర: నరరశ పసననసటట

212
SQX2445633
పపరర: ననగ పపవణ కలమయర వజర

237
SQX2255818
పపరర: దసరర దతవ మరరయయల

95-183/815

తసడడ:ప ససజవ రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:19-7-184
వయససస:20
లస: ససస స
95-212/810

240
SQX2363414
పపరర: రరణణ తతరరరకకసడ

95-187/404

భరస : దతవనసదప పపసరద తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:19-7-187
వయససస:22
లస: ససస స

Page 13 of 382

241
SQX2268605
పపరర: పవన కలయఖణ దనసరర
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95-183/817

తసడడ:ప శకరరమ మమరరస దనసరర
ఇసటట ననస:19-7-188
వయససస:19
లస: పప
244
SQX2247054
పపరర: మహమరద షరరఫ షపక

95-183/819

95-183/952

95-211/984

95-187/375

95-3/1038

95-183/748

95-182/633

254
SQX1772805
పపరర: సబన షపక

257
SQX2412963
పపరర: లకడర దసరర మడతల

260
SQX2095545
పపరర: శకనవరస రరవప ననగరశశటట

95-202/737

263
SQX2043800
పపరర: శక దతవ ననగరశశటట

95-187/4

తసడడ:ప కకటయఖ రరచచరర
ఇసటట ననస:19-7-238
వయససస:77
లస: పప

266
SQX1931427
పపరర: పరణఖస లకడర తపవనణణ

తలర : కలసచల వనసకయమర వనసకయమర
ఇసటట ననస:19-7-241/4
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస దదడడడ
ఇసటట ననస:19-7-242
వయససస:59
లస: ససస స

95-211/7

252
SQX2059392
పపరర: వనసకట లకడర కకటట

95-187/374

255
SQX2443729
పపరర: వజయ లకడర మయరస ల

95-218/657

95-183/820

95-201/838
258
SQX2042315
పపరర: సరయ దసరర వనసకట మలర కరరరరన
అసకరల
తసడడ:ప ననగరశశర రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:19-7-234
వయససస:18
లస: పప

95-184/687

261
SQX2042299
పపరర: పసపయసకర ననగరశశటట

95-201/839

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:19-7-237/2
వయససస:22
లస: ససస స
95-202/738

264
SQX2125623
పపరర: శవ పపసరద పసరవల

95-220/1133

తసడడ:ప ససబబగ రరవప పసరవల
ఇసటట ననస:19-7-237/D1
వయససస:61
లస: పప
95-182/10

తసడడ:ప పరణఖస సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:19-7-238/C
వయససస:24
లస: ససస స

95-183/822 269
268
SQX2476125
SQX1808864
పపరర: సరయకకషష సరయకకషష కలసచల
పపరర: తమరకక దదడడడ

249
SQX1808815
పపరర: ససబగలకడర కకడనల

భరస : ససబగరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-199
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:19-7-237/2
వయససస:42
లస: ససస స
95-220/11

95-213/935

భరస : శకనవరసరరవప కకటట
ఇసటట ననస:19-7-190
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:19-7-237/2
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబగ రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:19-7-237/2
వయససస:59
లస: ససస స
265
SQX1834241
పపరర: ససబబగరరవప రరచచరర

251
SQX2412377
పపరర: ఈశశరమర మయరరడడ

246
SQX2451912
పపరర: ససనత తతమబలల

భరస : ననగరశశర రరవప కకడనల
ఇసటట ననస:19-7-189/B
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరరసదప మడతల
ఇసటట ననస:19-7-233/B
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:19-7-237/2
వయససస:25
లస: పప
262
SQX2050458
పపరర: శతనరరవమర ననగరశశటట

95-211/6

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-190/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద బబబబ భమషస
ఇసటట ననస:19-7-223/197
వయససస:22
లస: ససస స
259
SQX2058576
పపరర: సరయ కలమయర ననగరశశటట

248
SQX1805480
పపరర: శవ కలమయరర కలడనల

95-183/818

భరస : ఉదయ కలమయర తతమబలల
ఇసటట ననస:19-7-189/2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శశషసరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-189,
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కకటట
ఇసటట ననస:19-7-190
వయససస:19
లస: ససస స
256
SQX2070795
పపరర: ససపసపయ మయనశ భమషస

95-184/723

భరస : దసరర పపసరద కలడనల
ఇసటట ననస:19-7-189/B
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప శకధర అసకరల
ఇసటట ననస:19-7-189/B
వయససస:19
లస: పప
253
SQX2059384
పపరర: వరసవ కకటట

245
SQX2177285
పపరర: రబగన షపక

243
SQX2264562
పపరర: గగపస యయకకటటలయ

తసడడ:ప శకనస యయకకటటలయ
ఇసటట ననస:19-7-189
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప సలయవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-189/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప అసజయఖ బబలయ
ఇసటట ననస:19-7-189/4
వయససస:23
లస: పప
250
SQX2222693
పపరర: రరజరశ అసకరల

95-224/1332

భరస : నగరజ కపతల
ఇసటట ననస:19-7-188/4/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:19-7-189
వయససస:20
లస: పప
247
పపరర: వనసకట దసరర పపసరద బబలయ

242
SQX2444099
పపరర: రరణబక కపతల

267
SQX2253672
పపరర: కకటట వనసకటయఖ గబజరల

95-183/821

తసడడ:ప గగపరల రరవప గబజరల
ఇసటట ననస:19-7-241/2
వయససస:51
లస: పప
95-211/8

270
SQX1857663
పపరర: శకకరసత బబ డపరటట

95-211/9

తసడడ:ప సరసబశవరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-7-246/A
వయససస:22
లస: పప
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271
SQX2354462
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ డపరటట

95-213/936

తసడడ:ప గగవరరనరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-7-246/A
వయససస:52
లస: పప
95-183/43

తసడడ:ప వనలలగగసడ రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:19-7-248
వయససస:23
లస: పప
95-183/823

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-253/1
వయససస:18
లస: పప
280
SQX2363125
పపరర: శకనవరస పప తనరర సక

95-140/580

తసడడ:ప దసరరర పపసరద పప తనరర సక
ఇసటట ననస:19-7-260
వయససస:31
లస: పప
95-183/57

తసడడ:ప దసరరరపపసరద పప తరర సక
ఇసటట ననస:19-7-260 redla bazar
వయససస:32
లస: పప
95-183/824

95-181/1348

95-211/10

281
SQX2503266
పపరర: సరయ నసదన కకసడవటట

282
SQX1884907
పపరర: శరకవణణ పప తరర సక

284
SQX1884923
పపరర: దసగర పపసరద పప తనరర సక

287
SQX2408581
పపరర: బ శకనవరసస సససగర

290
SQX1968379
పపరర: ఏసస బబబబ చచరరకలరర

293
SQX1687912
పపరర: శకనస ససరరకకటట

తసడడ:ప పపలయరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:19-7-272/91
వయససస:57
లస: పప
95-220/1067

95-220/1134

279
SQX1617259
పపరర: శకమనననరరయణ వలల
ర రర
తసడడ:ప ససబబగరరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-7-257
వయససస:44
లస: పప

95-182/713

95-183/45

95-183/56

తసడడ:ప దసరర పపసరద పప తరర సక
ఇసటట ననస:19-7-260 redla bazar
వయససస:29
లస: ససస స
95-183/58

95-183/46
285
SQX1839646
పపరర: ననగ సరయ కలమయర బబ డపరటట

తసడడ:ప సరసబశవరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:19-7-266/A
వయససస:24
లస: పప
95-183/825

288
SQX1837434
పపరర: సరయ దదపక సససగ బబ సదదల

95-220/13

తసడడ:ప చతస రసజన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:19-7-269
వయససస:21
లస: పప
95-182/13

291
SQX2127512
పపరర: మలర కరరరన రరవప కరససల

95-202/839

తసడడ:ప వనసకట ససబగయయఖ కరససల
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:26
లస: పప
95-220/14

తసడడ:ప రరమబలల ససరరకకటట
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:52
లస: పప
95-211/12

276
SQX2385169
పపరర: జయ రమ రరడడడ ఆవపల

తసడడ:ప మసరసనశల దచదతకలల
ఇసటట ననస:19-7-253 SANGADIGUNTA
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప దతవ పపసరద చచరరకలరర
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమణ అసబమరర
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-7-272/125
వయససస:20
లస: ససస స

95-220/12

భసధసవప: బ రరమ సససదరర
ఇసటట ననస:19-7-269
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:53
లస: పప

298
SQX2047025
పపరర: లకడర పరరమళ బబరస

278
SQX1808757
పపరర: ససలదనబ దచదతకలల

95-184/724

తసడడ:ప తరరపతయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:19-7-248
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప పప తనరర సక
ఇసటట ననస:19-7-260 redla bazar
వయససస:58
లస: పప

భరస : చనన గబరవ రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:19-7-268
వయససస:64
లస: ససస స

295
SQX1805431
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబట

95-183/44

తసడడ:ప డసడతశశరరడచ కకసడవటట
ఇసటట ననస:19-7-260
వయససస:22
లస: పప

283
SQX1884915
పపరర: శకనవరస పప తరర సక

292
SQX1918721
పపరర: సరసబబపజఖస అసబమరర పసద

275
SQX1932920
పపరర: అశశక రరడడడ కరసరర

273
SQX2421493
పపరర: శకలత మయరరడడడ

భరస : ననగ భబసకర రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:19-7-247
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనలలగగసడ రరడడడ కరసరర
ఇసటట ననస:19-7-248
వయససస:25
లస: పప

277
SQX2296978
పపరర: జజన బబష షపక

289
SQX2523215
పపరర: కరమమశశర రరవప దనసరర

95-17/79

భరస : బబపమమ ననబస గడబస
ఇసటట ననస:19-7-246/A1
వయససస:55
లస: ససస స

274
SQX1933134
పపరర: కకషష రరడడడ కరసరర

286
SQX2183275
పపరర: తరరపఠమర యకకసటట

272
SQX1757764
పపరర: వరలకడర గడబస

294
SQX1805449
పపరర: కకటటశశర రరవప కటబట

95-211/11

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కటబట
ఇసటట ననస:19-7-272/91
వయససస:23
లస: పప

296
SQX1806629
పపరర: మహలకమర గబసజ

95-3/49

297
SQX1805464
పపరర: వనసకరటమర బటట
ల ల

95-211/14

భరస : పరపయఖ గబనజ
ఇసటట ననస:19-7-272/118 3/4 LINE
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవయయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-7-272/119 3/4 LINE
వయససస:45
లస: ససస స

299
SQX1848670
పపరర: పపభబకర మహసకరళ

300
SQX1890284
పపరర: మయరస కలమయరర గరరర

తసడడ:ప శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:19-7-272/127
వయససస:26
లస: పప

95-220/15

95-3/48

Deleted

భరస : జరమస గరరర
ఇసటట ననస:19-7-272/166
వయససస:36
లస: ససస స
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301
SQX2465433
పపరర: నరసససహ శరససస స మతషకలమలర

95-198/1319

భసధసవప: భవన మతషకలమలర
ఇసటట ననస:19-7-272/177
వయససస:39
లస: పప

302
SQX2507341
పపరర: సలమయ షపక

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:19-07-272/194
వయససస:33
లస: ససస స

304
SQX1808591
పపరర: మవపలర మర ఒరరస

95-211/15

305
SQX2520120
పపరర: మమరర సరల ననలపరటట

భరస : ససరరష ఒరరస
ఇసటట ననస:19-7-272/196 3/4 LINE
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకశశర కలమయర ననలపరటట
ఇసటట ననస:19-7-272/221
వయససస:56
లస: ససస స

307
SQX2046951
పపరర: లల మననహర మయసనన

308
SQX1806702
పపరర: మహహసదపననధ పలర పప తష

95-220/1068

తసడడ:ప వనసకటటష మయసనన
ఇసటట ననస:19-7-272/233
వయససస:20
లస: పప
310
SQX2078921
పపరర: మహహశశరర మసడడరర

95-202/739

తసడడ:ప బపహరస మసడడరర
ఇసటట ననస:19-7-272/321
వయససస:19
లస: ససస స
95-208/1

భరస : శవ ననగరశశరరరవప వసకమళర
ఇసటట ననస:19-7-274/A
వయససస:40
లస: ససస స
95-186/608

95-182/748

తసడడ:ప శకనస ఉపపతగగనచ
డ రర
ఇసటట ననస:19-7-290 6th line
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యరక
ఇసటట ననస:19-7-292/B
వయససస:41
లస: పప

95-4/65

95-211/13

314
SQX1782507
పపరర: పపణఖవత వసకమళర

95-208/2

95-183/47

317
SQX2354454
పపరర: వనసకట నవన దనసరర

323
SQX1933043
పపరర: మమనక కపతల

315
SQX1978014
పపరర: వనసకట నవన

95-186/609

95-207/625

భరస : ననగరశశర రరవప నకరక
ఇసటట ననస:19-7-279
వయససస:35
లస: ససస స
95-207/7

321
SQX2424760
పపరర: రరషర షపక

95-222/1252

భరస : ఫరరద బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-284
వయససస:26
లస: ససస స
95-183/48

324
SQX0654905
పపరర: జజనఖసఓన ఉపపగగనచ
బ రర
తసడడ:ప శకనస ఉపపగగనచ
బ రర
ఇసటట ననస:19-7-290
వయససస:33
లస: ససస స

326
SQX2098630
పపరర: వసశ ఎననకపరటట

327
SQX2183085
పపరర: లకడర మసడర

భరస : మబరళమహన రరవప యరక
ఇసటట ననస:19-7-292/B
వయససస:35
లస: ససస స

95-182/14

318
SQX2143162
పపరర: రమణ నకరక

భరస : కరశయఖ కలమయర కపతల
ఇసటట ననస:19-7-288/1 Old 68-7-537 Ne
వయససస:21
లస: ససస స

329
SQX2231512
పపరర: ససనత యరక

95-211/916

తసడడ:ప భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:19-7-275
వయససస:20
లస: పప

95-179/858

తసడడ:ప శవనననరరయణ ఎననకపరటట
ఇసటట ననస:19-7-292
వయససస:19
లస: పప
95-179/908

309
SQX1809615
పపరర: ఝయనస లకడర పలర పప తష

తలర : గబరర లకడర దతశ
ఇసటట ననస:19-7-272/353
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప షసలక మరర వరల
ఇసటట ననస:19-7-283
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ససలదసలల షపక
ఇసటట ననస:19-7-285/566
వయససస:20
లస: ససస స

328
SQX2231520
పపరర: మహనరరవప యరక

తసడడ:ప కకశశర కలమయర ననలపరటట
ఇసటట ననస:19-7-272/221
వయససస:25
లస: పప

312
SQX2043677
పపరర: ససచరరత దతశ

320
SQX1888478
పపరర: షసలక జమర

95-185/842

95-220/1555

311
SQX1771674
పపరర: వనసకట ననరరయణ బతష
స ల

319
SQX2036903
పపరర: సరగజన నకక
భరస : కకషష నకక
ఇసటట ననస:19-7-279/A
వయససస:29
లస: ససస స

306
SQX2520138
పపరర: అజయ కలమయర ననలపరటట

భరస : మహహసదపననధ పలర పప తష
ఇసటట ననస:19-7-272/285 SANGADIGUNT
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప భబసకర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-7-275
వయససస:19
లస: పప

95-220/1069

95-217/972

తసడడ:ప జజనకక రరమయఖ పలర పప తష
ఇసటట ననస:19-7-272/285 SANGADIGUNT
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట మహన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-7-275
వయససస:25
లస: పప

325
SQX2560696
పపరర: జజనసన ఉపపతగగనచ
డ రర

95-220/1554

భరస : సరసబశవ రరవప లలట వసకమళర
ఇసటట ననస:19-7-274/A
వయససస:69
లస: ససస స

316
SQX2480242
పపరర: కకషష చచలతనఖ దనసరర

303
SQX2538627
పపరర: సలమయ షపక

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:19-07-272/194
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదదబరరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-7-272/347
వయససస:26
లస: పప

313
SQX1782531
పపరర: లకడరదతవ వసకమళర

322
SQX2126571
పపరర: నశర బ షపక

95-181/1306

95-207/8

95-179/907

తసడడ:ప చకకవరరస మసడర
ఇసటట ననస:19-7-292
వయససస:18
లస: ససస స
95-179/909

330
SQX1775253
పపరర: పపసరద ననగళరపత

95-207/9

తసడడ:ప ననరరయణ ననగళరపత
ఇసటట ననస:19-7-295
వయససస:46
లస: పప
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331
SQX1782515
పపరర: ససజవరరవప మరరయయల

95-208/3

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:19-7-295/A
వయససస:47
లస: పప
334
SQX1932896
పపరర: తపవనణణ మయమళరపలర

95-183/49

95-207/629

95-157/1392

95-183/51

తసడడ:ప సతఖననరరయణ యరకస
ఇసటట ననస:19-7-310
వయససస:21
లస: ససస స
346
SQX1799675
పపరర: లకడర పప లనటట

338
SQX1921345
పపరర: శశశదనబ షసలక

341
SQX1799683
పపరర: జయమర మనఖస

350
SQX2265585
పపరర: హససన షపక

తసడడ:ప చననవల షపక
ఇసటట ననస:19-7-313/A
వయససస:49
లస: పప

95-183/50

95-207/630

95-134/740

355
SQX2403020
పపరర: రరకన షపక

95-207/633

95-207/631

353
SQX2404317
పపరర: అసర స షపక

95-209/507

95-223/1184

348
SQX2434595
పపరర: అనసతలకడర మయలల

95-215/1399

351
SQX1799568
పపరర: సలయర దచదతకలల

95-184/10

తసడడ:ప కరరమబలయర దచదతకలల
ఇసటట ననస:19-7-314
వయససస:21
లస: ససస స
95-207/632

354
SQX2407088
పపరర: శకనవరస రరడడడ చటట

95-162/845

తసడడ:ప మసరసన రరడడడ చటట
ఇసటట ననస:19-7-316
వయససస:35
లస: పప

95-207/634 357
356
SQX2121663
SQX2290021
పపరర: అనసత పపభబ కలమయర పప లననటట
పపరర: నరరయణమర చలర

తసడడ:ప మహదతవ పప లననటట
ఇసటట ననస:19-7-316/A
వయససస:25
లస: పప
95-183/828

95-224/10

భరస : కకటటరరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:19-7-313
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:19-7-315
వయససస:29
లస: పప

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:19-7-316
వయససస:21
లస: ససస స

342
SQX1893833
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:ప లకరణ పపసరద రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:19-7-312
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-313/A
వయససస:40
లస: ససస స

352
SQX2428720
పపరర: ననగ వనసకట వర పపసరద
ఆతరకలరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఆతరకలరర
ఇసటట ననస:19-7-314/2
వయససస:23
లస: పప

95-155/714

తసడడ:ప ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:19-7-307/B
వయససస:19
లస: ససస స

345
SQX2423457
పపరర: షరమబల గబసటక

349
SQX2230357
పపరర: ననగబరశల షపక

95-209/506

339
SQX2049971
పపరర: మసరసన బఇవనల షపక

344
SQX2339406
పపరర: పరరశన ససలయసనన షపక

తసడడ:ప చనన షపక
ఇసటట ననస:19-7-313
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప అచచ
ఇసటట ననస:19-7-325
వయససస:25
లస: పప

95-207/10

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:19-7-308
వయససస:29
లస: ససస స

347
SQX2123818
పపరర: ననగబర మర వల షపక

95-207/628

భరస : భబసకర రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:19-7-302
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-311
వయససస:33
లస: ససస స
95-183/52

95-207/627

336
SQX2135820
పపరర: వజయ లకడర కకసడతటట

భరస : ససతనరరమయఖ మనఖస
ఇసటట ననస:19-7-307/B SANGADIGUNTA
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రరసబబబబ పప లనటట
ఇసటట ననస:19-7-312 SANGADIGUNTA
వయససస:23
లస: ససస స

358
SQX2265866
పపరర: పవన కలమయర అచచ

95-183/827

తసడడ:ప మసరసన షసలక
ఇసటట ననస:19-7-303
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-307/b
వయససస:53
లస: ససస స
343
SQX1883545
పపరర: లకడర పసపయయసక యరకస

335
SQX2131431
పపరర: వరపపసరద రరచకకసడ

333
SQX2358091
పపరర: ఎడడకకసడలల సససకర

తసడడ:ప ననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:19-7-300
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప రగఠరరరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:19-7-302
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమబ రరయదసరర స
ఇసటట ననస:19-7-302
వయససస:31
లస: ససస స
340
SQX2271807
పపరర: మర బఇవనల షపక

95-207/626

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబ లల
ఇసటట ననస:19-7-296
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మయమళరపలర
ఇసటట ననస:19-7-302
వయససస:21
లస: ససస స
337
SQX2135804
పపరర: వరలకడర రరయదసరర స

332
SQX2134534
పపరర: గగపస బబబబ బబ లల

359
SQX1932466
పపరర: ననరరయణ రరడడడ ఉడడమబల
తసడడ:ప కశరరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:19-7-333
వయససస:79
లస: పప

95-212/823

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:19-7-317
వయససస:52
లస: ససస స
95-183/53

360
SQX1931955
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-184/33

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:19-7-333 6TH LANE
వయససస:20
లస: ససస స
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361
SQX1872944
పపరర: బబ డడడపలర రరధమర
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95-184/11

భరస : బబ డడడపలర కకమరయఖ
ఇసటట ననస:19-07-334
వయససస:68
లస: ససస స
364
SQX2267953
పపరర: రరజశశకర గగనసగబసటర

95-207/636

Deleted
95-215/1400

తసడడ:ప ఖజజనన సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:19-7-339
వయససస:58
లస: పప
370
SQX2522993
పపరర: ననగ మమనక గగననపపడడ

95-205/887

Deleted
95-212/824

భరస : జఫర షపక
ఇసటట ననస:19-7-377
వయససస:49
లస: ససస స
376
SQX1777564
పపరర: శకదతవ తతలచసకక

95-219/8

95-182/635

95-184/727

తసడడ:ప శరఖస చసతనబఠరన
ఇసటట ననస:19-7-410/6
వయససస:20
లస: ససస స

95-184/726

371
SQX2507754
పపరర: నజర షపక

95-181/1311

Deleted

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-367/B 5th Line
వయససస:23
లస: ససస స
374
SQX1782465
పపరర: మరర బ షపక

377
SQX2239168
పపరర: దసరర పలసరణణ

380
SQX1940931
పపరర: ననగమణణ చటటట

383
SQX2128403
పపరర: ఖయదరబ షపక

95-209/518

386
SQX1921774
పపరర: మసరసన వల షపక

95-208/4

389
SQX2267649
పపరర: బషసర ఖయన పఠరన
తసడడ:ప ఇలయయస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-448
వయససస:22
లస: పప

95-205/612

369
SQX2043198
పపరర: అనల కలమయర గబసజ

95-202/740

372
SQX2546893
పపరర: నజర షపక

95-209/634

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-367/B, 5TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స
375
SQX2286243
పపరర: మర బ షపక

95-209/515

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-379/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-219/868

378
SQX2080885
పపరర: మహమరద ఫయయజ షపక

95-139/1083

తసడడ:ప అబబబల రహమన షపక
ఇసటట ననస:19-7-387
వయససస:19
లస: పప
95-209/12

381
SQX1856046
పపరర: అబబబల రరఫ షపక

95-209/13

తసడడ:ప ససలదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-395
వయససస:20
లస: పప
95-184/728

384
SQX2030872
పపరర: మహన పపటట

95-200/1035

తసడడ:ప జజరర పపటట
ఇసటట ననస:19-7-404
వయససస:25
లస: పప
95-206/2

తసడడ:ప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-410
వయససస:40
లస: పప
95-200/1037

366
SQX2386159
పపరర: ససజజత ఖజజనన

తసడడ:ప శకనవరసరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:19-7-352
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:19-7-396
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనణబ పససడనఖల
ఇసటట ననస:19-7-406
వయససస:18
లస: పప
388
SQX2041457
పపరర: కకరసన చసతనబఠరన

368
SQX2235752
పపరర: పవన కలయఖణ రరడడ కలల
ర రర

95-184/34
363
SQX1872878
పపరర: వనసకట ననరరయణమర
తనసబబడడడ
భరస : పపళర రరడడడ తనసబబడడడ
ఇసటట ననస:19-7-334,LANCHESTER ROAD
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖజజనన ససధనకరరకవప
ఇసటట ననస:19-7-339
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ పపలర ల
ఇసటట ననస:19-7-392/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మరవల షపక
ఇసటట ననస:19-7-396
వయససస:35
లస: పప
385
SQX2283315
పపరర: బబనననసపటవర పససడనఖల

భరస : పపభబకర ఖజజనన
ఇసటట ననస:19-7-339
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజ పలసరణణ
ఇసటట ననస:19-7-381
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-390
వయససస:42
లస: పప
382
SQX2128429
పపరర: ఖససస షపక

95-204/716

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-379/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:19-7-381
వయససస:36
లస: ససస స
379
SQX2382083
పపరర: జలయన షపక

365
SQX2044352
పపరర: సతఖవత ఖజజనన

తసడడ:ప రరజ శశఖర రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-7-347/B
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప రమయరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:19-7-357
వయససస:25
లస: ససస స
373
SQX2263184
పపరర: షహతనజ షపక

95-183/54

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ రరడచడమ
ఇసటట ననస:19-7-334/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప చననయఖ గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:19-7-337
వయససస:32
లస: పప

367
SQX2405736
పపరర: ససధకర రరవప ఖజజనన

362
SQX1932839
పపరర: మమననశశరర రరడడమ

387
SQX2041515
పపరర: సతసదన చసతనబఠరన

95-200/1036

తసడడ:ప శరఖస చసతనబఠరన
ఇసటట ననస:19-7-410/6
వయససస:21
లస: ససస స
95-208/1139

390
SQX2481679
పపరర: తజదదబన షపక

95-208/1140

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-449
వయససస:19
లస: పప
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391
SQX2262855
పపరర: మసరసణణ షపక
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95-208/1141

392
SQX1921428
పపరర: షహననజ షపక

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:19-7-449 SANGADIGUNTA 3R
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సలయవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-454
వయససస:39
లస: ససస స

394
SQX2403756
పపరర: అశరకఫపన షపక

395
SQX2415800
పపరర: రరషర షపక

95-184/733

భరస : లటటఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-460
వయససస:47
లస: ససస స
397
SQX2435667
పపరర: మహన రరవప బడత

95-209/522

95-15/45

95-184/735

95-200/1039

95-214/6

తసడడ:ప ఇసరరయల సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-483
వయససస:21
లస: ససస స

95-184/736

407
SQX2235240
పపరర: జకకర షరరఫ షపక

410
SQX1972124
పపరర: ఇననస మహమరద

95-184/738

413
SQX2417640
పపరర: ఫరరమ నన షపక

95-203/938

416
SQX2044246
పపరర: హససన షపక

95-184/14

419
SQX1873041
పపరర: సమర సయఖద
తసడడ:ప ఇసరరయల సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-483
వయససస:25
లస: పప

95-208/1143

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-7-468
వయససస:29
లస: పప
402
SQX2231637
పపరర: జన సయద

95-184/734

405
SQX2304723
పపరర: మరబ షపక

95-140/581

408
SQX1805621
పపరర: శబర షపక

95-203/3

411
SQX2124402
పపరర: సమర షపక

95-184/737

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:19-7-472
వయససస:18
లస: పప
95-208/1145

414
SQX2224491
పపరర: చనసదదన షపక

95-184/739

తసడడ:ప ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:19-7-477
వయససస:20
లస: ససస స
95-203/901

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-478
వయససస:27
లస: ససస స
95-184/15

399
SQX2420966
పపరర: రహహస షపక

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/37 3RD LINE
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక అలర బకలక
ఇసటట ననస:19-7-475
వయససస:18
లస: పప
95-208/1146

95-208/1421

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:19-7-470
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-470/78
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:19-7-477
వయససస:26
లస: పప
418
SQX1873058
పపరర: నజర సయఖద

404
SQX2425346
పపరర: ఆరరఫర షపక

396
SQX2534683
పపరర: జజఖతఖత ఫసరరనసడజ

తసడడ:ప శశశదన సయద
ఇసటట ననస:19-7-469
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప మహహదదబన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/28
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-473
వయససస:68
లస: పప
415
SQX2263218
పపరర: నచరర షపక

95-184/13

భరస : సలస అబబబల
ఇసటట ననస:19-7-469/A
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:19-7-470/51
వయససస:24
లస: ససస స
412
SQX2434249
పపరర: బబడచ షపక

95-158/828

తసడడ:ప నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:19-7-469
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:19-7-470
వయససస:36
లస: ససస స
409
SQX1912054
పపరర: చసటబజ షపక

401
SQX1811520
పపరర: రహహస షపక

95-183/829

భరస : అనల కలమయర కరథద
ఇసటట ననస:19-7-462
వయససస:29
లస: ససస స

Deleted

భరస : జన సయద
ఇసటట ననస:19-7-469
వయససస:57
లస: ససస స
406
SQX2040954
పపరర: మరర బ షపక

95-208/1142

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-7-468
వయససస:29
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:19-7-469
వయససస:32
లస: ససస స
403
SQX2231629
పపరర: జరలతషననసర సయద

398
SQX2261543
పపరర: రహహస షపక

393
SQX2254480
పపరర: జజహహదసననసర పఠరన

భరస : అహరద పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-457
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:19-7-460
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ బడత
ఇసటట ననస:19-7-463
వయససస:52
లస: పప
400
SQX1807569
పపరర: బబజ షపక

95-207/12

417
SQX1866516
పపరర: హనఫ షపక

95-171/22

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-7-481
వయససస:59
లస: పప
95-184/16

420
SQX2081990
పపరర: అయయజ బబగ మహమరద

95-141/466

తసడడ:ప నచర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-487/B
వయససస:18
లస: పప
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421
SQX1931724
పపరర: జనమయ షసలక
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95-184/17

భరస : సతనసర షసలక
ఇసటట ననస:19-7-489
వయససస:65
లస: ససస స
424
SQX2078905
పపరర: దదనజ షపక

95-202/741

425
SQX2510196
పపరర: గగహరరననసర షపక

95-208/1147

428
SQX2035152
పపరర: హససన పఠరన

భరస : ఆదనమ
ఇసటట ననస:19-7-496
వయససస:63
లస: ససస స

431
SQX2262970
పపరర: ఇబపహహస షపక

తసడడ:ప సయద షరమవపలయర ఖయదదప
ఇసటట ననస:19-7-501
వయససస:18
లస: పప

భరస : అమర ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:19-7-505
వయససస:26
లస: ససస స
439
SQX2168219
పపరర: గగససయయ షపక

95-184/742

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:19-7-510
వయససస:60
లస: ససస స
442
SQX2472751
పపరర: అమన బబష షపక

95-208/1151

తసడడ:ప ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-517
వయససస:18
లస: పప

95-208/1149

95-184/744

95-184/1056

432
SQX1989938
పపరర: కనససస షపక

435
SQX1986959
పపరర: మహబబబ బ పఠరన

95-179/859

438
SQX1941293
పపరర: అయయషర షపక
భరస : అమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-510
వయససస:27
లస: ససస స

440
SQX2106110
పపరర: బషసర షపక

441
SQX1978105
పపరర: యమసఫ షపక

446
SQX2401065
పపరర: షమమమన షపక

449
SQX1987791
పపరర: ఖససస సయద
తసడడ:ప ఆడమ సయద
ఇసటట ననస:19-7-522/8
వయససస:19
లస: పప

95-184/741

95-220/1070

95-181/995

భరస : ఫసరగజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-505
వయససస:23
లస: ససస స

95-200/1040

95-181/59

95-208/5

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-510
వయససస:21
లస: పప
95-184/743

444
SQX2532331
పపరర: పవన కలయఖణ చతబబప లల

95-184/1058

తసడడ:ప వనణబ గగపరల చతబబప లల
ఇసటట ననస:19-7-515
వయససస:20
లస: పప
95-208/1152

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-516/c
వయససస:53
లస: ససస స
95-208/1153

429
SQX2229375
పపరర: ఆరరఫ షపక

భసధసవప: ఫరణణపవనకలమయర యడ
ఇసటట ననస:19-7-509 sangadigunta
వయససస:36
లస: పప

443
SQX2147916
పపరర: నవన ఠగళళటట

95-184/740

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-496
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ ఠగళళటట
ఇసటట ననస:19-7-515
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప బబడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-516/c
వయససస:61
లస: పప
448
SQX2264000
పపరర: మబన బబష షపక

437
SQX2055077
పపరర: బషసర ఖయన పఠరన

426
SQX2264661
పపరర: ఉససనరర సయద

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-496
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:19-7-510
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-510
వయససస:32
లస: పప
445
SQX2400752
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-184/689

తసడడ:ప ఇమయససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-502A
వయససస:30
లస: పప
95-181/1123

95-209/523

భరస : తనబపజ సయద
ఇసటట ననస:19-7-492/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-496
వయససస:22
లస: పప

95-208/1150 434
433
SQX2247393
SQX2519783
పపరర: సయద జవరద అహరద ఖయదదప
పపరర: ననగమర షపక

436
SQX2160919
పపరర: బలకష పటబన

95-181/1332

తసడడ:ప ఆదమ బబష పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-493
వయససస:20
లస: ససస స
95-208/1148

423
SQX2127777
పపరర: షహననజ షపక

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:19-7-489
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-492
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయజ మహహదబ దన సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-492/A
వయససస:22
లస: ససస స
430
SQX2261576
పపరర: బబ బజజన

95-209/15

తసడడ:ప నచరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-489
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:19-7-490/1
వయససస:30
లస: ససస స
427
SQX2262384
పపరర: మననజ సయఖద

422
SQX1970276
పపరర: ఫరరమ నన షపక

447
SQX2114890
పపరర: ఖదర బబష షపక

95-39/897

తసడడ:ప మహబబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-517
వయససస:44
లస: పప
95-208/1103

450
SQX2294502
పపరర: షబన షపక

95-208/1154

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:19-7-524
వయససస:27
లస: ససస స
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451
SQX2297505
పపరర: నఫససర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-184/745

భరస : మగబబస షపక
ఇసటట ననస:19-7-525
వయససస:22
లస: ససస స
454
SQX2144756
పపరర: గగపస ఒరరస

95-184/747

95-208/7

95-208/1155

95-184/691

95-184/19

95-184/20

తసడడ:ప షపక కరరస బబడచ
ఇసటట ననస:19-7-548
వయససస:32
లస: పప

464
SQX2171288
పపరర: ఫసలరగజ షపక

467
SQX2479947
పపరర: హసన అహరద షపక

470
SQX1986413
పపరర: షపక శబగర

95-206/713

473
SQX2503555
పపరర: గఫపర షపక

95-182/636

95-184/750

476
SQX2433779
పపరర: మరర సరహహబ షపక

95-184/692

479
SQX2531994
పపరర: మమహరరనననసర షపక
భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-548 2 ND LINE
వయససస:46
లస: ససస స

95-184/749

462
SQX2099158
పపరర: జజన బబష సయఖద

95-184/690

465
SQX1873090
పపరర: హబబబలర షపక

95-184/18

తసడడ:ప సమవపలయర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:22
లస: పప
468
SQX2249407
పపరర: ఫసలరగజ షపక

95-208/1157

471
SQX2207223
పపరర: ననగమర షపక

95-184/753

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/6A
వయససస:26
లస: పప
95-132/995

474
SQX2503647
పపరర: గగససయయ షపక

95-181/1280

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/11
వయససస:46
లస: ససస స
95-184/752

తసడడ:ప హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/11W
వయససస:69
లస: పప
95-184/754

459
SQX2132728
పపరర: అఫసపన షపక

తసడడ:ప మకలగల షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప జబమ
ర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/11
వయససస:53
లస: పప
95-208/1158

95-16/31

తసడడ:ప మయబబ సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-531
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప షపక బబజ
ఇసటట ననస:19-7-532/6
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/11
వయససస:22
లస: పప
478
SQX2266682
పపరర: షపక షషకలర

95-208/1156

తసడడ:ప ఫరరశర షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అమర జన షపక
ఇసటట ననస:19-7-532/7
వయససస:47
లస: పప
475
SQX2425791
పపరర: ససభబన షపక

461
SQX2262558
పపరర: రరషర షపక

456
SQX1835669
పపరర: రరహమయన షపక

తసడడ:ప హబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:19-7-530
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప బడడలర సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-532/6
వయససస:22
లస: పప
472
SQX1989912
పపరర: ససభబన షపక

95-184/748

తసడడ:ప మకలగల షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప రషసద షపక
ఇసటట ననస:19-7-532
వయససస:24
లస: పప
469
SQX1873066
పపరర: అబమబకర ససదబ దక సయఖద

458
SQX2244135
పపరర: అససఫ షపక

95-184/746

తసడడ:ప జబబగర షపక
ఇసటట ననస:19-7-529/C
వయససస:33
లస: పప

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-530/13
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-531
వయససస:28
లస: ససస స
466
SQX1967157
పపరర: రఫస షపక

95-208/6

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:19-7-530
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-530
వయససస:27
లస: ససస స
463
SQX2105237
పపరర: మలర క సయఖద

455
SQX1856319
పపరర: వహహదన షపక

453
SQX2265569
పపరర: రరణణ ఒరరస

భరస : చటటట బబబబ ఒరరస
ఇసటట ననస:19-7-528
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజబహహలర షపక
ఇసటట ననస:19-7-529
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప జబబగర షపక
ఇసటట ననస:19-7-529/C
వయససస:30
లస: పప
460
SQX2266641
పపరర: పరవన పఠరన

95-179/1192

తసడడ:ప లయల అహమద షపక
ఇసటట ననస:19-7-528
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప చటటట బబబబ ఒరరస
ఇసటట ననస:19-7-528
వయససస:23
లస: పప
457
SQX1811538
పపరర: రజజక షపక

452
SQX2525947
పపరర: రరజజశస షపక

477
SQX1967496
పపరర: ఇమయమన షసలక

95-184/21

తసడడ:ప జజన బబషర షసలక
ఇసటట ననస:19-7-532/112
వయససస:21
లస: పప
95-184/1057

480
SQX2410710
పపరర: మహబ బబష షపక

95-184/755

తసడడ:ప మకలగల షపక
ఇసటట ననస:19-7-549
వయససస:21
లస: పప
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481
SQX1856335
పపరర: ఇకకస మహమరద
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95-208/8

తసడడ:ప మహబమబ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-551
వయససస:26
లస: పప
484
SQX1723493
పపరర: షమ షపక

95-208/10

95-184/23

95-184/757

95-184/760

95-184/26

95-184/693

95-184/27

తసడడ:ప షబగర షపక
ఇసటట ననస:19-7-600
వయససస:27
లస: పప

95-184/758

497
SQX2354025
పపరర: అసరత షపక

500
SQX2267193
పపరర: అనశర షపక

503
SQX1872894
పపరర: రహహతషన షపక

95-181/1299

506
SQX2508406
పపరర: అలయర బక షపక

95-211/990

509
SQX2179877
పపరర: షకకల షపక
భరస : మర షపక
ఇసటట ననస:19-7-601
వయససస:25
లస: ససస స

95-184/25

492
SQX2391530
పపరర: ఖయసససబ షపక

95-184/759

495
SQX2561975
పపరర: సలయర ససలయసనన షపక

95-184/1067

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-587
వయససస:33
లస: ససస స
95-184/761

498
SQX2364321
పపరర: మబబన ససలయసనన షపక

95-184/763

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:19-7-591/3
వయససస:29
లస: ససస స
95-184/762

501
SQX2058782
పపరర: రజయ షపక

95-184/694

భరస : ఖయజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-591/21
వయససస:26
లస: ససస స
95-184/28

95-181/1315

తసడడ:ప ఆయమబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-599
వయససస:25
లస: పప
95-200/1041

489
SQX1974070
పపరర: మబజజమల షపక

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:19-7-585
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:19-7-595
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:19-7-599
వయససస:51
లస: పప
508
SQX2041549
పపరర: ఖజ షపక

494
SQX2280048
పపరర: హససన బబగబమ షపక

95-184/22

తసడడ:ప సరబబర అల షపక
ఇసటట ననస:19-7-583
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప నవరబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-591/10
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ధవపఢ షపక
ఇసటట ననస:19-7-595
వయససస:29
లస: ససస స
505
SQX2506889
పపరర: అయమబ షపక

95-184/24

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:19-7-591
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:19-7-591/10
వయససస:32
లస: ససస స
502
SQX1872902
పపరర: యయససరన షపక

491
SQX2267227
పపరర: తహహరరననసర మహమరద

486
SQX1973130
పపరర: ససభబన షపక

Deleted

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:19-7-585/A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అకగర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-588
వయససస:39
లస: ససస స
499
SQX2008381
పపరర: రమజజ షపక

488
SQX1932003
పపరర: జజన బబషర షపక

95-211/917

తసడడ:ప మహమరద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:19-7-573
వయససస:54
లస: పప

భరస : జఫర హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-585
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:19-7-585/A
వయససస:26
లస: పప
496
SQX1872910
పపరర: షమమ పఠరన

95-184/756

తసడడ:ప సలయస షపక
ఇసటట ననస:19-7-579
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:19-7-585
వయససస:55
లస: పప
493
SQX2327484
పపరర: రహహమబలయర షపక

485
SQX2369593
పపరర: రహమతషననసర షపక

483
SQX2043750
పపరర: దనవపద ఖయన పఠరన

తసడడ:ప మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-556
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఫయయజదదబన షపక
ఇసటట ననస:19-7-569
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:19-7-575
వయససస:31
లస: ససస స
490
SQX2394096
పపరర: గగస షపక

95-208/9

తసడడ:ప మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-555/2
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:19-7-557
వయససస:26
లస: పప
487
SQX1872860
పపరర: ససలయసనన షపక

482
SQX1880947
పపరర: గగస పఠరన

95-184/764
504
SQX2128460
పపరర: మహమరద అబబబల రహమయన
షపక
తసడడ:ప హఫసజ అహమరద షపక
ఇసటట ననస:19-7-596/3
వయససస:22
లస: పప

507
SQX2005460
పపరర: మమహరరననసర షపక

95-184/695

తసడడ:ప లతఫ షపక
ఇసటట ననస:19-7-599
వయససస:20
లస: ససస స
95-208/1159

510
SQX2078665
పపరర: అషసఫ
ప పన షపక

95-202/742

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:19-7-603
వయససస:58
లస: ససస స
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పపరర: శసషరద షపక
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95-184/765

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:19-7-604
వయససస:30
లస: ససస స

95-184/766

తసడడ:ప రఫస మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-606
వయససస:22
లస: పప

514
SQX1782564
పపరర: ససరరశయయ ససలయసనన

95-208/11

భరస : అబబబల కలయస మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-609/A
వయససస:22
లస: ససస స
517
SQX2231256
పపరర: వనసకట సరశమ వనమనపలర

95-184/767

తసడడ:ప పపకరశ రరవప వనమనపలర
ఇసటట ననస:19-7-616
వయససస:33
లస: పప
95-202/743

తసడడ:ప అలయహ బకలక షపక
ఇసటట ననస:19-7-618
వయససస:29
లస: పప

515
SQX1984756
పపరర: ససదనన పటట న

95-184/698

518
SQX2231389
పపరర: గగరర వనమనపలర

519
SQX2525210
పపరర: శశకళళఖణణ ససర

95-184/768

521
SQX2261154
పపరర: సరతనజ షపక

524
SQX2507960
పపరర: వనసకట రరవప వనమనపలర

95-208/1160

95-181/1313

527
SQX1872993
పపరర: మయబబననసర షపక

తసడడ:ప శకనస దదరరసరణణ
ఇసటట ననస:19/7-621
వయససస:33
లస: పప
532
SQX2106268
పపరర: ససమరరనన తబసససస షపక

95-184/701

భరస : మసరసన సయద
ఇసటట ననస:19-7-641
వయససస:67
లస: ససస స

533
SQX2460640
పపరర: యశరన షపక

95-208/1162

536
SQX2252955
పపరర: మహమరద జనగ

95-184/769

539
SQX2174308
పపరర: సతష పరల బటటట
తసడడ:ప చసదప పరల బటటట
ఇసటట ననస:19-7-643
వయససస:41
లస: పప

95-184/700

528
SQX1873009
పపరర: మసరసన బ షపక

95-184/30

531
SQX2259364
పపరర: నగరనన బబగస షపక

95-184/770

తసడడ:ప అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-621
వయససస:18
లస: ససస స
95-204/736

534
SQX1856293
పపరర: నచర అహరద సయఖద

95-208/13

తసడడ:ప మహమరద స సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-633
వయససస:67
లస: పప
95-208/1163

భరస : మహమరద జబవపలయర
ఇసటట ననస:19-7-637
వయససస:27
లస: ససస స
95-208/14

525
SQX2099117
పపరర: మఘనయయ ససలయసనన షపక

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-621
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప జజకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:19-7-633
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ బబసస
ఇసటట ననస:19-7-636
వయససస:40
లస: పప
538
SQX1881499
పపరర: మహబమబ బ సయద

95-184/29

తసడడ:ప అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-621
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-631
వయససస:21
లస: ససస స
535
SQX2284487
పపరర: వససదతవ బబసస

530
SQX2259331
పపరర: గగససయ షపక

95-208/1161

తసడడ:ప చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-619
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అలయర భకలక షపక
ఇసటట ననస:19-7-621
వయససస:33
లస: ససస స
95-184/31

522
SQX2404192
పపరర: జమల షపక
భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-618/1
వయససస:33
లస: ససస స

526
SQX2077055
పపరర: సతనసర షపక

529
SQX1873033
పపరర: మహన దదరరసరణణ

95-181/1351

తసడడ:ప ననగ రరజ ససర
ఇసటట ననస:19-7-617
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటపతయఖ వనమనపలర
ఇసటట ననస:19-7-618, 2ND LANE
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ప చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-7-619
వయససస:18
లస: పప

95-184/699
516
SQX2033892
పపరర: నతతశ కలమయర డతటబ వనమనపలర

తసడడ:ప సతఖననరరయణ వనమనపలర
ఇసటట ననస:19-7-616
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప వనమనపలర
ఇసటట ననస:19-7-618, 2ND LANE
వయససస:69
లస: ససస స
95-208/1104

95-184/697

భసధసవప: ఫణణపవనకలమయర యడ
ఇసటట ననస:19-7-611 ANANDEPETA 3RD L
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:19-7-618/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-181/1312

513
SQX2058758
పపరర: ఆరరఫ షపక

తసడడ:ప ననగబర షపక
ఇసటట ననస:19-7-607/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : వననకటబబ సరశమ వనమనపలర
ఇసటట ననస:19-7-616
వయససస:27
లస: ససస స

520
SQX2050565
పపరర: మహబమబ బబష షపక

523
SQX2507952
పపరర: ససలలచన వనమనపలర

512
SQX2230308
పపరర: అజజస మహమరద

537
SQX1970862
పపరర: పరవన పటబన

95-184/32

భరస : శబగర ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:19-7-641
వయససస:29
లస: ససస స
95-202/840

540
SQX2472132
పపరర: తహహరరననసర మహమరద

95-184/771

భరస : హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:19-7-644
వయససస:69
లస: ససస స

Page 23 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

541
SQX2450708
పపరర: మమహరరననసర సయఖద

95-214/1219

భరస : బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:19-7-644
వయససస:43
లస: ససస స

542
SQX2249027
పపరర: యమనసస బబష షపక

95-208/1164

తసడడ:ప గగసప షపక
ఇసటట ననస:19-7-649
వయససస:41
లస: పప

544
SQX1881473
పపరర: చచనసనపరటట భవరన

95-208/15

545
SQX2320240
పపరర: రరమ శసకర రరవప రరగబల

95-183/830

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ రరగబల
ఇసటట ననస:19-7-690
వయససస:62
లస: పప

95-186/610
547
SQX2240158
పపరర: మహహర వనసకట సరయ శకనవరస
ఏలలరర
తసడడ:ప ఏడడకకసడలల ఏలలరర
ఇసటట ననస:19-7-690
వయససస:18
లస: పప

548
SQX2026177
పపరర: ఈశశర నరరసదప కలమయర పరదరరస
తసడడ:ప జగన మహన రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:19-7-690
వయససస:20
లస: పప

550
SQX2431542
పపరర: రరహనన షపక

551
SQX2437630
పపరర: యససన షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:19-7-707
వయససస:42
లస: ససస స
95-4/822

తసడడ:ప ససబపమణఖస అరవపలర
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:63
లస: పప

554
SQX2100352
పపరర: కరదనరననధ మయడడశశటట

95-209/503

95-4/826

557
SQX2097574
పపరర: శక ననగ రవళ చసడపపటర

95-183/831

549
SQX2108447
పపరర: వనసకట పదనరవత కకననగలర

95-208/1105

భరస : రరమ పపసరద కకననగలర
ఇసటట ననస:19-7-692
వయససస:54
లస: ససస స
95-208/1166

552
SQX1843523
పపరర: ననగలకడర కరమరరజగడడ

95-4/66

భరస : ఏడడకకసడలల కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:30
లస: ససస స
95-4/824

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప మయడడశశటట
ఇసటట ననస:19-8--30C
వయససస:44
లస: పప

556
SQX2048833
పపరర: వనసకట శక వనలషషవ ననేతరరళర

546
SQX2320232
పపరర: ససశల రరగబల
భరస : రరమ శసకర రరవప రరగబల
ఇసటట ననస:19-7-690
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:19-7-707
వయససస:18
లస: పప

553
SQX2102697
పపరర: హరర గగపరల అరవపలర

95-184/772

భరస : ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-652
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప చచనసనపరటట వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:19-7-666
వయససస:21
లస: ససస స

95-208/1165

543
SQX2127843
పపరర: శసషరద బబగబమ పఠరన

555
SQX2048882
పపరర: వనసకట శక ససతతషస ననేతరరళర

95-4/825

తసడడ:ప వనసకట చలపత రరవప ననేతరరళర
ఇసటట ననస:19-8-30FNO.102 LAV NOR
వయససస:18
లస: ససస స
95-6/776

558
SQX2107407
పపరర: వనసకట రవసదప దతశ

95-4/823

తసడడ:ప వనసకట చలపత రరవప ననేతరరళర
ఇసటట ననస:19-8-30FNO.102LAV NOR
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ వర రరఘవ రరవప చసడపపటర
ఇసటట ననస:19-8-30,Brundavan Enclave
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప కరమమశశర రరవప దతశ
ఇసటట ననస:19-8-30, FLAT NO.4,
వయససస:47
లస: పప

559
SQX2058295
పపరర: ననగ కకరణ కలమయర చసడపపటర

560
SQX2333672
పపరర: రరమబలమర రరమననన

561
SQX1843572
పపరర: ససజజత బసడనరర

95-180/772

తసడడ:ప శవ వర రరఘవ రరవప చసడపపటర
ఇసటట ననస:19-8-30, FLAT NO.304
వయససస:19
లస: పప
562
SQX2038081
పపరర: హరరశ కలమయర రరగబల

భరస : యలమసద లలట రరమననన
ఇసటట ననస:19-8-33
వయససస:85
లస: ససస స
95-6/771

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ రరగబల
ఇసటట ననస:19/8/45
వయససస:20
లస: పప
565
SQX2093367
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ప బబలయజ ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:19-09-208
వయససస:18
లస: పప

563
SQX2036275
పపరర: భబష షపక

95-13/1108

566
SQX1814540
పపరర: శకనవరస రరవప గరల

95-4/827

95-38/12

Deleted

569
SQX2397354
పపరర: కరరరసక ఉయయఖల
తసడడ:ప ననరరయణ ఉయయఖల
ఇసటట ననస:19-10-23/1
వయససస:25
లస: పప

564
SQX1756998
పపరర: ఫరతమయ షసక

95-13/29

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:19-8-91
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ గరల
ఇసటట ననస:19-9-170
వయససస:45
లస: పప
95-4/820

95-4/68

భరస : పపసరద బసడనరర
ఇసటట ననస:19-8-33 NEAR RAMALAYAM
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప మరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-8-88
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:19-8-108
వయససస:30
లస: ససస స
568
SQX2085405
పపరర: సరయ కకరణ ననయక బననవథ

95-182/639

95-215/1344

567
NDX3179983
పపరర: ససత కలమయరరస

94-203/673

భరస : అడడవయఖ కలమయరరస
ఇసటట ననస:19-9-171 WARD NO 24
వయససస:42
లస: ససస స
570
SQX2349983
పపరర: రరమ దతవ పరపసననన

95-215/1345

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరపసననన
ఇసటట ననస:19-10-24/2
వయససస:46
లస: ససస స
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95-215/1274

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:19-10-25/1
వయససస:22
లస: ససస స
574
SQX2462935
పపరర: చగడతశశరర చటట

95-215/1346

భరస : శకనవరసరరవప చటట
ఇసటట ననస:19-10-27
వయససస:31
లస: ససస స
577
SQX2269801
పపరర: శక లకడర మబకర

95-215/1349

95-43/14

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:19-11-16
వయససస:23
లస: ససస స
583
SQX1719913
పపరర: శకనస అసదసకలరర

95-198/63

తసడడ:ప పప లయ అసదసకలరర
ఇసటట ననస:19-12-43/1
వయససస:25
లస: పప
586
SQX1835651
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసజ

95-16/32

592
SQX2041648
పపరర: గసగరరరడడడ బసడర పలర

95-200/1026

Deleted
94-162/5

తసడడ:ప హఫసజలయర
ఇసటట ననస:19-13-503
వయససస:32
లస: ససస స
598
SQX2046142
పపరర: ఖదదర మసరసన బఇవనల షపక
భరస : ఆసథదన సరశమ కకచచరర
ఇసటట ననస:19-14-1/7-1
వయససస:28
లస: ససస స

576
SQX2269850
పపరర: వనసకటటశశరరర మబకర

95-215/1347

578
SQX1774819
పపరర: అకడత చరరమయమళర

95-215/77

తసడడ:ప శకనస ఎటట
ఇసటట ననస:19-10-35/1
వయససస:19
లస: పప

95-179/1193
581
SQX2526119
పపరర: పపలబసడర ససనవరస రరవప
పపలబసడర
తసడడ:ప పపలబసడర కకటయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:19-12-12 lr colony 1 line sangad
వయససస:47
లస: పప

582
SQX1923523
పపరర: కలయఖణ మణణక
తసడడ:ప మరరయదనసస మణణక
ఇసటట ననస:19-12-40
వయససస:22
లస: పప

584
SQX1923549
పపరర: రరజరష బతష
స ల

585
SQX1881689
పపరర: కరరమబన షపక

95-198/64

590
SQX2206852
పపరర: షపక మహబమబ జజన

593
SQX2068021
పపరర: శవమర ససదస

95-200/1027

95-192/1000

95-6/773

Deleted

599
SQX2284438
పపరర: ఉష రరజ ఎరర
తసడడ:ప శకనవరస ఎరర
ఇసటట ననస:19-14-1/9
వయససస:21
లస: పప

95-198/62

95-198/65

588
SQX1999978
పపరర: సరయ లకడర రరజవరపప

95-16/611

Deleted

భరస : సరసబశవ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:19-12-82
వయససస:21
లస: ససస స
591
SQX2206795
పపరర: తపవనణణ కలసదచర

95-192/1001

తసడడ:ప జననరరన రరడడడ కలసదచర
ఇసటట ననస:19-12-231/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ ససదస
ఇసటట ననస:19-12-262/b
వయససస:49
లస: ససస స

596
SQX2107191
పపరర: ససతనరరమయఖ కకసన

95-6/772

భరస : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:19-12-48
వయససస:22
లస: ససస స

95-217/760

తసడడ:ప కకటయఖ కకసన
ఇసటట ననస:19-14-1/4
వయససస:70
లస: పప
95-217/762

579
SQX2043685
పపరర: మననజ కలమయర ఎటట

తసడడ:ప యయసథదన చరరమయమళర
ఇసటట ననస:19-10-28,
వయససస:22
లస: ససస స

587
SQX2105922
పపరర: ఆదదననరరయణ తమరశశటట

95-215/1348

తసడడ:ప ససబగరరవప మబకర
ఇసటట ననస:19-10-27
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప షపక బబజ
ఇసటట ననస:19-12-181
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ససబగరరడడడ బసడర పలర
ఇసటట ననస:19-12-239
వయససస:46
లస: పప
595
NDX1218056
పపరర: ఎస డడ షహననజ

575
SQX2269892
పపరర: వరసస చరరమయమళర

Deleted

భసధసవప: వనసకటటశశర రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:19-12-135
వయససస:35
లస: ససస స

95-215/56

తసడడ:ప మనచపరటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-10-26
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ తమరశశటట
ఇసటట ననస:19-12-76
వయససస:33
లస: పప
95-190/1283

573
SQX1842368
పపరర: మనచపరటట రమమష

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఉయర
ఇసటట ననస:19-10-25/2, ETUKURU ROAD
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శసకరరకవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-12-45
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప యలర మసద గబసజ
ఇసటట ననస:19-12-73
వయససస:59
లస: పప
589
SQX2503506
పపరర: సరవతప మరస

95-215/55

తసడడ:ప ఎడడకకసడలల చరరమయమళర
ఇసటట ననస:19-10-27
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మబకర
ఇసటట ననస:19-10-27
వయససస:21
లస: ససస స
580
SQX1847466
పపరర: షరహహద షపక

572
SQX1774876
పపరర: ససవర లలతతసశర రరవప ఉయర

594
SQX2096014
పపరర: భమవనమగకర దకరవరరపప

95-7/1035

భరస : ససరరశ బబబబ దకరవరరపప
ఇసటట ననస:19-13-39
వయససస:25
లస: ససస స
597
SQX2111003
పపరర: మధవ కకసన

95-217/761

భరస : ససత రరమయఖ కకసన
ఇసటట ననస:19-14-1/4
వయససస:43
లస: ససస స
95-217/798

600
SQX2561959
పపరర: జయ లకడర పసరరమళర

95-217/979

భరస : ననగ నరసససహ రరజ పసరరమళర
ఇసటట ననస:19-14-1/9
వయససస:42
లస: ససస స
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601
SQX2561991
పపరర: ననగ నరసససహ రరజ పసరరమళర

95-217/980

తసడడ:ప శకనవరస ఎరర
ఇసటట ననస:19-14-1/9
వయససస:18
లస: పప
95-217/794

భరస : ననగససబపమణఖస బబ సతష
ఇసటట ననస:19-14-1/14
వయససస:32
లస: ససస స
95-217/797

తసడడ:ప రమణయఖ పప కలరర
ఇసటట ననస:19-14-1/16
వయససస:18
లస: పప
95-161/759

తసడడ:ప మల కకసడయఖ యరక
ఇసటట ననస:19-14-5/A
వయససస:23
లస: పప
95-181/1319

616
SQX2219541
పపరర: శశషస రరడడడ బమతషకలరర

95-217/2

95-218/637

95-181/1350

619
SQX2153914
పపరర: దతవ ననమయల
భరస : వజయ కలమయర ననమయల
ఇసటట ననస:19-15-20
వయససస:40
లస: ససస స
622
SQX1909076
పపరర: పసపయయసజన సరమ

95-218/636

620
SQX2528636
పపరర: నరరల దతవ చమరరస

తసడడ:ప తరరమల శశషషకలమయర సరమ
ఇసటట ననస:19-15-21
వయససస:20
లస: ససస స

623
SQX1909084
పపరర: ఆదదలకడర సరమ

భరస : శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:19-15-21/13
వయససస:37
లస: ససస స

626
SQX2498186
పపరర: లలయవత అల

629
SQX2344414
పపరర: కకషప ర బబబబ కకరకపరటట
తసడడ:ప ధనఏలల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:19-15-22/a
వయససస:28
లస: పప

95-217/799

612
SQX2544914
పపరర: అపసర షపక

95-132/1028

615
SQX2521722
పపరర: ననగరశశర రరవప వసగమ
ర గరరపప

95-181/1346

95-185/984

621
SQX2502995
పపరర: రమయరరవప చమరరస

95-205/835

తసడడ:ప శసకర రరవప చమరరస
ఇసటట ననస:19-15-21
వయససస:54
లస: పప
95-219/11

624
SQX2013480
పపరర: మహబమబ పరఖరర ససదబపలర

95-5/710

భరస : కమల బబష ససదబపలర
ఇసటట ననస:19-15-21/11
వయససస:43
లస: ససస స
95-215/1696

భరస : శకనవరస రరవప అల
ఇసటట ననస:19-15-22/2
వయససస:44
లస: ససస స
95-16/661

609
SQX2185171
పపరర: పవన వజయ భబసకర గరరరజల

95-219/9
618
SQX1791425
పపరర: వనసకటలకడరవనదవత
కకపపతరరవపరర
తసడడ:ప శకనవరస సరసశత కకపపతరరవపరర
ఇసటట ననస:19-15-11
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తరరమల శశషషకలమయర సరమ
ఇసటట ననస:19-15-21
వయససస:49
లస: ససస స
95-5/12

95-217/796

95-205/841

భరస : శసకర రరవప చమరరస
ఇసటట ననస:19-15-21
వయససస:73
లస: ససస స
95-219/10

606
SQX2183846
పపరర: శకకరసత పప కలరర

తసడడ:ప వర భదప వసగమ
ర గరరపప
ఇసటట ననస:19-14-158
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప శరసబయఖ అలర
ఇసటట ననస:19-15-1
వయససస:59
లస: పప
95-219/857

భరస : సతఖననరరయణ చదళర
ఇసటట ననస:19-14-1/14
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:19-14-32/2
వయససస:23
లస: ససస స

614
SQX2156685
పపరర: వనసకట ససబగ రరడడడ పసనసమలలర

617
SQX2507267
పపరర: శవయఖ అలర

95-217/793

తసడడ:ప వనసకట రరస పపసరద గరరరజల
ఇసటట ననస:19-14-1/B
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ససరఖననరరయణ పసనసమలలర
ఇసటట ననస:19-14-100
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వరరరరడడడ బమతషకలరర
ఇసటట ననస:19-14-1067
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషప ర బబబబ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:19-15-22/2a
వయససస:33
లస: ససస స

608
SQX1906940
పపరర: ననగబబబబ దనడడ

611
SQX2525194
పపరర: బల రరజ ఠమరసపత

603
SQX2184281
పపరర: రరజరశశరర చదళర

తసడడ:ప శకనసవరససలల పప కలరర
ఇసటట ననస:19-14-1/16
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఠమరసపత
ఇసటట ననస:19-14-12
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప పససట బబడచ షపక
ఇసటట ననస:19-14-70/a
వయససస:19
లస: ససస స

628
SQX2345221
పపరర: అనత కకరకపరటట

95-217/795

తసడడ:ప గసగబబబబ డనడడ
ఇసటట ననస:19-14-1/41
వయససస:28
లస: పప

610
SQX2067239
పపరర: మననజ కలమయర యరక

625
SQX1786540
పపరర: వజయ భబరత మరరక

605
SQX2466522
పపరర: ధనలకడర శశటట పలర
భరస : చనన కరశయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:19-14-1/15
వయససస:28
లస: ససస స

607
SQX2270361
పపరర: బపహరయఖ పప కలరర

613
SQX2508539
పపరర: రరషర షపక

95-220/1053

Deleted

తసడడ:ప వనసకట ససబగ రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:19-14-1/9
వయససస:43
లస: పప
604
SQX2197481
పపరర: తలలపపలమర బబ సతష

602
SQX2046928
పపరర: లకడర కలమయర ఎరర

627
SQX2288728
పపరర: పవన మయరరతడడ

95-219/859

తసడడ:ప ససరర బబబబ మయరరతడడ
ఇసటట ననస:19-15-22/2
వయససస:21
లస: పప
95-16/662

630
SQX1984996
పపరర: రజన కకరకపరటట

95-219/805

భరస : ససరరష కకరకపరటట
ఇసటట ననస:19-15-22/A
వయససస:35
లస: ససస స

Page 26 of 382

631
SQX2518223
పపరర: బబజర సరళకకననడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-205/872

తసడడ:ప ఏసస సరళకకననడడ
ఇసటట ననస:19-15-23
వయససస:34
లస: పప
634
SQX2473296
పపరర: మహహశశరర దతవ అమరస లలరర

95-223/1176

Deleted

భరస : సరయ ససధకర అమరస లలరర
ఇసటట ననస:19-15-26
వయససస:31
లస: ససస స
637
SQX2502912
పపరర: పపదదప కలమయర కకననటట

95-181/1277

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కకననటట
ఇసటట ననస:19-15-35
వయససస:24
లస: పప
640
SQX1647080
పపరర: భబగఖశక వసజజ

95-219/14

95-219/1071

తసడడ:ప కరశవ రరవప రరథమమసత
ఇసటట ననస:19-15-74
వయససస:29
లస: పప
649
SQX2509297
పపరర: వనసకట ననగలకడర యరర గడడ
భరస : హరర బబబబ యరర గడడ
ఇసటట ననస:19-15-117/60
వయససస:43
లస: ససస స
652
SQX1888460
పపరర: పపరష చసదపకలమయరర పరరరడకరర

95-219/22

తసడడ:ప లసగ రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:19-15-142
వయససస:43
లస: పప

638
SQX2010023
పపరర: జగదదశ కకననటట

95-223/1119

641
SQX1647072
పపరర: శశభశక వసజజ

95-219/15

644
SQX2131456
పపరర: లకడర పరరమళ బమరరస

647
SQX2272730
పపరర: పపసనన రరథమమసత

650
SQX2527216
పపరర: శవ పరరశత దతవ కసదదమళర

653
SQX2518165
పపరర: లకడర గగవసదమర దదవ

95-219/23

95-205/610

భరస : శకనవరస రరవప ధననననన
ఇసటట ననస:19-15-31,I P D COLONY ,2 ND
వయససస:40
లస: ససస స
95-224/1179
639
SQX2033785
పపరర: సపనహ వనసకట ననగ సరయ శక
తనడతపలర
తసడడ:ప తనడతపలర శవ రరమ కకషష శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:19-15-38
వయససస:18
లస: ససస స

642
SQX2509958
పపరర: ఫరతమ షపక

645
SQX2248805
పపరర: శవ పరరశత మదదబననన

95-219/864

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:19-15-149
వయససస:19
లస: పప

95-179/906

648
SQX2524577
పపరర: ససబగలకడర నరకరడడమఅల

95-205/891

భరస : మయమమలలలలయయ నరకరడడమఅల
ఇసటట ననస:19-15-111
వయససస:58
లస: ససస స
95-219/1107

651
SQX2527166
పపరర: సరసబ శవ రరవప కసదదమళర

95-219/1106

తసడడ:ప శశషయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:19-15-117/80
వయససస:68
లస: పప
95-205/868

95-219/1072
654
SQX2491686
పపరర: ఫణణసదప వనసకట సరయ శరర దదవ

తసడడ:ప శకనవరసరరవప దదవ
ఇసటట ననస:19-15-125
వయససస:20
లస: పప

95-219/1074 657
656
SQX2497352
SQX1837392
పపరర: దదడడడ వనసకట పపసరద దదడడడ రరమబ
పపరర: మణణకసఠ గగరరర

659
SQX2074243
పపరర: పవన కలమయర పపల

95-205/845

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:19-15-66/4
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప దదడడడ రరమబ దదడడడ రరమబ
ఇసటట ననస:19-15-134
వయససస:31
లస: పప
95-224/1178

95-219/31

తసడడ:ప నరశసహ కర
ఇసటట ననస:19-15-45
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగబపహరస దదవ
ఇసటట ననస:19-15-125
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట పపసరద దదడడడ
ఇసటట ననస:19-15-134
వయససస:27
లస: ససస స
658
SQX2051340
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ ఆళళ

636
SQX1810670
పపరర: గగరర ధననననన

భరస : సరసబశవ రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:19-15-117/60
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బబబబ రరవప పరరరడకరర
ఇసటట ననస:19-15-122
వయససస:58
లస: ససస స
655
SQX1810639
పపరర: వనసకట అసజల దదడడడ

95-219/13
635
SQX1854074
పపరర: కరసస వనసకట ససవర వర పపసరద
కకలశశటట
తసడడ:ప వనసకటటసశరరర కకలశశటట
ఇసటట ననస:19-15-30/A
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప మసగపత రరవప రరథమమసత
ఇసటట ననస:19-15-91
వయససస:26
లస: ససస స
95-205/843

95-219/12

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:19-15-24/15 1 ST LINE
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బమరరస
ఇసటట ననస:19-15-49
వయససస:20
లస: ససస స
95-201/835

633
SQX1805241
పపరర: రరమరరడడడ దతవరపలర

భరస : బబజర సరళకకననడడ
ఇసటట ననస:19-15-23
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వజయ కలమయర వసజజ
ఇసటట ననస:19-15-44
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటరరడడడ సచరరడడడ
ఇసటట ననస:19-15-48B
వయససస:31
లస: ససస స
646
SQX2042893
పపరర: అజయ గగపరల రరథమమసత

95-205/875

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకననటట
ఇసటట ననస:19-15-35, 2nd line
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప భబగఖశక వసజజ
ఇసటట ననస:19-15-44
వయససస:27
లస: ససస స
643
SQX2491660
పపరర: ఆదదలకడర సచరరడడడ

632
SQX2518405
పపరర: లలరరర మమరర సరళకకననడడ

95-223/1115

తసడడ:ప కలరరరననయబడడ గగరరర
ఇసటట ననస:19-15-135
వయససస:22
లస: పప
95-219/800

660
SQX1960533
పపరర: శవ రరమ కకషష పలర క

95-219/25

తసడడ:ప అసకమర రరవప పలర క
ఇసటట ననస:19-15-151
వయససస:30
లస: పప
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95-219/801

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:19-15-151
వయససస:20
లస: పప
664
SQX2105591
పపరర: మయరరత గరదసశశటట

95-200/1028

95-219/803

తసడడ:ప సతఖననరరయణ వరడపఅల
ఇసటట ననస:19-15-182
వయససస:28
లస: పప
673
SQX2533610
పపరర: రమదతవ యలర

95-215/1709

95-219/1084

95-219/28

95-205/881

భరస : రతయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:19-15-241
వయససస:53
లస: ససస స
685
SQX1810498
పపరర: లకడర పరరశత ననగరళర

95-223/918

95-219/1090

677
SQX2479319
పపరర: లల వరణణ కకకకకరరల

95-219/858

669
SQX1854033
పపరర: వరలకడర వరడపఅల

95-219/26

672
SQX2417798
పపరర: పపనన రరవప కరటటరర

95-219/856

675
SQX1854108
పపరర: తతజ ననగ మలలర సశర రరవప
చలలరవపరర
తసడడ:ప జజశల ససరరష చలలరవపరర
ఇసటట ననస:19-15-211, 6TH LINE
వయససస:23
లస: పప

95-219/39

678
SQX1854058
పపరర: ససమలత బబననల

95-219/40

భరస : రమమశ బబబబ బబననల
ఇసటట ననస:19-15-224, 6TH LINE 1ST CRO
వయససస:40
లస: ససస స

680
SQX1901750
పపరర: అనల కలమయర బబజరసకక

95-219/29

681
SQX2534196
పపరర: కకషష వనణణ బబజరసకక

95-219/1116

తసడడ:ప వనసకట శకనవరస రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:19-15-232
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:19-15-232
వయససస:48
లస: ససస స

683
SQX2508133
పపరర: దసరర గగరర

684
SQX2214047
పపరర: మయలత చకరక

686
SQX1892660
పపరర: లల పరసకరర
భరస : శసకర పరసకరర
ఇసటట ననస:19-15-267
వయససస:48
లస: ససస స

688
NDX2877736
పపరర: గరయతప నలర మమకల

689
SQX2037653
పపరర: శకదర రచగరరరర

94-168/887

95-223/1174

తసడడ:ప ససత రరమయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:19-15-196
వయససస:62
లస: పప

95-219/1091

భరస : వనసకటటష గగరర
ఇసటట ననస:19-15-245
వయససస:26
లస: ససస స
95-219/30

666
SQX2149706
పపరర: శకదతవ కలనస

భరస : పపసనన కలమయర వరడపఅల
ఇసటట ననస:19-15-182
వయససస:26
లస: ససస స

671
SQX1897222
పపరర: అచచమర తచననల

భరస : వనసకట ననరరయణ ననగరళర
ఇసటట ననస:19-15-250 SANGADIGUNTA
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : కకషష నలర మమకల
ఇసటట ననస:19-15-315/120
వయససస:19
లస: ససస స

95-219/804

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:19-15-217
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపసరద రరవప పసదబ ద
ఇసటట ననస:19-15-226
వయససస:47
లస: ససస స
682
SQX2521946
పపరర: మలర శశరర గడడ స

668
SQX1989987
పపరర: ననగమణణ తషమర

674
SQX2508117
పపరర: శకనవరస యయళళ

95-205/874

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:19-15-173/3
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ధరరరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:19-15-203
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:19-15-212
వయససస:38
లస: ససస స
679
SQX1901776
పపరర: ససభబషసణ పసదబ ద

95-205/920

భరస : నరసరరరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:19-15-183
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస యయళళ
ఇసటట ననస:19-15-203
వయససస:45
లస: ససస స
676
SQX2505477
పపరర: రమణ బబ యపరటట

665
SQX2544476
పపరర: సససత సదదననన

భరస : రవ తషమర
ఇసటట ననస:19-15-177
వయససస:28
లస: ససస స
95-219/27

663
SQX2518306
పపరర: పదరజ కకడడరర

భరస : వనసకట దసరర పపసరద కకడడరర
ఇసటట ననస:19-15-169
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప సదదననన
ఇసటట ననస:19-15-173/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:19-15-175
వయససస:21
లస: ససస స
670
SQX1854025
పపరర: పపసనన కలమయర వరడపఅల

95-219/802

తలర : ననగ ససభబషసణ చటటటల
ఇసటట ననస:19-15-154, 4th line
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:19-15-172
వయససస:21
లస: పప
667
SQX2031870
పపరర: లకడర పసపయ తతట

662
SQX2029502
పపరర: సరయ కకషష చటటటల

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రచగరరరర
ఇసటట ననస:19-15-317/2
వయససస:20
లస: పప

95-223/1175

భరస : చసదప శశఖర రరవప చకరక
ఇసటట ననస:19-15-249
వయససస:59
లస: ససస స
95-224/12

687
SQX2229466
పపరర: షహహన షపక

95-222/1235

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:19-15-288
వయససస:42
లస: ససస స
95-5/712

690
SQX2025401
పపరర: కకరణ కలమయర రచగరరరర

95-5/711

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రచగరరరర
ఇసటట ననస:19-15-317/12
వయససస:21
లస: పప
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95-200/1029

తసడడ:ప యలమసదరరవ బతననన
ఇసటట ననస:19-15-317/12
వయససస:22
లస: పప
694
SQX2508505
పపరర: రరజశశఖర ఉలలబబదచ

95-181/1318

95-219/861

95-140/514

95-223/1120

95-222/1236

95-224/1268

95-205/870

భరస : ససబగరరవప పరరచరర
ఇసటట ననస:19-15-489/21
వయససస:23
లస: ససస స

704
SQX2123206
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ కలసడచరర

707
SQX2509966
పపరర: చసద బబష పఠరన

710
SQX2463776
పపరర: అకకక రరడడడ అలవరల

713
SQX2526515
పపరర: వశ మసడపరక

95-223/1165

716
SQX2153542
పపరర: శవ మసరసనమర నచకల
భరస : పసచచయఖ నచకల
ఇసటట ననస:19-15-477
వయససస:56
లస: ససస స

95-223/1301

699
SQX2106524
పపరర: శరణ తతసడచపప

95-199/937

702
SQX2526325
పపరర: శశషగరరర రరవప చనగసటట

95-223/1179

95-219/1102

705
SQX1808005
పపరర: దతవ గగటబటపప

95-223/9

భరస : వనసకట రమణ గగటబటపప
ఇసటట ననస:19-15-355 8TH LINE
వయససస:25
లస: ససస స
95-205/846

708
SQX2459212
పపరర: అలలఖఖ బబ నచమయఢడ

95-223/1180

భరస : ననగరరరరన బబ నచమయఢడ
ఇసటట ననస:19-15-390
వయససస:22
లస: ససస స
95-223/1181

711
MLJ2063543
పపరర: ననగరపపసరద పపవరశడ

95-223/7

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:19-15-459
వయససస:34
లస: పప
95-219/1103

95-219/862

714
SQX1966142
పపరర: బబజ ధనఎసడప కలమయర
ఆరరదసఖల
తసడడ:ప ననగ శశఖర ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:19-15-473
వయససస:23
లస: పప
717
SQX2230142
పపరర: అఖల బబలలయ

95-223/8

95-223/1182

తసడడ:ప మధస బబలలయ
ఇసటట ననస:19-15-480
వయససస:18
లస: పప

95-223/932 720
719
SQX1976620
SQX2044832
పపరర: జయ వర ససరరసదప గబపస కలరరవనలర
పపరర: దనపకమర పపసపరటట

తసడడ:ప ససధనకర రరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:19-15-489, 2/2lane,
వయససస:20
లస: పప

95-219/37

తసడడ:ప ససబగయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:19-15-353
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:ప చరసజవ ఆచనరర మసడపరక
ఇసటట ననస:19-15-466
వయససస:22
లస: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-15-473
వయససస:26
లస: ససస స
718
SQX2503720
పపరర: రరణబక దతవ పరరచరర

95-223/1118

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ అలవరల
ఇసటట ననస:19-15-437
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయ మసడపరక
ఇసటట ననస:19-15-466
వయససస:24
లస: ససస స
715
SQX2012151
పపరర: రరహన షపక

701
SQX2047611
పపరర: బబబ అనసష మమకల

696
SQX1909142
పపరర: మలర కరరరరన ఉలలబడడ

తసడడ:ప బపహరయఖ తతసడచపప
ఇసటట ననస:19-15-348
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప అకగర బబష పఠరన
ఇసటట ననస:19-15-388
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప జజలయపపరర
ఇసటట ననస:19-15-402
వయససస:33
లస: ససస స
712
SQX2518199
పపరర: గగరర మసడపరక

95-223/1178

తసడడ:ప పసదబ కకసడల రరడడడ కలసడచరర
ఇసటట ననస:19-15-355
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వజయ భబసకర లకరకకలల
ఇసటట ననస:19-15-362
వయససస:21
లస: ససస స
709
SQX2284404
పపరర: శకదతవ జజలయపపరర

698
SQX2181675
పపరర: మసదలపప శవ ననగ పపసరద

95-6/774

తసడడ:ప వరరశ ఉలలబడడ
ఇసటట ననస:19-15-333
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:19-15-349
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప లకరస ననయబడడ గగటబటపప
ఇసటట ననస:19-15-355
వయససస:32
లస: పప
706
SQX2282614
పపరర: నసదదన లకరకకలల

95-212/1039

తసడడ:ప మసదలపప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-15-338
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప నగరజ కలమయర మటటట పలర
ఇసటట ననస:19 15 349
వయససస:21
లస: ససస స
703
SQX1808088
పపరర: వనసకట రమణ గగటబటపప

695
SQX2506723
పపరర: వరణణ ఉలలబదచ

693
SQX2033991
పపరర: చసడడ పరరరజజత హహమజ యమ

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యమ
ఇసటట ననస:19-15-318
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వరరశ ఉలలబదచ
ఇసటట ననస:19-15-333
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ససజనన జజగర
ఇసటట ననస:19-15-334
వయససస:32
లస: పప
700
SQX2105500
పపరర: పవన మటటట పలర

95-179/1189

తసడడ:ప అబబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-15-317/49
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వరరశ ఉలలబబదచ
ఇసటట ననస:19-15-333
వయససస:19
లస: పప
697
SQX2246221
పపరర: వనసకట కకషష జజగర

692
SQX2522142
పపరర: కరరమబలర పఠరన

95-205/569

భరస : బల బపహరనసద శరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:19-15-498
వయససస:68
లస: ససస స
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721
SQX2508109
పపరర: జయలకడర మకరకన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-219/1089

భరస : శకనవరస రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:19-15-1245
వయససస:38
లస: ససస స
724
SQX1892272
పపరర: ఝనస మటటట

95-224/15

95-224/1617

95-224/1305

95-224/1180

95-224/16

95-224/1275

95-224/19

తసడడ:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:19-16-20
వయససస:24
లస: పప

95-223/1282
732
SQX2167393
పపరర: తరరణ సరయ కలమయర మయతషపఠర

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మయతషపఠర
ఇసటట ననస:19-16-10
వయససస:19
లస: పప
95-224/1270

737
SQX1836493
పపరర: ఫజల షపక

740
SQX2500536
పపరర: శబర షపక

743
SQX1997204
పపరర: ఇబపహహస బబగ మహమరద

95-223/10

746
SQX1817725
పపరర: ఏసస కలమయరర ఎససపప గబ

95-224/17

749
SQX1777366
పపరర: ఓబబలలసస కలసడవరస
తసడడ:ప ఓబబలలసస కలసడవరస
ఇసటట ననస:19-16-23
వయససస:33
లస: పప

95-224/1271

738
SQX1836592
పపరర: వల షపక

95-224/18

తసడడ:ప హహహదర షపక
ఇసటట ననస:19-16-15
వయససస:34
లస: పప
95-224/1628

741
SQX2500544
పపరర: హబబబలయర షపక

95-224/1629

తసడడ:ప గఫపర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-16-16/1
వయససస:55
లస: పప
95-223/1121

744
SQX1998699
పపరర: సలమయ బబగస మహమరద

95-224/1181

భరస : ఇబపహహస బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:19-16-18
వయససస:63
లస: ససస స
95-149/9

భరస : జజసఫ ఎససపప గబ
ఇసటట ననస:19-16-19/N
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/20

735
SQX2159895
పపరర: వనసకట రమణ మయరరసర త
భరస : శకనవరస రరవప మయరరసర త
ఇసటట ననస:19-16-10
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప యయససన బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:19-16-18
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప ఖయససస సయఖద
ఇసటట ననస:19-16-18/1
వయససస:32
లస: పప
748
SQX1804715
పపరర: మబజర షపక

95-219/865

భరస : హబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:19-16-16/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటబపవప గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-16/2
వయససస:35
లస: ససస స
745
SQX1834712
పపరర: అకగర సయఖద

734
SQX2211969
పపరర: లకడర మయతషపఠర

95-224/1293

95-224/1297
729
SQX2436475
పపరర: కకతత
స రర వనసకట ననగమలలర శశర
రరవప కకతత
స రర
తసడడ:ప రరధకకషషమమరరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:19-16-7 FLOT NO-201
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప హహహదర షపక
ఇసటట ననస:19-16-15
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప హబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:19-16-16/1
వయససస:34
లస: పప
742
SQX1804657
పపరర: జయ లకడర గజరలకకసడ

731
SQX2291961
పపరర: వరలకడర దకకజ

726
SQX2381044
పపరర: దతవ కకపరవరస అడడ బబ టటట

95-224/1618

భరస : సననఖస రరవప మయతషపఠర
ఇసటట ననస:19-16-10
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:19-16-15
వయససస:25
లస: ససస స
739
SQX2364289
పపరర: అబద బబష షపక

728
SQX2499887
పపరర: కకటటశశర రరవప మమకల

95-224/14

తసడడ:ప పపభబ దనసస అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:19-16-6
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:19-16-10
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : లయలజజన షపక
ఇసటట ననస:19-16-10
వయససస:26
లస: ససస స
736
SQX1836527
పపరర: నచరరననస షపక

95-224/1292

తసడడ:ప శశషగరరర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:19-16-6P1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ఆససఫపననసర
ఇసటట ననస:19-16-9
వయససస:18
లస: పప
733
SQX1989094
పపరర: షమ మబేరన షపక

725
SQX2469286
పపరర: ససవరరస మర అడడ బబ టటట

723
SQX1891860
పపరర: బబసకరరడడడ చచలర

తసడడ:ప ససబగరరడడడ చచలర
ఇసటట ననస:19-16-1
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపభబ దనసస అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:19-16-6
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:19-16-6P1
వయససస:31
లస: ససస స
730
SQX2442705
పపరర: లయమమమల బబష షపక

95-224/13

భరస : ససబగరరడడడ సస హహచ
ఇసటట ననస:19-16-1
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మటటట
ఇసటట ననస:19-16-6
వయససస:37
లస: ససస స
727
SQX2499879
పపరర: ననగ లకడర మమకల

722
SQX1893643
పపరర: ఈశశరమర సస హహచ

747
SQX1805100
పపరర: జజసఫ యయససపప గబ

95-223/11

తసడడ:ప ఆనసద రరవప యయససపప గబ
ఇసటట ననస:19-16-19/N
వయససస:32
లస: పప
95-224/21

750
SQX2231322
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ దససప

95-224/1276

తసడడ:ప కకటటరరడడడ దససప
ఇసటట ననస:19-16-25
వయససస:27
లస: పప
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95-224/1277

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మబలల
ఇసటట ననస:19-16-25
వయససస:20
లస: ససస స
754
SQX2198125
పపరర: శకనవరస రరవప కససస శశటట

95-224/1278

755
SQX2361079
పపరర: లకడర పపసనన కరసససశశటట

95-223/1183

758
SQX1980168
పపరర: సతస ర సయద

తసడడ:ప వజయ చసదప జర
ఇసటట ననస:19-16-30
వయససస:24
లస: ససస స

761
SQX2500460
పపరర: భరత జనననబథదనన

95-219/812

764
SQX2070084
పపరర: అమయనసలర షపక

భసధసవప: కగషసక కకటటశశర రరవప పరర
ఇసటట ననస:19-16-31
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-16-32
వయససస:36
లస: పప

766
SQX2213882
పపరర: ధన కకటమర తరరమలశశటట

767
SQX1843747
పపరర: మధసలత గసజ

95-224/1280

భరస : రమబలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:19-16-35/36
వయససస:63
లస: ససస స
95-224/1183

770
SQX2177194
పపరర: ననగ సససదరర పప ననపలర

తసడడ:ప వశశననథ రరవప పప ననగఅల
ఇసటట ననస:19-16-44
వయససస:19
లస: పప
95-224/27

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:19-16-53
వయససస:31
లస: ససస స

776
SQX1888726
పపరర: ఫరతమబన సయద

95-224/1182

779
SQX2191096
పపరర: నచరరలయర బబగ మరరర
తసడడ:ప మహమరద అనశర బబగ
ఇసటట ననస:19-16-55
వయససస:63
లస: పప

759
SQX1961473
పపరర: ఆఫసపన సయఖద

95-200/1030

95-224/25

762
SQX2100121
పపరర: కగషసక కకటటశశర రరవప పరర

95-5/713

765
SQX2501153
పపరర: ఆషర షపక

95-224/1637

తసడడ:ప ననగమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-16-34
వయససస:26
లస: ససస స
95-4/69

768
SQX2501161
పపరర: షసషపర షపక

95-224/1638

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-16-39/1
వయససస:33
లస: పప
95-224/1281

95-224/1282
771
SQX2177244
పపరర: సరయ మలర కరరరరన పప ననపలర

తసడడ:ప వశశననథ రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:19-16-44
వయససస:20
లస: పప
95-224/1284

774
SQX2501427
పపరర: శరమ షపక

95-224/1644

తలర : హమద షపక
ఇసటట ననస:19-16-46
వయససస:19
లస: ససస స
95-224/28

భరస : అబబబల సయద
ఇసటట ననస:19-16-53
వయససస:55
లస: ససస స
95-224/1285

756
SQX2041424
పపరర: మహబమబ ససబబన
మహమరద
తసడడ:ప షసషషదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:19-16-27/4
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప పపలయర రరవప పరర
ఇసటట ననస:19-16-31
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:19-16-46
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:19-16-53
వయససస:34
లస: ససస స
778
SQX2203016
పపరర: నససమ షపక

95-224/1626

భరస : వశశననథ రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:19-16-44
వయససస:50
లస: ససస స

95-224/1283 773
772
SQX2190551
SQX2387090
పపరర: సరయ మలర కరరరరన పప ననగఅల
పపరర: షమ షపక

95-224/22

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:19-16-30
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గసజ
ఇసటట ననస:19-16-37
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అజజలయర షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:19-16-42
వయససస:19
లస: ససస స

775
SQX1892363
పపరర: రగశన షపక

95-224/24

తసడడ:ప వజయ చసదప జర
ఇసటట ననస:19-16-30
వయససస:22
లస: పప

763
SQX2074391
పపరర: పపలయర రరవప పరర

769
SQX1986942
పపరర: మమహహరరజ మహమరదద

95-224/1279

తసడడ:ప వల సయద
ఇసటట ననస:19-16-30
వయససస:42
లస: పప
95-224/1625

753
SQX1836501
పపరర: శకనవరసరరవప కరససస శశటట

తసడడ:ప వనసగళరరవప కససస శశటట
ఇసటట ననస:19-16-27/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కరసససశశటట
ఇసటట ననస:19-16-27/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:19-16-30
వయససస:28
లస: ససస స
760
SQX2500452
పపరర: అసజల జనననబథదనన

95-223/1122

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కరసససశశటట
ఇసటట ననస:19-16-27/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప వనసగలరరవప కససస శశటట
ఇసటట ననస:19-16-27/1
వయససస:45
లస: పప
757
SQX2195733
పపరర: ఖతజజ షపక

752
SQX2047702
పపరర: అఖల గగపసచసద కరసససశశటట

777
SQX1892256
పపరర: అబబబలయర సయద

95-224/29

తసడడ:ప బబదసలయరహ సయద
ఇసటట ననస:19-16-53
వయససస:62
లస: పప
95-224/1286

780
SQX2183457
పపరర: మహబమబ బబగబమ మరజజ

95-224/1287

భరస : నచరరలయర బబగ మరజజ
ఇసటట ననస:19-16-55
వయససస:58
లస: ససస స

Page 31 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

781
SQX2294320
పపరర: మహబమబ బబగబమ మరరర

95-224/1288

భరస : నచరరలయర బబగ
ఇసటట ననస:19-16-55
వయససస:58
లస: ససస స
784
SQX2427094
పపరర: నజర షపక

95-224/1290

Deleted
95-224/1291

తసడడ:ప అశశక కలమయర మబలలతరర
ఇసటట ననస:19-16-59/A
వయససస:18
లస: పప
790
SQX1837384
పపరర: ఖతజజ సయఖద

95-224/33

Deleted
95-224/36

భరస : ఆవపలయఖ మసదనడడ
ఇసటట ననస:19-16-69
వయససస:68
లస: ససస స
796
SQX2391761
పపరర: రహహమమన షపక

95-224/1295

95-224/37

95-224/1619

Deleted
95-224/1300

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-76
వయససస:31
లస: పప
808
SQX2263333
పపరర: హరరక ససడనబథసన
తసడడ:ప రరస ససరరశ ససడనబథసన
ఇసటట ననస:19-16-79
వయససస:19
లస: ససస స

788
SQX2069680
పపరర: సరగజన శవరరతప

791
SQX1836634
పపరర: జరరనన సయఖద

95-224/1184

95-224/34

95-224/31

789
SQX1836766
పపరర: సరయరర సయఖద

95-224/32

792
SQX1836568
పపరర: పదర కరపపలలరర

95-224/35

భరస : మయలయఖదదప కరపపలలరర
ఇసటట ననస:19-16-69
వయససస:44
లస: ససస స
95-224/1185

795
SQX2389500
పపరర: ఖరఖరరనసరస షపక

95-224/1294

భరస : లయల హమయద
ఇసటట ననస:19-16-69
వయససస:47
లస: ససస స

95-224/1296 798
797
SQX2385565
SQX2047595
పపరర: బల వనసకట పదనరవత మసడనదద
పపరర: సతఖ పసపయ మటటటగబసట

800
SQX2342053
పపరర: ఇసరరయల షపక

803
SQX1657857
పపరర: రరజమర మబవశ

95-224/1298

809
SQX1777374
పపరర: జజన బ సయఖద
భరస : అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:19-16-79/2
వయససస:25
లస: ససస స

801
SQX2443273
పపరర: సరయ లకడర దతవరకకసడ

95-224/1299

భరస : రరజ కలమయర
ఇసటట ననస:19-16-72
వయససస:26
లస: ససస స
95-224/38

భరస : తరరపతయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:19-16-76
వయససస:37
లస: ససస స
806
SQX2476893
పపరర: ఇమయమ బ షపక

95-223/1123

భరస : దసరర పపసరద మటటటగబసట
ఇసటట ననస:19-16-70
వయససస:21
లస: ససస స

804
SQX2047868
పపరర: శకకరసత కకరరకకసడ

95-224/1186

తసడడ:ప సరసబశవరరవప కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-76
వయససస:31
లస: పప
95-224/1301

భరస : చనన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:19-16-76
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/1302

786
SQX0850420
పపరర: అజర ర అల మహమరద

తసడడ:ప రగషణ సయఖద
ఇసటట ననస:19-16-67
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రగషణ సయఖద
ఇసటట ననస:19-16-67
వయససస:52
లస: ససస స
794
SQX1987890
పపరర: రఫస షపక

95-224/1622

తసడడ:ప మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:19-16-58/2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-16-72
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:19-16-73
వయససస:21
లస: ససస స
805
SQX2386225
పపరర: శకకరసత కకరరకకసడ

భరస : అజర ర అల మహమరద
ఇసటట ననస:19-16-58/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస మసడనదద
ఇసటట ననస:19-16-69
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరర పపసరద మటటటగబసట
ఇసటట ననస:19-16-70
వయససస:22
లస: ససస స
802
SQX2499994
పపరర: గగశయ షపక

95-224/30

తసడడ:ప లయల అహరద షపక
ఇసటట ననస:19-16-69
వయససస:31
లస: పప

భరస : శబగర షపక
ఇసటట ననస:19-16-69
వయససస:44
లస: ససస స
799
SQX1971126
పపరర: సతఖ పసపయ మటటటగబసట

785
SQX0850412
పపరర: హససనన బబగఎస మహమరద

783
SQX2500338
పపరర: శకనవరసరరవప వడడడ

తసడడ:ప ససబగరరవప వడడడ
ఇసటట ననస:19-16-56
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ శవరరతప
ఇసటట ననస:19-16-66
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:19-16-67
వయససస:34
లస: ససస స

793
SQX1836667
పపరర: వనసకట రతనస మసదనడడ

95-224/1289

తసడడ:ప బబడచ షపక
ఇసటట ననస:19-16-56
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప గరరబబన షపక
ఇసటట ననస:19-16-58
వయససస:38
లస: పప

787
SQX2209435
పపరర: ససమసత మబలలతరర

782
SQX2337335
పపరర: ససబబన షపక

807
SQX2531739
పపరర: మరబ షపక

95-224/1671

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:19-16-76
వయససస:79
లస: ససస స
95-224/39

810
SQX2192037
పపరర: హఫసజ మహమరద

95-224/1303

తసడడ:ప అహరద బబగ బబబబ మహమరద
ఇసటట ననస:19-16-82
వయససస:21
లస: పప
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95-224/1641

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:19-16-85
వయససస:32
లస: పప
814
SQX2467207
పపరర: దతవక రరణణ యలయరవపల

95-224/1304

95-139/1223

తసడడ:ప ఇసదపసపన చరర పరమడడపటట
ఇసటట ననస:19-16-89
వయససస:52
లస: పప
95-224/43

తసడడ:ప నరసససహ రరవప దసబబ
ఇసటట ననస:19-16-90
వయససస:29
లస: ససస స
95-7/1229

Deleted

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:24
లస: ససస స

95-224/1306

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:42
లస: ససస స
95-224/1635

Deleted
95-224/1646

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:24
లస: ససస స
835
SQX2430452
పపరర: రగజ రమణణ యయరకగసతఅలయ

818
SQX1837350
పపరర: ససభదప పమడడపటట

95-224/42

95-224/44

95-7/1236

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:27
లస: పప

భరస : వజయ కలమయర యయరకగసతఅలయ
ఇసటట ననస:19-16-95
వయససస:38
లస: ససస స
838
SQX1807866
పపరర: వనసకరయమర గజరలకకసడ

95-224/1307

భరస : చననబబగయ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-95/2 1ST LINE
వయససస:57
లస: ససస స

819
SQX2500528
పపరర: ససభదప పమడడపతస

95-224/1627

822
SQX2103810
పపరర: అహమరద ఖయన పటబన

95-224/1187

825
SQX2542561
పపరర: కలరరరద షపక

95-7/1246

828
SQX2501104
పపరర: దదలయకద షపక

95-224/1634

Deleted

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:21
లస: ససస స
95-224/1639

831
SQX2501443
పపరర: హహసపన షపక

95-224/1645

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:27
లస: పప

833
SQX1892389
పపరర: ఈశశరమర కసడపకలసట

95-224/46

834
SQX2430486
పపరర: వజయ కలమయర యరకగబసటర

95-224/1308

తసడడ:ప కకపరదననస యరకగబసటర
ఇసటట ననస:19-16-95
వయససస:41
లస: పప
95-224/1311

839
SQX1807841
పపరర: లకడర ననరరయణ గజరలకకసడ

95-205/4

భరస : లకడర ననరరయణ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-95/2 1ST LINE
వయససస:28
లస: ససస స
95-224/50

Deleted

తసడడ:ప చననబబగయ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-95/2 1ST LINE
వయససస:31
లస: పప

837
SQX1811892
పపరర: శవపరరశత గజరలకకసడ

Deleted

తసడడ:ప చననబబగయ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-95/2
వయససస:31
లస: పప
95-224/49

95-224/1684

భరస : ఈససఫ షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఈససఫ హససగసడ
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:53
లస: ససస స

836
SQX2167963
పపరర: లకడర ననరరయణ గజరలకకసడ

816
SQX2553808
పపరర: గగపయఖ మబవశ

Deleted

భరస : ససరరశ బబబబ కసడపకలసట
ఇసటట ననస:19-16-95
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/1309

Deleted

తసడడ:ప ఇసరరయల ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:19-16-92
వయససస:26
లస: పప

824
SQX2535995
పపరర: హహసపన షపక

830
SQX2501203
పపరర: కలరరరద షపక

95-224/41

భరస : ఇసదపసపన చరర పమడడపతస
ఇసటట ననస:19-16-89
వయససస:25
లస: ససస స

821
SQX1979327
పపరర: ననగలకడర దసబబ

827
SQX2192193
పపరర: శరహహన షపక

813
SQX1804681
పపరర: వనసకట వర రరఘవ రరజ
యలయరవపల
తసడడ:ప ససబబగరరవప యలయరవపల
ఇసటట ననస:19-16-88
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:19-16-88
వయససస:21
లస: పప

భరస : బర శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-16-93
వయససస:21
లస: ససస స
832
SQX2501450
పపరర: రమజన షపక

95-224/1621

తసడడ:ప నరరససహ రరవప దసబబ
ఇసటట ననస:19-16-90
వయససస:29
లస: ససస స

823
SQX2531044
పపరర: రమజన షపక

829
SQX2501112
పపరర: దదలయకద షపక

815
SQX2500312
పపరర: వనసకట వర రరఘవ రరజ
యలయరవపల
తసడడ:ప ససబగరరవప యలయరవపల
ఇసటట ననస:19-16-88
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇసదపసపన చనరర పమడడపటట
ఇసటట ననస:19-16-89
వయససస:26
లస: ససస స

820
SQX1977529
పపరర: ననగలకడర దసబబ

826
SQX2378545
పపరర: వహహద షపక

95-224/40

భరస : వనసకట వర రరఘవ రరజ యలయరవపల
ఇసటట ననస:19-16-88
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : వనసకట వర రరఘవ రరజ
ఇసటట ననస:19-16-88
వయససస:26
లస: ససస స
817
SQX2503910
పపరర: వరరచనరర పరమడడపటట

812
SQX1804707
పపరర: దతవక రరణణ యలయరవపల

840
SQX2210839
పపరర: వసశ శకరరమబ

95-224/1320

తసడడ:ప కకపరనథద శకరరమ
ఇసటట ననస:19-16-95/4
వయససస:19
లస: పప
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95-224/47

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:19-16-95/8
వయససస:34
లస: ససస స
95-205/611

భరస : వనసకటటశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:19-16-95/9
వయససస:32
లస: ససస స
847
SQX2456671
పపరర: ననగరశశర రరవప నలర బబ తషల

95-224/1312

95-224/1313

95-224/1316

95-224/1319

95-224/1322

95-224/56

భరస : దసరర శవ కలమయర చచవననన
ఇసటట ననస:19-16-95/48
వయససస:47
లస: ససస స
865
SQX2297224
పపరర: పదర మయధవ కకమబరరర

తసడడ:ప హరర బబబబ కటట
ఇసటట ననస:19-16-95/N
వయససస:32
లస: పప

95-224/1314

854
SQX2205326
పపరర: రమబలల తరరమలసపట
ప ట

857
SQX1657873
పపరర: ససభబన కలరరక

860
SQX1807916
పపరర: మలర ఖయరరరనరరవప పసలర లటర

95-224/1324

95-224/1317

95-224/1310

849
SQX1888544
పపరర: మహమరద షపక

95-224/52

852
SQX2232833
పపరర: గగపసననథ బకక

95-224/1315

855
SQX2204956
పపరర: హహమ నరహరర తరరమలశశటట

95-224/54

858
SQX2336626
పపరర: బపహరస కలరక

95-224/1321

భసధసవప: కగసలఖ కలరక
ఇసటట ననస:19-16-95/41
వయససస:49
లస: పప
95-224/58

861
SQX1833227
పపరర: గకహలకడర లసబబ

95-224/55

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పసలర లటర
ఇసటట ననస:19-16-95/45, 6 TH LINE,
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమకకషష లసబబ
ఇసటట ననస:19-16-95/48
వయససస:34
లస: ససస స

863
SQX1777341
పపరర: దసరర ససవర కలమయర చచవననన

864
SQX2208320
పపరర: కకటటశశర రరవప దతవరకకసడ

866
SQX2302834
పపరర: సప మ సససదరర కకమబరరర

869
SQX1804764
పపరర: రమమశ కరవరడడ

95-224/1318

తసడడ:ప రమబలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:19-16-95/36
వయససస:56
లస: పప

95-224/57

95-224/1323

తసడడ:ప పరసడడరసగరరరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-16-95/50A
వయససస:19
లస: పప
95-224/1325

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప కకమబరరర
ఇసటట ననస:19-16-95/55A1
వయససస:32
లస: ససస స
95-224/1328

846
SQX2177384
పపరర: పరల తతమయటట

తసడడ:ప వనసకటబదదప బకక
ఇసటట ననస:19-16-95/35/e
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప మబరహరర రరవప చచవననన
ఇసటట ననస:19-16-95/48
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప కకమబరరర
ఇసటట ననస:19-16-95/55A1
వయససస:33
లస: ససస స
868
SQX2435246
పపరర: రవ కలమయర కటట

851
SQX2270445
పపరర: లసగమర బకక

95-224/1648

తసడడ:ప బల శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-16-95/26
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప బపహరస కలరరక
ఇసటట ననస:19-16-95/41
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బపహరస కలరక
ఇసటట ననస:19-16-95/41
వయససస:23
లస: పప
862
SQX1833235
పపరర: రరణబక దతవ చచవననన

95-224/51

తసడడ:ప నరహరర తరరమలసపట
ప ట
ఇసటట ననస:19-16-95/36
వయససస:80
లస: పప

భరస : హహమ నరహరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:19-16-95/36
వయససస:51
లస: ససస స
859
SQX2171072
పపరర: ననగబబజ రరవప కలరక

848
SQX1961481
పపరర: శకవణ కలమయర మమడ

843
SQX2504660
పపరర: తరరపత ననరరయణ సససగ
బబ సదదల
తసడడ:ప రరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:19-16-95/8
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప జజహన తతమయటట
ఇసటట ననస:19-16-95/19A
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటబదదప బకక
ఇసటట ననస:19-16-95/35/E
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరర
ఇసటట ననస:19-16-95/35E
వయససస:25
లస: పప
856
SQX2205011
పపరర: భగఖలకడర తరరమలశశటట

95-224/48

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:19-16-95/25
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప బబపయఖ బకక
ఇసటట ననస:19-16-95/35/E
వయససస:53
లస: పప
853
SQX2211332
పపరర: వర సరసబమమరరస పరరర

845
SQX1796424
పపరర: ఇసదదర పసపయదరరకన కలమయమ
భరస : కకటటశశర రరవప కలమయమ
ఇసటట ననస:19-16-95/12
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:19-16-95/22A
వయససస:52
లస: పప
850
SQX2279289
పపరర: వనసకటబదదప బకక

95-224/1326

Deleted

భరస : శవ కకషష కలసభ
ఇసటట ననస:19-16-95/5
వయససస:22
లస: ససస స
844
SQX2446870
పపరర: రరణణ కటట

842
SQX2404846
పపరర: అరరణ పరలపరరస

867
SQX2193316
పపరర: ననగలకడర కటట

95-224/1327

భరస : పపలర యఖ కటట
ఇసటట ననస:19-16-95/A
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/63

తసడడ:ప మదసబలలటట కరవరడడ
ఇసటట ననస:19-16-95,I P D COLONY
వయససస:37
లస: పప

870
SQX1894310
పపరర: ఆజమ బబష షపక

95-224/59

తసడడ:ప అబబబల సలయస షపక
ఇసటట ననస:19-16-97
వయససస:30
లస: పప
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871
SQX1777408
పపరర: సరసబశవ రరవప పససపపలలటట

95-224/60

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:19-16-97
వయససస:66
లస: పప
874
SQX2315166
పపరర: వసససదర గబసడస

95-224/1274

95-205/851

95-224/1329

Deleted
95-132/1025

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ వడడససన
ఇసటట ననస:19-17-317
వయససస:24
లస: పప
886
SQX2532851
పపరర: కకటటశశరమర వడడససన

95-222/1476

95-222/1242

95-222/1477

తసడడ:ప అబబగస సయఖద
ఇసటట ననస:19-18-165
వయససస:29
లస: పప

95-224/64

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పపరస
ఇసటట ననస:19-17-177
వయససస:32
లస: పప
884
SQX2511483
పపరర: శకనవరసరరడడడ వడడససన

887
SQX1970698
పపరర: శననశజ బబగ షపక

890
SQX2289684
పపరర: ఇమయమన షపక

893
SQX2289916
పపరర: కలలసన షపక

95-224/1330

896
SQX1881374
పపరర: జజన బబష షపక

899
SQX1897628
పపరర: అఫరల ఖయన మహమరద

879
SQX2376176
పపరర: వసగ వసగ

95-222/1237

882
SQX2520997
పపరర: ససబబగలల యసబడడ

95-215/1703

భరస : ఎరకయఖ యసబడడ
ఇసటట ననస:19-17-233/D
వయససస:65
లస: ససస స
95-200/1248

885
SQX2519221
పపరర: దసరర భవన వడడససన

95-205/879

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ వడడససన
ఇసటట ననస:19-17-317
వయససస:18
లస: ససస స
95-223/933

888
SQX1893965
పపరర: శరఫస ఉలయర షపక

95-224/65

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:19-18-32
వయససస:21
లస: పప
95-222/1246

891
SQX2523033
పపరర: జఫర ససదదఖ షపక

95-222/1467

తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:19-18-90/2
వయససస:33
లస: పప
95-222/1238

894
SQX1809391
పపరర: సతనసర షపక

95-153/24

Deleted

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:19-18-107
వయససస:22
లస: పప
95-223/1124

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:19-18-136
వయససస:29
లస: పప
95-222/1239

95-5/1112

Deleted

భరస : అశరద షపక
ఇసటట ననస:19-18-106
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మబసరసకకన ఖయనన
ఇసటట ననస:19-18-113
వయససస:39
లస: పప
898
SQX2432938
పపరర: రబగన సయఖద

881
SQX1973049
పపరర: చచసచయఖ పపరస

876
SQX2524056
పపరర: ఠనసససప ననలపపడడ

భరస : రరమమహన రరవప వసగ
ఇసటట ననస:19-17-175
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప సతనసర షపక
ఇసటట ననస:19-18-74 3RD LINE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవయఖ తమర
ఇసటట ననస:19-18-91/b
వయససస:20
లస: పప
895
SQX2282697
పపరర: గబలయబ ఖయన

95-205/852

తసడడ:ప శరఫస బబగ షపక
ఇసటట ననస:19-18-15
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప బకరరర షపక
ఇసటట ననస:19-18-34
వయససస:23
లస: పప
892
SQX2533420
పపరర: భబనసపపసరద తమర

878
SQX2512614
పపరర: మలర శశరర సరళకకననడడ

95-224/1273

భరస : లలకరశ ననలపపడడ
ఇసటట ననస:19-16-962
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరడడడ వడడససన
ఇసటట ననస:19-17-317
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ వడడససన
ఇసటట ననస:19-17-317
వయససస:33
లస: ససస స
889
SQX2438687
పపరర: మర షపక

95-201/915

భరస : శకనస సరళకకననడడ
ఇసటట ననస:19-17-175
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప వసగ
ఇసటట ననస:19-17-175
వయససస:54
లస: ససస స
883
SQX2535003
పపరర: బపహర రరడడడ వడడససన

875
SQX2284453
పపరర: ససలదనవల షపక

873
SQX2323756
పపరర: కరశ వశశననథ రరడడ గబసడస

తసడడ:ప లకడర రరడడడ గబసడస
ఇసటట ననస:19-16-150/A
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప ననగబర వలర షపక
ఇసటట ననస:19-16-173
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప ఏసస సరళకకననద
ఇసటట ననస:19-17-175
వయససస:40
లస: పప
880
SQX2375913
పపరర: వసగ వసగ

95-224/1272

భరస : అల కబర షపక
ఇసటట ననస:19-16-150/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరశ వశశననథ గబసడస
ఇసటట ననస:19-16-150/A
వయససస:44
లస: ససస స
877
SQX2512606
పపరర: శకనస సరళకకననద

872
SQX2242980
పపరర: షమమ షపక

897
SQX2019222
పపరర: ససలల న బబలర శరరరల

95-223/1125

తసడడ:ప మహబమబ బబలర శరరరల
ఇసటట ననస:19-18-160
వయససస:18
లస: ససస స
95-223/937

తసడడ:ప గగస మమనసదదబన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:19-18-208
వయససస:27
లస: పప

900
SQX2308658
పపరర: ఇబపహహస ఖలలలలయర షపక

95-222/1240

తసడడ:ప ఖదర వల
ఇసటట ననస:19-18-226
వయససస:18
లస: పప
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901
SQX1897586
పపరర: జరరన షపక
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95-223/938

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:19-18-248
వయససస:23
లస: ససస స
904
SQX1975945
పపరర: ధన లకడర మసడ

95-223/940

905
SQX2381713
పపరర: అయయషర ససదబ దయయ షపక

95-222/1244

908
SQX2431781
పపరర: జవద షపక

తసడడ:ప అహమద షపక
ఇసటట ననస:19-18-353
వయససస:37
లస: పప

911
SQX2500387
పపరర: జమల తబససస మహమరద

95-4/821

Deleted

914
SQX1754662
పపరర: గగససయయ షపక

తసడడ:ప షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:19-18-378, 7TH LANE
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప రసజజన షపక
ఇసటట ననస:19-19-103
వయససస:22
లస: ససస స

916
NDX2803062
పపరర: మయలయఖదదప మననస

917
NDX2767721
పపరర: ఆదదలకడర మననస

94-87/1640

తసడడ:ప చచసచయఖ మననస
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:35
లస: పప

95-181/60

తసడడ:ప యయమయయఖ కరతవథ
ఇసటట ననస:19-9192
వయససస:67
లస: పప

923
SQX1809755
పపరర: రరహమయన షపక

95-156/739

95-179/910

926
SQX1806926
పపరర: షమ షపక

95-222/1243

909
SQX1999531
పపరర: ఇరరరన షపక

95-223/1166

912
SQX2530327
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బటటట ల

95-185/64

915
SQX2232817
పపరర: పపఏరరనచనబ ర
న రవ ససగ

95-181/1122

తసడడ:ప పసదబ నగరశశరరరవప ససగ
ఇసటట ననస:19-22-275
వయససస:31
లస: పప
94-89/867

918
SQX1008697
పపరర: శవ లకడర దదసదతటట

95-12/19

భరస : కకషష రరడడడ దదసదతటట
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/985

921
SQX1567132
పపరర: ససత మహలకడర తషమమరటట

95-4/70

భరస : వనసకటటశశరరర తషమమరటట
ఇసటట ననస:19-78
వయససస:74
లస: ససస స

95-16/33

924
SQX2040830
పపరర: భవన శసకర కలర స

95-200/1025

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కలర స
ఇసటట ననస:19-115/445
వయససస:20
లస: పప
95-8/53

927
SQX2505170
పపరర: ససగరత లకడర రరపపరర

95-209/628

భరస : లయల జజన షపక
ఇసటట ననస:19-1610, BAVAJI NAGAR-1 LIN
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససవరరమకకషనరరవ రరపపరర
ఇసటట ననస:19-7381
వయససస:34
లస: ససస స

929
SQX2308344
పపరర: రరకన పటబన

930
SQX1909290
పపరర: మసజ పసపయదరరకన పసరరమళర

భరస : అజజస ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:33-1855
వయససస:18
లస: ససస స

95-222/1470

తసడడ:ప వనసకటయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:19-18-372
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:19-81-25/A/3
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప బబష ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-435/1
వయససస:35
లస: పప
928
SQX2407740
పపరర: లకలస కరతవథ

95-222/1449

తసడడ:ప నరసససహరరవప నకక
ఇసటట ననస:19-72-279/A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప రరహమయన షపక
ఇసటట ననస:19-81-20
వయససస:29
లస: పప
925
SQX2051555
పపరర: మహబమబ ఖయన పఠరన

920
SQX2253573
పపరర: కకషష నకక

906
SQX2436129
పపరర: బకరరర షపక

తసడడ:ప అబబబల రరహమయన షపక
ఇసటట ననస:19-18-350
వయససస:20
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప జజజ రరడడడ దదసదతటట
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:40
లస: పప
922
SQX1808971
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-222/1245

భరస : మలయఖదదప మననస
ఇసటట ననస:19-30
వయససస:30
లస: ససస స
95-12/20

95-222/1162

తసడడ:ప మర షపక
ఇసటట ననస:19-18-347
వయససస:48
లస: పప

భరస : సలస మహమరద
ఇసటట ననస:19-18-371
వయససస:25
లస: ససస స

913
SQX2049393
పపరర: ఫకరరదదబన షపక

919
SQX1008689
పపరర: కకషష రరడడడ దదసడతటట

95-222/1241

తసడడ:ప బకరరర షపక
ఇసటట ననస:19-18-347
వయససస:24
లస: పప
95-223/1126

903
SQX1989573
పపరర: మబనన మసడ

తసడడ:ప రరమ చసదర మసడ
ఇసటట ననస:19-18-276
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: అమననబ షరయయద
ఇసటట ననస:19-18-313
వయససస:21
లస: పప

భరస : బకరరర షపక
ఇసటట ననస:19-18-347
వయససస:43
లస: ససస స
910
SQX2005890
పపరర: మరవల షపక

95-223/939

తసడడ:ప రమణ మమరరస తతట
ఇసటట ననస:19-18-272
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మబనన మసడ
ఇసటట ననస:19-18-276
వయససస:25
లస: ససస స
907
SQX2431633
పపరర: రరఫసవపననసర షపక

902
SQX1966183
పపరర: ననగ రమఖ తతట

95-215/1461

95-215/93

తసడడ:ప రమమశ బబబబ పసరరమళర
ఇసటట ననస:36-23-1367/1
వయససస:23
లస: పప
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931
SAA1471747
పపరర: ససబపహరణఖస వనమబల
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93-61/814

తసడడ:ప రరమ ససరర వనమబల
ఇసటట ననస:43-12-835
వయససస:53
లస: పప
934
SAA1372408
పపరర: పపనసషర మమకతతటట

932
పపరర: శకహరర కటబరర

93-55/1058

తసడడ:ప పసదదబరరజ కటబరర
ఇసటట ననస:45
వయససస:32
లస: పప
93-46/851

935
SAA1379361
పపరర: వనసకయఖ మమకతతటట

933
SAA1379379
పపరర: పపణయ సససదర మమకతతటట

తసడడ:ప వనసకయఖ మమకతతటట
ఇసటట ననస:49-62 SRILATA HOMES
వయససస:23
లస: పప
93-50/1013

936
SQX1712652
పపరర: షబబనన షపక

తసడడ:ప వనసకయఖ మమకతతటట
ఇసటట ననస:49-62 SRILATHA HOMES
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప పపకరశ రరవప మమకతతటట
ఇసటట ననస:49-62 SRILATHA HOMES
వయససస:51
లస: పప

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:50-29-79
వయససస:46
లస: ససస స

937
SAA1410653
పపరర: గగపస చసద కకడచరర

938
SAA1294701
పపరర: నహరరక వశశననథసన

939
SQX1396127
పపరర: సరలర షపక

93-41/1245

తసడడ:ప పపసరద కర.వ.సస
ఇసటట ననస:50-121-1
వయససస:46
లస: పప
940
SQX0599399
పపరర: హమదసననసర షపక�

95-139/52

భరస : అబబబల సమద�
ఇసటట ననస:67-4-174
వయససస:41
లస: ససస స
943
SQX0329334
పపరర: అషప క కలమయర బమరగడడ
తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:67-4-174
వయససస:32
లస: పప
946
SQX1870302
పపరర: పపసరద సప మరగతష

95-139/57

95-138/33

95-138/36

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:65
లస: ససస స

942
SQX1185637
పపరర: బబలకకషష తనత

95-139/53

944
SQX0970764
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడమబదద

947
SQX2230415
పపరర: అఖల చనన

950
SQX0820928
పపరర: లకడర తషమరల

953
SQX0675652
పపరర: నచరర హన షపక

95-138/39

956
SQX0433995
పపరర: రరజఖలకడర నలర మలపప

95-139/56

959
SQX0709097
పపరర: జలయన షపక
తసడడ:ప షపక ఇషరక
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:27
లస: పప

95-139/51

95-139/54

945
SQX2211571
పపరర: నవఖ గబసడడబబ యన

95-139/1179

తసడడ:ప ససబగరరడడడ గబసడడబబ యన
ఇసటట ననస:67-4-174
వయససస:22
లస: ససస స
95-139/1180

948
SQX0912808
పపరర: అపసరర షపక

95-138/32

భరస : హజ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:26
లస: ససస స
95-138/34

951
MLJ3189032
పపరర: లకడర ఆకలల

95-138/35

తసడడ:ప మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:36
లస: ససస స
95-138/37

954
SQX0441774
పపరర: షపక జరరనన

95-138/38

భరస : జలల
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:40
లస: ససస స
95-138/40

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:43
లస: ససస స
95-138/42

95-212/49

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ తనత
ఇసటట ననస:67-4-174
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇసరసక షపక
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబడన
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:43
లస: ససస స
958
SQX0655738
పపరర: అసజమర తషమరల

941
SQX0377101
పపరర: కకటటశశరర బమరగడడ �

భరస : రరమ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:38
లస: ససస స
955
SQX0725234
పపరర: నచరర హన షపక

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-4-174
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజరశ చనన
ఇసటట ననస:67-4-176
వయససస:18
లస: పప

భరస : పస అహరద ఖయన
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:33
లస: ససస స
952
MLJ1749514
పపరర: మబనన షపక

తసడడ:ప బల ననగ కకషష కకశశర వశశననథసన
ఇసటట ననస:51-1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:67-4-174
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మమరరస సప మరగతష
ఇసటట ననస:67-4-175
వయససస:43
లస: పప
949
SQX0434555
పపరర: పస ససలయసన

93-41/1001

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:67-4-174
వయససస:54
లస: ససస స
95-139/55

93-50/1099

957
AP151000612382
పపరర: అసజమర సననపరరడడ

95-138/41

భరస : హనసమయరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:64
లస: ససస స
95-138/43

960
SQX0434688
పపరర: షపక హజ

95-138/44

తసడడ:ప షపక బబడత
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:31
లస: పప

Page 37 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

961
SQX0438499
పపరర: అనల రరడడడ నలర మలపప

95-138/45

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:33
లస: పప
964
SQX0434621
పపరర: పస అహరద ఖయన

95-138/48

95-138/51

95-138/1002

95-138/56

95-138/59

95-138/62

95-138/65

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:78
లస: ససస స

974
SQX0912782
పపరర: హహమమమరర బబగస షపక

977
SQX0434845
పపరర: ఎల అసజరరడడడ�

980
MLJ3185105
పపరర: శవరరమకకషష� గరజల�

983
SQX0742775
పపరర: గగపరల రరవప మమడతనరర

95-138/68

986
AP151000609410
పపరర: పసచచరరడడడ తషమరల

95-138/57

989
SQX1137885
పపరర: కకటట రరడడడ తషమరల
తసడడ:ప వనసకట రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:43
లస: పప

969
SQX0434639
పపరర: ససబబగరరడడడ� నలర మలపప�

95-138/53

972
SQX0820936
పపరర: రమ దతవ కకమబరరర

95-138/55

975
AP151000612134
పపరర: వనసకటరరవమర తషమరల

95-138/58

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:64
లస: ససస స
95-138/60

978
SQX0434589
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ�

95-138/61

తసడడ:ప రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:33
లస: పప
95-138/63

981
MLJ3186079
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ తషమరల

95-138/64

తసడడ:ప పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:40
లస: పప
95-138/66

984
MLJ3185683
పపరర: రరమకకటటరరడడడ తషమరల

95-138/67

తసడడ:ప వనసకటరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:44
లస: పప
95-138/69

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:65
లస: పప
95-139/60

95-138/50

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:50
లస: పప
988
SQX1137919
పపరర: ససతమర తషమరల

95-138/54

తసడడ:ప బసవపపననయఖ� �
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:42
లస: పప
985
AP151000609094
పపరర: బబజ షపక

971
SQX0912774
పపరర: హససబబ అలనచర షపక

966
MLJ1733435
పపరర: జజనబబషర షపక

తసడడ:ప యలయరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప నలకసఠరరవప� �
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:36
లస: పప
982
SQX0822056
పపరర: వరసస కకమమరరర

95-138/52

భరస : వల అహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:30
లస: పప
979
MLJ1742295
పపరర: మబరళ� పరలక�

968
SQX1493089
పపరర: బబడత షపక

95-138/47

తసడడ:ప బబడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప వల అహమరద
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:37
లస: ససస స
976
SQX0438028
పపరర: శకనవరసరరడడడ�

95-138/49

తసడడ:ప ఖయదర వరల షపక
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:53
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:33
లస: ససస స
973
SQX0631556
పపరర: ససమలత తషమరల

965
SQX0437996
పపరర: షపక ఇషరక

963
SQX0822023
పపరర: అబబబల జలల షపక

తసడడ:ప షపక యమససఫ సరహహబ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప షపక బబడత సరహహబ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:45
లస: పప
970
SQX2182368
పపరర: శమమ షపక

95-138/46

తసడడ:ప చసదప బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప పస గఫరర ఖయన
ఇసటట ననస:67-4-179
వయససస:37
లస: పప
967
AP151000609101
పపరర: సరసబయఖ కకవడడ

962
SQX1607789
పపరర: యబగసధర బబబబ దనసరర

987
SQX1137893
పపరర: సమత తషమరల

95-139/59

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-180
వయససస:41
లస: ససస స
95-139/61

990
SQX0821256
పపరర: గగరర పసస

95-139/62

భరస : అలల
ర రయఖ పసస
ఇసటట ననస:67-4-182
వయససస:35
లస: ససస స
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991
AP151000612193
పపరర: లకడర గణపర

95-139/63

భరస : కకటటశశరరరవప గణపర
ఇసటట ననస:67-4-182
వయససస:50
లస: ససస స
994
SQX2163871
పపరర: రగషన జమర షపక

95-139/1182

95-138/1006

95-138/1008

95-138/1010

95-138/72

95-138/75

భరస : లకరణరరవప� �
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:45
లస: ససస స

1004 MLJ3189040
పపరర: ధనలకడర కకవడడ

1007 SQX0437764
పపరర: కకవడడ పపభబ

1010 SQX1493063
పపరర: కవత లకకకరరడడడ

95-138/88

1013 SQX0820977
పపరర: ననగ లకడర బసడచడ
ప డడ

95-138/91

1016 SQX0820993
పపరర: శక దతవ బలల
ర రర

95-138/70

999
SQX2177335
పపరర: శకనవరస రరవప దనమమరర

95-139/1183

1002 SQX2357580
పపరర: అబబబలయర ఖయన పటబన

95-139/1184

1005 AP151000612136
పపరర: హహహమయవత కకవడడ

95-138/71

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:67-4-191
వయససస:60
లస: ససస స
95-138/73

1008 AP151000609311
పపరర: వనసకటటశశరరర కకవడడ

95-138/74

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-4-191
వయససస:48
లస: పప
95-138/76

1011 SQX1499111
పపరర: సససధచరర రమల

95-138/87

తసడడ:ప అసజరరడడడ రమల
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:31
లస: ససస స
95-138/89

1014 SQX1001643
పపరర: రహమత షపక

95-138/90

భరస : రజరల
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:45
లస: ససస స
95-138/92

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబగరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:53
లస: ససస స

95-138/1005

తసడడ:ప మబగబర స ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:67-4-189
వయససస:72
లస: పప

భరస : అసకమర రరవప
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:38
లస: ససస స

95-138/94 1019 MLJ3189057
1018 SQX0535393
పపరర: జజకకయయ ససలయసనన మహమరద�
పపరర: పదర� గరయస�

తసడడ:ప ఆల�
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:50
లస: ససస స

95-138/1009

భరస : అసజరరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-192
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:36
లస: ససస స
1015 MLJ3189065
పపరర: లకడర� ఇజజరడ�

1001 SQX2171742
పపరర: షకకల షపక

996
SQX2237154
పపరర: మబషరటక షపక

తసడడ:ప బసవ పపననయఖ దనమమరర
ఇసటట ననస:67-4-183
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:67-4-191
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-4-191
వయససస:50
లస: పప
1012 SQX0986984
పపరర: చసడడపసపయయ వడడగరననన

95-138/1007

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:67-4-191
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-4-191
వయససస:85
లస: ససస స
1009 MLJ3185832
పపరర: శకనస కకవడడ

998
SQX2231983
పపరర: అయయషర ససదర దఖయ షపక

95-139/1181

తసడడ:ప జయమర రరహమన షపక
ఇసటట ననస:67-4-183
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప షషకలర
ఇసటట ననస:67-4-189
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:67-4-190
వయససస:18
లస: ససస స
1006 AP151000612417
పపరర: సరమయమజఖస కకవడడ

95-138/1004

భరస : సమద బబష షపక
ఇసటట ననస:67-4-183
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప హహససలన సరహహబ షసక
ఇసటట ననస:67-4-186
వయససస:31
లస: పప
1003 SQX2441608
పపరర: చనసదదన షపక

995
SQX2390441
పపరర: అశకఫపననసర షపక

993
SQX2163905
పపరర: గగససయ షపక

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:67-4-182
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:67-4-183
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మబషరటక షపక
ఇసటట ననస:67-4-183
వయససస:39
లస: ససస స
1000 SQX2281137
పపరర: జజనబబష షపక

95-139/64

తసడడ:ప కకషషమమరరస గణపర
ఇసటట ననస:67-4-182
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:67-4-182
వయససస:19
లస: పప
997
SQX2222909
పపరర: షరహహదన షపక

992
AP151000609347
పపరర: కకటటశశరరరవప గణపర

1017 SQX0535286
పపరర: పపననమర� వడడగరననన�

95-138/93

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:49
లస: ససస స
95-138/95

1020 MLJ3189834
పపరర: పపమల� రరమయల�

95-138/96

భరస : అసజరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:54
లస: ససస స
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1021 SQX0743187
పపరర: మహన సరయ ఇజజరడ

95-138/97

తసడడ:ప రరమలకరణ రరవప
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:27
లస: పప
1024 SQX0533661
పపరర: శవశసకర వ�

95-138/100

95-138/103

95-138/106

95-138/1011

95-211/32

95-138/109

95-138/112

భరస : ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:87
లస: ససస స

1034 SQX2358356
పపరర: ననగ లకడర బసడచడ
ప డడ

1037 SQX1143981
పపరర: శకనవరస రరవప కసదసల

1040 AP151000612118
పపరర: కకటటశశరమర బడత

1043 SQX2172807
పపరర: వజయ యశశసత రరడడడ బడత

95-138/1015

1046 SQX0725010
పపరర: మహరదనబబగస షపక

95-138/1012

1049 AP151000609306
పపరర: హకకమ ఖయదర అబబబల
తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:45
లస: పప

1029 MLJ3185451
పపరర: రరమ లకరణరరవప� ఇజజర డ�

95-138/105

1032 SQX0822072
పపరర: వనసకటరరవప వడడగరననన

95-138/108

1035 SQX1096560
పపరర: కరససరతనస కసదసల

95-211/31

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:31
లస: ససస స
95-211/33

1038 SQX1380617
పపరర: శకనస పరలకకటట

95-211/34

తసడడ:ప పసచచయఖ పరలకకటట
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:48
లస: పప
95-138/110

1041 SQX1904432
పపరర: అజయ యశశసత రరడడడ కసజల

95-138/111

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:67-4-197
వయససస:19
లస: పప
95-138/1013

1044 SQX2172823
పపరర: వనలషషవ రరడడడ బడత

95-138/1014

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-197
వయససస:20
లస: ససస స
95-138/113

భరస : అమయనసదదబన
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:42
లస: ససస స
95-138/115

95-138/102

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-197
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-197
వయససస:18
లస: పప
1048 SQX0724807
పపరర: సతఖవత రరబబగ

95-138/107

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-197
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-197
వయససస:48
లస: పప
1045 SQX2171734
పపరర: ఆదదతఖ వరబ న రరడడడ కసజల

1031 MLJ3185071
పపరర: వనసకటససబబగ రరడడడ� గరయస�

1026 MLJ1747872
పపరర: గసగరధర రరడడడ కరసజల

తసడడ:ప చననయఖ� �
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప పకకరయఖ
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-197
వయససస:44
లస: ససస స
1042 AP151000609084
పపరర: ససబబగరరడడడ బడత

95-138/104

భసధసవప: అసకమర రరవప బసడచడ
ప డడ
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప పరససరయఖ
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:34
లస: పప
1039 SQX0216267
పపరర: పదర బడత

1028 SQX0533745
పపరర: రజజక షపక�

95-138/99

తసడడ:ప ససభ ససవర రరడడడ కరసజల
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనలగగననబర రరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప బసడచడ
ప డడ ససబగరరవప
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:53
లస: పప
1036 SQX1065169
పపరర: శవయఖ కసదసల

95-138/101

తసడడ:ప అమర�
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప కకషరషరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:56
లస: పప
1033 SQX2425635
పపరర: అసకమరరరవప బసడచడ
ప డడ

1025 SQX0533596
పపరర: ననగరరజ వ�

1023 SQX0533711
పపరర: షపక ఛనన బబషర�

తసడడ:ప రజజక�
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగ రరవప
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:48
లస: పప
1030 MLJ1745660
పపరర: అసజరడడడ � రరమయల�

95-138/98

తసడడ:ప రజజక�
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:67-4-195
వయససస:35
లస: పప
1027 SQX0822064
పపరర: అసకమర రరవప బసడచడ
ప డడ

1022 SQX0533679
పపరర: మబననర భబషర షపక�

1047 SQX0725036
పపరర: గసగర రతనస రరబబగ

95-138/114

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:64
లస: ససస స
95-138/116

1050 AP151000609087
పపరర: ఖయససస ఖదదర మహమరద

95-138/117

తసడడ:ప బశర అబబబల
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:47
లస: పప
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1051 SQX0743096
పపరర: రరమకకషరష రరవప రరబబగ

95-138/118

తసడడ:ప ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:70
లస: పప
1054 SQX2504470
పపరర: రమలకడర దదననపపడడ

95-138/1076

95-138/1018

95-134/916

95-134/975

Deleted
95-138/122

భరస : ననగయఖ వడర
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:58
లస: ససస స
1069 SQX2171759
పపరర: షకకల సయద

95-138/1021

95-138/1082

Deleted
95-203/915

తసడడ:ప బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:23
లస: పప
1078 SQX2179372
పపరర: నససర సయద
తసడడ:ప బషసర
ఇసటట ననస:67-4-201
వయససస:20
లస: పప

1061 SQX2360261
పపరర: ఖయజ బబబ వల సయద

1064 SQX1242379
పపరర: పపతతఖష రరయ

95-134/917

1070 SQX2179398
పపరర: నజర బబష సయద

1073 SQX2538551
పపరర: రసచల షపక

95-138/120

95-138/123

తసడడ:ప దరరయయ వల షపక
ఇసటట ననస:67-4-202
వయససస:22
లస: పప

1062 SQX2511160
పపరర: రసచల షపక

95-134/959

1065 SQX1363274
పపరర: ననగమణణ మయరరలర

95-138/121

1068 SQX2178051
పపరర: జనత సయద

95-138/1020

భరస : బషసర సయద
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:46
లస: ససస స
95-138/1022

1071 SQX2171767
పపరర: సలమ సయద

95-138/1023

భరస : నజర బబష
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:35
లస: ససస స
95-138/1088

Deleted

1079 SQX1843374
పపరర: కలలశర షపక

95-179/1063

భరస : వనసకటటశశరరలల మయరరలర
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:50
లస: ససస స

95-138/1024

భరస : నశర వల సయద
ఇసటట ననస:67-4-201
వయససస:68
లస: ససస స
95-138/1026

1059 SQX2400596
పపరర: మసరసణణ షపక

Deleted

తసడడ:ప చనన మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:35
లస: పప
1076 SQX2177665
పపరర: గగససయ బబగస సయద

95-138/1017

తసడడ:ప చనన మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసలల రరయ
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:24
లస: ససస స
1067 SQX1529538
పపరర: ననగయఖ వడర

1056 SQX2400653
పపరర: షరకకర షపక

భరస : సరబ ర బబష షపక
ఇసటట ననస:67-4-199
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ననసర వల
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప చనన మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:35
లస: పప
1075 SQX2078517
పపరర: నచరరలర షపక

95-138/1019

తసడడ:ప చసదపయఖ వడర
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఖయజ
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:41
లస: ససస స
1072 SQX2511152
పపరర: రసచల షపక

1058 SQX2402386
పపరర: ఖసదదబస షపక

95-138/1016

తసడడ:ప సరబర బబష షపక
ఇసటట ననస:67-4-199
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర సయద
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప చనన మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:35
లస: పప
1066 SQX1529546
పపరర: కరమమశశరర వడర

95-134/915

తసడడ:ప సరబ ర బబష షపక
ఇసటట ననస:67-4-199
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప నశర వల సయద
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:48
లస: పప
1063 SQX2546281
పపరర: రసచల షపక

1055 SQX2397214
పపరర: హమయద షపక

1053 SQX2438323
పపరర: ననగరశశర రరవప దదననపపడడ

తసడడ:ప ససబగ రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప సరబ ర బబష షపక
ఇసటట ననస:67-4-199
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:67-4-199
వయససస:26
లస: పప
1060 SQX2410033
పపరర: బషసర సయద

95-138/119

తసడడ:ప అజజ అబబబల
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:85
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:67-4-198
వయససస:39
లస: ససస స
1057 SQX2231785
పపరర: ఇసరరయల షపక

1052 AP151000609086
పపరర: బషసర అబబబల

1074 SQX2546232
పపరర: రసచల షపక

95-139/1231

తసడడ:ప చనన మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-200
వయససస:35
లస: పప
1077 SQX2177624
పపరర: సలమ సయద

95-138/1025

భరస : నజర బబష సయద
ఇసటట ననస:67-4-201
వయససస:35
లస: ససస స
95-3/986

1080 SQX1904929
పపరర: యయససననధ కకననమయళర

95-138/124

తసడడ:ప ససబగరరవప కకణణషమలర
ఇసటట ననస:67-4-202
వయససస:34
లస: పప

Page 41 of 382

1081 SQX1905322
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95-139/65

భరస : యయససననధ కకణణషమలర
ఇసటట ననస:67-4-202
వయససస:31
లస: ససస స
1084 SQX2140267
పపరర: హససన మహమరద

95-139/1187

95-138/1029

95-138/127

95-138/1030

95-138/130

95-138/133

95-138/136

తసడడ:ప జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:39
లస: పప

1094 SQX2230639
పపరర: ఇసఠరయయజ షపక

1097 SQX0912766
పపరర: మహబమబ బ షపక

1100 MLJ1741099
పపరర: అఖలయ షపక

1103 SQX2159077
పపరర: వజయ కకషష మదనసస

95-138/138

1106 AP151000612074
పపరర: రరజఖలకడర దనసర

95-138/1031

1109 AP151000609045
పపరర: రరమచనదరరరరవప దనసరర
తసడడ:ప ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:60
లస: పప

1089 AP151000612132
పపరర: ననగరసదపమబ ఆకలల

95-138/126

1092 AP151000609424
పపరర: మసరసన రరవప ఆకలల

95-138/129

1095 SQX2230662
పపరర: ఖజ షపక

95-138/1032

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:21
లస: పప
95-138/131

1098 SQX0912758
పపరర: ఫజలలర షపక

95-138/132

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:67-4-208
వయససస:43
లస: ససస స
95-138/134

1101 MLJ1735042
పపరర: మహమరద గగస

95-138/135

తసడడ:ప షపక ఖయససస
ఇసటట ననస:67-4-208
వయససస:38
లస: పప
95-134/919

1104 SQX1904226
పపరర: పపతమ మననకడ దనసరర

95-138/137

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:23
లస: ససస స
95-138/139

భరస : రరమచసదప
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:55
లస: ససస స
95-138/141

95-138/1028

తసడడ:ప గసగయఖ
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప మధససచదన రరవప
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససధనకర దనసరర
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:34
లస: ససస స
1108 MLJ1736370
పపరర: ససధనకర దనసరర

95-138/128

భరస : అమయనసలయర షపక
ఇసటట ననస:67-4-208
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:67-4-208
వయససస:65
లస: పప
1105 SQX1270479
పపరర: శవ పరరశత దనసరర

1091 SQX0437723
పపరర: ఎ మలర కరరరరన రరవప

1086 SQX2384865
పపరర: మమమమబన షపక

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఫజలలర
ఇసటట ననస:67-4-208
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖయససమ
ఇసటట ననస:67-4-208
వయససస:55
లస: ససస స
1102 AP151000609043
పపరర: ఖయససమ మహరద

95-138/125

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల ఖయధర షపక
ఇసటట ననస:67-4-207
వయససస:70
లస: పప
1099 AP151000612072
పపరర: షసషషననసర మహమరద

1088 SQX0631382
పపరర: ఆకలల ఆదదలకడర

95-139/1186

భరస : మహమరద
ఇసటట ననస:67-4-204
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:46
లస: పప
1096 MLJ1732304
పపరర: అమయనసలయర షపక

95-138/1027

భరస : మధససచధన రరవప
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పరమయతషరడడ కకమమరరర
ఇసటట ననస:67-4-206
వయససస:73
లస: ససస స
1093 SQX2230597
పపరర: బబజ షపక

1085 SQX2384188
పపరర: మహమరద షపక

1083 SQX2140234
పపరర: ఇసరరయల మహమరద

తసడడ:ప హహససలన
ఇసటట ననస:67-4-202
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:67-4-204
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-4-204
వయససస:39
లస: పప
1090 SQX1499079
పపరర: ససతమర కకమమరరర

95-139/66

భరస : హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:67-4-202
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఉసరరన
ఇసటట ననస:67-4-202
వయససస:23
లస: ససస స
1087 SQX2385052
పపరర: మసరసనశల షపక

1082 SQX1772276
పపరర: మబసతనజ మహమరద

1107 AP151000612514
పపరర: రరణబక దనసరర

95-138/140

భరస : జయరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:60
లస: ససస స
95-138/142

1110 AP151000609413
పపరర: జయరరమయఖ దనసరర�

95-138/143

తసడడ:ప ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:70
లస: పప
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95-138/1033

తసడడ:ప మదససచధన రరవప మదనసస
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:21
లస: పప
1114 SQX0434449
పపరర: షపక హజజరర బ

95-138/144

95-138/147

95-138/150

1118 MLJ1735851
పపరర: ఆససయయ మహమరద

1121 MLJ3189164
పపరర: అసజనదతవ ననగరశశటట �

95-138/153

1124 SQX0675728
పపరర: రమణమర ఉపతతల

తసడడ:ప చననబబల రరడడడ కకమబరసరన
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:27
లస: పప

1127 SQX0708966
పపరర: ఆరరఫ షపక

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:38
లస: పప
1135 SQX1362847
పపరర: ససలదన షపక

తసడడ:ప కకటటలసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:53
లస: పప

1133 MLJ3185295
పపరర: కకటట రరడడడ కరటబ

95-138/165

1136 MLJ1735299
పపరర: కకటటరరడడడ ఆవపల�

95-138/154

1139 SQX0468439
పపరర: బ వనసకట రరడడడ�
తసడడ:ప కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:56
లస: పప

1119 SQX0215871
పపరర: ధనలకడర పపరస

95-138/149

1122 AP151000612526
పపరర: పదర ఆవపల�

95-138/152

1125 AP151000612076
పపరర: ససతనరవమర ననగరశశటట �

95-138/155

భరస : ససబబగరరవప�
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:65
లస: ససస స
95-138/157

1128 SQX0434605
పపరర: అశశక కలమయర రరడడ జకకకరరడడడ

95-138/158

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:30
లస: పప
95-138/160

1131 SQX0423475
పపరర: పస వనసకటటశశర రరడడడ

95-138/161

తసడడ:ప చనన ఈగరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:37
లస: పప
95-138/163

1134 SQX1498998
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకతస

95-138/164

తసడడ:ప హనసమరరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:39
లస: పప
95-138/166

తసడడ:ప ఎలర మసదరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:51
లస: పప
95-138/168

95-138/146

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగ రరడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:38
లస: పప

తలర : షసషషన బ షపక
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:40
లస: పప
1138 MLJ3185154
పపరర: వఘష వరబ నడ
నప �డడ గరదచ�

95-138/151

తసడడ:ప వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:36
లస: పప
95-138/162

1116 SQX1185520
పపరర: కకటట బపహరరతనస జకకకరరడడడ

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప సరరబర బబబబ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:27
లస: పప

95-138/159 1130 SQX0437798
1129 SQX0410779
పపరర: వనసకట శవకకషష రరడడడ జకకకరరడడడ
పపరర: బ అసజరరడడడ�

1132 SQX0410829
పపరర: వనసకట రమణనరరడడడ జకకకరరడడడ

95-138/148

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:59
లస: ససస స
95-138/156

95-129/575

భరస : వనసకట శవకకషష రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:53
లస: ససస స
1126 SQX1499012
పపరర: తరరపత రరడడడ కకమబరసరన

95-138/145

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:45
లస: ససస స
1123 SQX0215897
పపరర: రమయదతవ జకకకరరడడడ

1115 SQX1241900
పపరర: కరవఖ బమచతపలర

1113 SQX1867944
పపరర: దదవఖ పలవనలర

తసడడ:ప ససవరరరడడడ పలవనలర
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అసజరరడడడ బమచతపలర
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణనరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:34
లస: ససస స
1120 MLJ3189156
పపరర: శకదతవ ననగరశశటట �

95-139/67

భరస : మహమరద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:67-4-209
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:29
లస: ససస స
1117 SQX0401596
పపరర: వనసకట రమణ జకకకరరడడడ

1112 SQX1473917
పపరర: షబబనన షపక

1137 SQX0822619
పపరర: వనసకట రమణ గసడడకకటట

95-138/167

తసడడ:ప సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:53
లస: పప
95-138/169

1140 SQX0204925
పపరర: వనసకటరరడడడ జకకకరరడడడ

95-138/170

తసడడ:ప పసచచరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-210
వయససస:60
లస: పప
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95-138/171

తసడడ:ప అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-211
వయససస:44
లస: పప
1144 SQX1362755
పపరర: పసపత శరర

95-138/174

95-138/177

95-138/1034

95-138/181

95-138/184

95-138/187

95-138/190

భరస : వరయఖ బబ మరన బబ యన
ఇసటట ననస:67-4-217
వయససస:44
లస: ససస స

1154 SQX0820753
పపరర: అనషర షపక

1157 SQX0820746
పపరర: నచరర హన షపక

1160 SQX0608679
పపరర: షపక యయకలబ

1163 AP151000609299
పపరర: అబబబల సలయస షపక

95-139/69

1166 SQX1319038
పపరర: ససలదన షపక

95-138/182

1169 SQX0820720
పపరర: జయమర ధనననన
భరస : సననఖసస ననయబడడ
ఇసటట ననస:67-4-217
వయససస:45
లస: ససస స

1149 SQX2080315
పపరర: జజఖత శరర

95-138/908

1152 SQX1507591
పపరర: హషరత బబనన షపక

95-138/180

1155 SQX1815869
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-138/183

తసడడ:ప మహబబ జజన లలట షపక
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:31
లస: ససస స
95-138/185

1158 SQX0821983
పపరర: అయమఖబ షపక

95-138/186

తసడడ:ప మసరసన బ
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:28
లస: పప
95-138/188

1161 SQX0608687
పపరర: షపక ఆయబబ

95-138/189

తసడడ:ప అబబబల సలయస
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:32
లస: పప
95-138/191

1164 SQX1824598
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-139/68

భరస : మహబబజజన షపక
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:31
లస: ససస స
95-139/70

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:36
లస: పప
95-138/193

95-138/176

భరస : యయకలబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-215
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫరరద
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహబబజజన షపక
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:52
లస: ససస స
1168 SQX1904739
పపరర: పపరష బబ మరన బబ యన

95-138/179

తసడడ:ప అబబబల సలయస
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప బబబబవల
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:38
లస: పప
1165 SQX1831353
పపరర: శమస షపక

1151 SQX1507609
పపరర: సలయర షపక

1146 SQX1362805
పపరర: పవన శరర

భరస : ఘన శరఖమ శరర
ఇసటట ననస:67-4-213
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖయససస బ
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబవల
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:30
లస: పప
1162 SQX0146670
పపరర: రఫస మహమరద

95-138/178

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబబబల సలయస
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:41
లస: ససస స
1159 SQX0437673
పపరర: షపక రషసద

1148 SQX1362664
పపరర: నసద కకషప ర శరర

95-138/173

తసడడ:ప నసద కకషప ర శరర
ఇసటట ననస:67-4-213
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల సలయస షపక
ఇసటట ననస:67-4-215
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అయబఖబ షపక
ఇసటట ననస:67-4-216
వయససస:24
లస: ససస స
1156 SQX0631465
పపరర: షపక జజకకర

95-138/175

తసడడ:ప జగనననద శరర
ఇసటట ననస:67-4-213
వయససస:65
లస: పప

భరస : పపశరసత శరర పరలలద
ఇసటట ననస:67-4-213 2ND LINE
వయససస:28
లస: ససస స
1153 SQX1529553
పపరర: ఆబద షపక

1145 SQX1362623
పపరర: నరరల బబయ శరర

1143 SQX1362599
పపరర: రరఘవమర గకసథద

తలర : ససబబగరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:67-4-212
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : నసదన కకషప ర శరర
ఇసటట ననస:67-4-213
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప నసద కకషప ర శరర
ఇసటట ననస:67-4-213
వయససస:30
లస: పప
1150 SQX2172666
పపరర: పసపయల శరర పరలలద

95-138/172

భరస : కకషష రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:67-4-212
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప నసద కకషప ర శరర
ఇసటట ననస:67-4-213
వయససస:30
లస: ససస స
1147 SQX1362698
పపరర: పపశరసత శరర

1142 SQX1904846
పపరర: పదనరవత పసటట ట

1167 SQX0820712
పపరర: లయవణఖ ధనననన

95-138/192

తసడడ:ప సననఖసస ననయబడడ
ఇసటట ననస:67-4-217
వయససస:26
లస: ససస స
95-138/194

1170 SQX0821967
పపరర: సననఖసస ననయబడడ ధనననన

95-138/195

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:67-4-217
వయససస:39
లస: పప
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1171 SQX1904077
పపరర: వరయఖ బబ మరన బబ యన

95-138/196

1172 SQX1001908
పపరర: జహర భ షపక

తసడడ:ప యలర మసద బబ మరన బబ యన
ఇసటట ననస:67-4-217
వయససస:53
లస: పప

భరస : మయలక బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-4-217
వయససస:46
లస: ససస స

1174 MLJ1738137
పపరర: పదరజ వరకర

1175 SQX1905041
పపరర: మహలకడర కసజల

95-138/198

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:41
లస: ససస స
1177 SQX1905066
పపరర: రమణ కలమరరర

95-138/201

95-138/204

95-138/207

95-138/210

95-139/129

95-139/132

భరస : జలయన�
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:35
లస: ససస స

1187 MLJ3185139
పపరర: శవరరరడడడ పరలవనలర

1190 SQX0631473
పపరర: రరహన

1193 AP151000612456
పపరర: మమమమబననసర�

95-139/134

1196 SQX0599456
పపరర: సబనన షపక

95-138/208

1199 SQX1319228
పపరర: ఖయదర బబజ షపక
భరస : అజస అల షపక
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:37
లస: ససస స

1179 MLJ1734490
పపరర: జయశసకర రరడడడ కసజల

95-138/203

1182 SQX1905058
పపరర: బల కకటయఖ కలమరరర

95-138/206

1185 SQX0821975
పపరర: మధస ససధన రరడడడ పరలవనళర

95-138/209

తసడడ:ప శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-219
వయససస:27
లస: పప
95-138/211

1188 MLJ3189750
పపరర: అసర షపక

95-139/128

తసడడ:ప షరరఫ �
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:37
లస: ససస స
95-139/130

1191 AP151000612462
పపరర: షరహహన షపక

95-139/131

భరస : ననరరదదబన
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:55
లస: ససస స
95-139/133

1194 SQX2145944
పపరర: హహనన పఠరన

95-139/1190

భరస : అమర ఖయన
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:19
లస: ససస స
95-139/135

తసడడ:ప కజమల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:32
లస: ససస స
95-139/137

95-138/200

తసడడ:ప వనసకయఖ కలమరరర
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:61
లస: పప

భరస : అబబబల రజజక�
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ఫసలజల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:26
లస: ససస స
1198 SQX0535526
పపరర: సరబరర అనస�

95-138/205

భరస : మహబమబ ఆల
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:65
లస: ససస స
1195 SQX0970541
పపరర: నఫసస షసలక

1184 MLJ3189446
పపరర: ననగరశశరమర� కరట�

1176 AP151000612084
పపరర: పసచచమర కసజల

తసడడ:ప రరజగగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-219
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననషరద� �
ఇసటట ననస:67-5-259
వయససస:48
లస: ససస స
1192 AP151000612460
పపరర: ఉమమర కలలలసమ

95-138/202

భరస : ససబబగరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-4-219
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజగగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-219
వయససస:32
లస: పప
1189 MLJ3189743
పపరర: జమల� షపక�

1181 MLJ1734342
పపరర: శకనవరసరరడడడ కసజల

95-138/197

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-219
వయససస:47
లస: ససస స
1186 SQX0434613
పపరర: మసరసన రరడడడ

95-138/199

భరస : రరజగగపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజజరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:43
లస: పప
1183 MLJ1736347
పపరర: సరమయమజఖస పరలపలలర

1178 AP151000612083
పపరర: వరలకడర కసజల

1173 MLJ1732361
పపరర: వజయవరణణ గరదత

భరస : రవసదనపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బల కకటయఖ కలమరరర
ఇసటట ననస:67-4-218
వయససస:50
లస: ససస స
1180 MLJ3185048
పపరర: రవసదప రరడడడ గరదచ

95-139/71

1197 SQX1001890
పపరర: తహహరర షపక

95-139/136

భరస : షసకత అల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:33
లస: ససస స
95-139/138

1200 SQX0217620
పపరర: సమనన� షపక�

95-139/139

భరస : అఫస ర�
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:37
లస: ససస స
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1201 AP151000612463
పపరర: షసషరద

95-139/140

భరస : షసశదదబన
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:44
లస: ససస స
1204 SQX1081991
పపరర: అహమద షపక

95-139/143

95-139/146

95-139/149

95-139/152

95-139/155

95-139/158

95-139/161

తసడడ:ప మయలక బబష
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:27
లస: పప

1214 SQX0599753
పపరర: షపక షసకత ఆల

1217 MLJ1750033
పపరర: అల మహమరద

1220 SQX0599787
పపరర: కజమల షపక

1223 SQX0675793
పపరర: ఖమర ససలస న పటబన

95-139/164

1226 SQX1281955
పపరర: అమరరమ న పఠరన

95-139/153

1229 SQX0709154
పపరర: ఇకరగల ఖయన పఠరన
తసడడ:ప అలస ఖయన
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:29
లస: పప

1209 SQX0742924
పపరర: నససరరదదబన షపక

95-139/148

1212 SQX0329128
పపరర: అజస అల షపక

95-139/151

1215 MLJ1745488
పపరర: జలయన� షపక�

95-139/154

తసడడ:ప షపక.సచబబన� �
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:39
లస: పప
95-139/156

1218 MLJ3185600
పపరర: అల మహబమబ

95-139/157

తసడడ:ప హసన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:58
లస: పప
95-139/159

1221 MLJ3185089
పపరర: ససభబన షపక

95-139/160

తసడడ:ప హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:71
లస: పప
95-139/162

1224 SQX0821199
పపరర: పపసనన లలయవత భమననధస

95-139/163

భరస : కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:37
లస: ససస స
95-139/165

తసడడ:ప అలస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:25
లస: పప
95-139/167

95-139/145

తసడడ:ప ఖయజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అలమయ
మ న
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అలమ ఖయన�
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:46
లస: ససస స
1228 SQX1001916
పపరర: రరజజశన షపక

95-139/150

తసడడ:ప హసన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప హసన షపక
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:78
లస: పప
1225 AP151000612212
పపరర: బబగస షరకకరర�

1211 SQX0438374
పపరర: అబబబల హఫసస షపక

1206 SQX0748145
పపరర: షపక అఫప ప జ

తసడడ:ప నచరరదదబన
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప హసన సరహహబ
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప హసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:62
లస: పప
1222 MLJ3185121
పపరర: షసషషదదబన షపక

95-139/147

తసడడ:ప కజమల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప షమ షషదదన�
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:43
లస: పప
1219 AP151000609361
పపరర: నచరరదదబన షపక

1208 SQX0434886
పపరర: నజరరదదబన షపక

95-139/142

తసడడ:ప షపక అల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప షసషషదదబన
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప నచరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:36
లస: పప
1216 SQX0608547
పపరర: అఫస ర� షపక�

95-139/144

తసడడ:ప నసరరదదబన
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కజమల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:34
లస: పప
1213 MLJ1733724
పపరర: నయమబదదబన షపక

1205 SQX0748137
పపరర: షపక ఫసలరగజ

1203 AP151000612209
పపరర: కలబబపబబగస�

భరస : సలమ ఖయన�
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక అల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ అల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:30
లస: పప
1210 SQX0593475
పపరర: షపక ఫయయజల

95-139/141

భరస : షసశదదబన
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ వల
ఇసటట ననస:67-5-260
వయససస:27
లస: పప
1207 SQX0434712
పపరర: హససన షపక

1202 AP151000612464
పపరర: సరరబరరగ షపక

1227 SQX0822254
పపరర: రరజశన షపక

95-139/166

తసడడ:ప మయలక బబషర షపక
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:27
లస: పప
95-139/168

1230 SQX1001924
పపరర: షరనస షపక

95-139/169

తసడడ:ప మయలక బబష
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:29
లస: పప
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95-139/170

తసడడ:ప సలమ ఖయన
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:46
లస: పప
1234 AP151000609375
పపరర: మయలక షపక

95-139/173

95-139/176

95-139/179

95-139/182

95-139/184

95-139/187

95-139/190

భరస : శసకరరరకవప� �
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:56
లస: ససస స

1244 AP151000609367
పపరర: లయలయరన షపక

1247 SQX1318949
పపరర: జవన రరడడడ ఆరర

1250 SQX0535633
పపరర: షపక నజన�

1253 MLJ3189370
పపరర: రమణ� తషమయర�

95-139/193

1256 SQX0821249
పపరర: గగససయయ షపక

95-139/183

1259 AP151000612466
పపరర: దరరయయబ�
భరస : హహసపసన బబగ�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:77
లస: ససస స

1239 SQX0822247
పపరర: షరనస షపక

95-139/178

1242 AP151000612467
పపరర: బబగస ససరరజ�

95-139/181

1245 SQX2080844
పపరర: సమన మహమరద

95-139/1087

భరస : జమల అహరద మహమరద
ఇసటట ననస:67-5-263
వయససస:19
లస: ససస స
95-139/185

1248 SQX0441659
పపరర: షపక ఫరరరనన�

95-139/186

భరస : మహమరద హహసపసన�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:31
లస: ససస స
95-139/188

1251 SQX0624619
పపరర: మదడడగబ అనచరరధ�

95-139/189

భరస : మధసససధన రరవప�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:37
లస: ససస స
95-139/191

1254 AP151000612469
పపరర: బబగస హససనన

95-139/192

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:50
లస: ససస స
95-139/194

భరస : మరరవరల
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:51
లస: ససస స
95-139/196

95-139/175

భరస : షపక బబషర�
ఇసటట ననస:67-5-263
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:50
లస: ససస స
1258 MLJ3189396
పపరర: ససత� గరదచ�

95-139/180

భరస : గగస జలయన�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షపక కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:43
లస: ససస స
1255 SQX1318881
పపరర: రరజఖ లకడర ఆరర

1241 MLJ3186061
పపరర: బబషర షపక

1236 MLJ3189768
పపరర: హససన షపక

తసడడ:ప మయలక
ఇసటట ననస:67-5-262
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప జగన మహన రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:31
లస: ససస స
1252 AP151000612468
పపరర: బబగస ఫరరరనన�

95-139/177

తసడడ:ప అహమద భబషర
ఇసటట ననస:67-5-263
వయససస:83
లస: పప

భరస : వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:27
లస: ససస స
1249 SQX0821223
పపరర: రరధన దతవ దససపర

1238 AP151000612465
పపరర: తనహహరరననసర�

95-139/172

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:67-5-262
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక.అబబబలపహమయన
ఇసటట ననస:67-5-262
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప లయలయరన
ఇసటట ననస:67-5-263
వయససస:55
లస: పప
1246 SQX0725309
పపరర: లకడర శశశలజ వసకమళళ

95-139/174

భరస : లయల జజన�
ఇసటట ననస:67-5-262
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప సలమయ
మ న
ఇసటట ననస:67-5-262
వయససస:46
లస: పప
1243 AP151000609366
పపరర: భబషర షపక

1235 MLJ3189735
పపరర: హబబబ పఠరన

1233 SQX1002021
పపరర: మయలక బబష షపక

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:53
లస: పప

భరస : కలమ
ఇసటట ననస:67-5-262
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మయలక భబషర
ఇసటట ననస:67-5-262
వయససస:53
లస: ససస స
1240 AP151000609363
పపరర: ఖలమయ
మ న పఠరన

95-139/171

తసడడ:ప సలస ఖయన
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:67-5-261
వయససస:55
లస: పప
1237 SQX0441824
పపరర: జహరరభ షపక

1232 SQX0437814
పపరర: ఆలస ఖయన పఠరన

1257 SQX0821231
పపరర: లకడర యశశదన దససపర

95-139/195

భరస : నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:53
లస: ససస స
95-139/197

1260 SQX0438135
పపరర: ఇలయయజ షపక

95-139/198

తసడడ:ప మరరవత
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:30
లస: పప
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1261 SQX0742767
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసకమళళ

95-139/199

తసడడ:ప పసద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:34
లస: పప
1264 SQX0822288
పపరర: రరమ కకషష రరడడడ దససపర

95-139/202

95-139/205

95-139/208

95-139/211

95-139/214

95-139/217

95-139/220

తసడడ:ప వససత రరవప
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:27
లస: పప

1274 SQX1128702
పపరర: శక లకడర మయదనసస

1277 SQX0675694
పపరర: వనసకట రమణమర తమయర

1280 SQX0434068
పపరర: తషమయర వనసకటరమణమర

1283 SQX0319830
పపరర: సయఖద ఫరతమబన

95-139/223

1286 SQX1252691
పపరర: శవ కలమయర మలర స

95-139/212

1289 SQX0822304
పపరర: గగపస మలర స
తసడడ:ప కకషష మలర స
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:29
లస: పప

1269 SQX0822270
పపరర: నరసససహ రరడడడ దససపర

95-139/207

1272 SQX0441873
పపరర: బయలడడగబ అసజల�

95-139/210

1275 SQX0724666
పపరర: అననపపరష చమలమరరక

95-139/213

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:38
లస: ససస స
95-139/215

1278 SQX0725325
పపరర: ననగరశశరమర మలర స

95-139/216

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:43
లస: ససస స
95-139/218

1281 AP151000612219
పపరర: లత మలర స

95-139/219

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:45
లస: ససస స
95-139/221

1284 SQX0319905
పపరర: మతష
స పలర సరసబబపజఖస�

95-139/222

భరస : తరరపత సరశమ�
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:60
లస: ససస స
95-139/224

తసడడ:ప వససత రరవప మలర స
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:24
లస: పప
95-139/226

95-139/204

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖసదచ
బ స
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:71
లస: ససస స
1288 SQX0822296
పపరర: వరసస మలయర

95-139/209

భరస : వనసకటననరరయయణ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరహలసరశమ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:47
లస: ససస స
1285 AP151000612218
పపరర: ధనలకడర మలర స

1271 AP151000609170
పపరర: బబలకకటయఖ కలమరర�

1266 SQX1319657
పపరర: జగన మహన రరడడ ఆరర

తసడడ:ప పపరర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:44
లస: ససస స
1282 AP151000612471
పపరర: పదనరవత మలర స

95-139/206

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:42
లస: ససస స
1279 AP151000612472
పపరర: కకషషకలమయరర మలర స

1268 SQX0438432
పపరర: షపక మరరవల

95-139/201

తసడడ:ప ససబగ రరమ రరడడ ఆరర
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:67-5-265
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:32
లస: ససస స
1276 SQX0319863
పపరర: వననగసడర వనసకట పదనరవత�

95-139/203

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస బబగ�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:90
లస: పప
1273 SQX1336263
పపరర: ఖసదసర శయ సయఖద

1265 SQX0822262
పపరర: కరరమబలయర షపక

1263 SQX0533547
పపరర: గగస జలయన షపక�

తసడడ:ప ససభబన�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన సర
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప ఖయజజ
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:55
లస: పప
1270 AP151000609365
పపరర: హహసపన బబగ�

95-139/200

తసడడ:ప మరవల�
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-264
వయససస:39
లస: పప
1267 AP151000609171
పపరర: జలయన షపక

1262 SQX0435016
పపరర: మహరద హహసపసన� షపక�

1287 SQX1081942
పపరర: వరసస మలర స

95-139/225

తసడడ:ప వససత రరవప
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:26
లస: పప
95-139/227

1290 SQX0434993
పపరర: ఎస శవ కరళ

95-139/228

తసడడ:ప వరహసరశమ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:30
లస: పప
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95-139/229

తసడడ:ప ఖసదసబస
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:34
లస: పప
1294 SQX0090027
పపరర: వనసకట ననరరయణ తషమర

95-139/232

95-139/235

95-138/1044

95-138/302

95-139/238

95-138/330

95-138/333

భరస : శకనవరస రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:33
లస: ససస స

1304 SQX1904572
పపరర: సతఖననరరయణ పసననసటట

1307 SQX1905314
పపరర: డతవడ గమడవలర

1310 SQX1346304
పపరర: శశషగరరర కకసడడశశటట

1313 SQX2279727
పపరర: ననగశక నల

95-138/386

1316 AP151000612055
పపరర: అననపపరష మర సననపపరరడడ

95-138/303

1319 SQX0579268
పపరర: మదదబరరడడడ పదర
భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:41
లస: ససస స

1299 SQX0709279
పపరర: షపక మహమరద యమససఫ

95-139/236

1302 SQX2144608
పపరర: దసరర తతజశశ తషమర

95-139/1191

1305 SQX1905306
పపరర: సపనహలత గబడపలర

95-139/237

తసడడ:ప డతవడ గబడపలర
ఇసటట ననస:67-5-273/18
వయససస:26
లస: ససస స
95-139/239

1308 SQX0434241
పపరర: బ మలర శశరర

95-138/329

భరస : వరపపసరద
ఇసటట ననస:67-5-275
వయససస:34
లస: ససస స
95-138/331

1311 SQX0438234
పపరర: వరపపసరద బ

95-138/332

తసడడ:ప యగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-275
వయససస:36
లస: పప
95-139/1192

1314 MLJ1732353
పపరర: కకటటశశరర పసతసగర

95-138/385

భరస : షసవరరడడడ పసతసగర
ఇసటట ననస:67-5-282
వయససస:51
లస: ససస స
95-138/387

భరస : ఆదదశశషరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-282
వయససస:70
లస: ససస స
95-138/389

95-139/234

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ తషమర
ఇసటట ననస:67-5-272
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప భబణబ పపసరద నల
ఇసటట ననస:67-5-277
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : ససబగమర పరకననటట
ఇసటట ననస:67-5-282
వయససస:62
లస: ససస స
1318 SQX1498972
పపరర: భబగఖలకడర కకతస

95-187/10

తసడడ:ప చసదప బబబబ కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:67-5-275
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వరదయఖ
ఇసటట ననస:67-5-275
వయససస:61
లస: పప
1315 SQX1154467
పపరర: ససబబగయమర కరకలమయనస

1301 SQX1933027
పపరర: వసశ కకషష రరడడడ కసజల

1296 SQX0329169
పపరర: ఖసదసబస సయఖద

తసడడ:ప షపక మహమరద అయమఖబ
ఇసటట ననస:67-5-268
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప నగరశశరరరవప గమడవలర
ఇసటట ననస:67-5-273/18
వయససస:47
లస: పప

భరస : యగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-275
వయససస:51
లస: ససస స
1312 SQX0822015
పపరర: యగయఖ బతష
స న

95-140/679

తసడడ:ప శరనమర పసననసటట
ఇసటట ననస:67-5-273
వయససస:44
లస: పప

భరస : డతవడ గమడవలర
ఇసటట ననస:67-5-273/18
వయససస:42
లస: ససస స
1309 SQX0820894
పపరర: వనసకరయమర బతష
స న

1298 SQX2421246
పపరర: పదనరవత మలర స

95-139/231

తసడడ:ప ఖయశస
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:67-5-269
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పసననసటట
ఇసటట ననస:67-5-273
వయససస:39
లస: ససస స
1306 SQX1905298
పపరర: ఏసస గమడవలర

95-139/233

భసధసవప: వరహల సరశమ మలర స
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వససర కకషష రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:67-5-269
వయససస:22
లస: ససస స
1303 SQX1904598
పపరర: రరణబక పసననసటట

1295 SQX1417048
పపరర: కరరమబలయర షపక

1293 SQX0742601
పపరర: ససబబగరరడడడ చమలమరరక

తసడడ:ప పసద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:75
లస: పప
1300 SQX2396364
పపరర: కసఠ లకడర కసజల

95-139/230

తసడడ:ప ఆసజననయబలల మయదనసస
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-5-266
వయససస:44
లస: పప
1297 AP151000609368
పపరర: సరసబయఖ మలర స

1292 SQX1056663
పపరర: వనసకట రరమయఖ మయదనసస

1317 SQX0709055
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తమయర

95-138/388

తసడడ:ప బససవరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-282
వయససస:56
లస: పప
95-138/390

1320 SQX0821694
పపరర: రమణమర మదదబరరడడడ

95-138/391

భరస : కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:71
లస: ససస స
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1321 AP151000612117
పపరర: రరజమర బడత

95-138/392

భరస : అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:75
లస: ససస స
1324 MLJ1732445
పపరర: జగన మహన రరడడడ మదదబరరడడడ

95-138/395

95-139/1194

95-139/246

95-139/249

95-138/1048

95-139/257

95-139/247

1334 SQX0434944
పపరర: టట అసజబబబబ

1337 SQX0217760
పపరర: ననగలకడర తతట

1340 SQX0217877
పపరర: పపరష తతట

95-139/260

1345 SQX0437889
పపరర: వనసకటయఖ బబలలడడగబ

95-139/263

1343 SQX0205674
పపరర: ఏడడకకసడలల గడబస

95-139/250

తసడడ:ప వనసకటబదదప
ఇసటట ననస:67-5-296
వయససస:58
లస: పప

95-139/255

1349 SQX0821264
పపరర: లకడర గబమయర
భరస : సరశమ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:29
లస: ససస స

95-139/245

1332 AP151000609175
పపరర: శకనవరసరరవప కలమరర

95-139/248

1335 SQX0434548
పపరర: బయలడడగబ మలర మర

95-139/251

1338 SQX1222553
పపరర: మహహశ కలమయర గబడడపరటట

95-139/256

తసడడ:ప బకకలల గబడడపరటట
ఇసటట ననస:67-5-295
వయససస:36
లస: పప
95-139/258

1341 SQX0675637
పపరర: శవమర గబమయర

95-139/259

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-296
వయససస:74
లస: ససస స
95-139/261

1344 SQX1222538
పపరర: బకకలల గబడడపరటట

95-139/262

తసడడ:ప వలరరజలల గబడడపరటట
ఇసటట ననస:67-5-296
వయససస:56
లస: పప
95-138/1049

భరస : శకనవరస రరవప గసపల
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:23
లస: ససస స
95-139/264

1329 AP151000612221
పపరర: ససబబగలల కలమరర�

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:67-5-293
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప బబలయఖ
ఇసటట ననస:67-5-296
వయససస:48
లస: పప
1346 SQX2438406
పపరర: మహ లకడర గసపల

95-139/243

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:67-5-291
వయససస:50
లస: పప

భరస : అసజబబబబ
ఇసటట ననస:67-5-296
వయససస:56
లస: ససస స

1342 SQX0709238
పపరర: వనసకట మధససచధన రరవప
మదడగబ
తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:67-5-296
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:28
లస: ససస స

1331 SQX0708941
పపరర: భవరన శసకర కలమరరర

1326 SQX0675710
పపరర: సససధచరర మయదదరరడడడ

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-5-291
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజ బబబబ
ఇసటట ననస:67-5-295
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:67-5-296
వయససస:41
లస: ససస స

1348 SQX0821272
పపరర: మలలర శశరర గబమయర

95-139/244

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-5-291
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప బకలల గబడడపరటట
ఇసటట ననస:67-5-295
వయససస:31
లస: పప
1339 SQX0217836
పపరర: రమణ కలమయరర గడబస

1328 SQX1252717
పపరర: యయమన పలర పరటట

95-138/394

తసడడ:ప జగననరహనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస
ఇసటట ననస:67-5-291
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటబదదప
ఇసటట ననస:67-5-291
వయససస:53
లస: పప
1336 SQX2439198
పపరర: ససధకర గబడడపరటట

95-138/396

తసడడ:ప ససబబగ రరవప పలర పరటట
ఇసటట ననస:67-5-291
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:67-5-291
వయససస:47
లస: ససస స
1333 SQX0830307
పపరర: ససబబగరరవప పలర పరటట

1325 SQX0822544
పపరర: కకషరషరరడడడ మదదబరరడడడ

1323 SQX1081074
పపరర: శకనవరస రరడడడ మదదబరరడడడ

తసడడ:ప కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప చచనననరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:73
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:67-5-286
వయససస:50
లస: ససస స
1330 SQX0675686
పపరర: చచడతశశరర పలర పరటట

95-138/393

తసడడ:ప జగన మహన రరడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-283
వయససస:51
లస: పప
1327 SQX2224368
పపరర: లకడర పరరశత మరబబ యన

1322 SQX0709014
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ

1347 SQX2435972
పపరర: పపభబ కలమయర గడడ స

95-138/1050

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల గడడ స
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:20
లస: పప
95-139/265

1350 SQX0631481
పపరర: జజఖత� గబమయర�

95-139/266

తసడడ:ప లసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:36
లస: ససస స
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95-139/267

తసడడ:ప బబలయఖ�
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:37
లస: ససస స
1354 SQX0441733
పపరర: షపక తనజననసర�

95-139/270

95-139/273

95-139/276

95-139/279

95-139/282

1361 SQX1798636
పపరర: సరయ రరస గబమర

1364 SQX0709253
పపరర: అశశక కలమయర గబమయర

1367 SQX1252733
పపరర: ననగరశశరరరవప గబమర

95-139/285

1372 SQX1581595
పపరర: ససమయయ ససలయసనన
మహమరద
తసడడ:ప అబబబల ఖయలస మహమరద
ఇసటట ననస:67-5-298
వయససస:23
లస: ససస స

95-139/287

1375 SQX0533489
పపరర: హనసమసత రరవప బ

95-139/290

1370 AP151000609176
పపరర: చనలసగయఖ గబమయర

95-139/277

95-139/293

95-139/280

1359 SQX0441790
పపరర: లకడర రరజఖస గబమయర

95-139/275

95-139/278
1362 SQX0821959
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ నలర మలపప

1365 SQX0599779
పపరర: బబలలడడగబ ఆసజననయబలల

95-139/281

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:45
లస: పప
95-139/283

1368 AP151000609180
పపరర: పరపరరరవప గబమయర

95-139/284

తసడడ:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:64
లస: పప
95-139/286

1371 SQX2140689
పపరర: భబరత గబమర

95-139/1195

భరస : బబలల
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:24
లస: ససస స

1373 SQX1581561
పపరర: ఇలయజ ఫరతమయ
మహమరద
భరస : అబబబల ఖయలస మహమరద
ఇసటట ననస:67-5-298
వయససస:41
లస: ససస స

95-139/288

1376 SQX0438267
పపరర: మహమరద యయససన షపక�

95-139/291

1374 SQX0438085
పపరర: ననగమణణ కలమయర

95-139/289

తసడడ:ప లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-298
వయససస:33
లస: పప
1377 SQX0441717
పపరర: పఠరన షరరనన

తసడడ:ప కమయల అహమరద హహసపసన�
ఇసటట ననస:67-5-298
వయససస:44
లస: పప

భరస : జలయన ఖయన
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:35
లస: ససస స

1379 SQX0434563
పపరర: పస అమనన బబగస

1380 SQX1621714
పపరర: రమజజ సయఖద

భరస : �ేసరగజ ఖయన
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:36
లస: ససస స

95-139/272

తసడడ:ప అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:67-5-298
వయససస:33
లస: పప

1356 AP151000612231
పపరర: శవననగలకడర కలమయరర గబమయర

భరస : చమలసగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ గబమర
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:54
లస: పప

1369 AP151000609179
పపరర: ననగరశశరరరవప ఉరఫ ససదబయఖ
గబమ
తసడడ:ప చనలసగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప అహరదనమ న
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:36
లస: ససస స

95-139/274

తసడడ:ప పరపరరరవప
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప చనలసగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:47
లస: పప

1378 SQX2116192
పపరర: పరరశన పఠరన

1358 AP151000612230
పపరర: అసజమర గబమయర

95-139/269

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషగరరర గబమర
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:29
లస: పప
1366 MLJ1747302
పపరర: శశషగరరరరరవప గబమయర

95-139/271

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : చనన లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:65
లస: ససస స
1363 SQX0708925
పపరర: బబలల గబమయర

1355 AP151000612232
పపరర: జయ లకడర గబమర

1353 AP151000612228
పపరర: శవపరరశత గబమయర

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప గబమర
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ గబమర
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:54
లస: ససస స
1360 SQX0320580
పపరర: గబమర లకడర రరజఖస

95-139/268

భరస : చనలసగయఖ
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహమరద యయససన�
ఇసటట ననస:67-5-297
వయససస:45
లస: ససస స
1357 SQX1521732
పపరర: సరమయమజఖస గబమర

1352 AP151000612229
పపరర: రరణబకరదతవ గబమయర

95-139/294

95-139/292

95-139/295

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:55
లస: ససస స
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1381 AP151000612476
పపరర: అమర ఖయన

95-139/296

భరస : అహమరదనమ న
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:60
లస: ససస స
1384 SQX0150946
పపరర: ఫసలరగజజమ న పఠరన

95-139/299

95-139/301

95-139/304

95-139/307

95-139/310

95-139/1198

95-187/551

95-139/308

1397 SQX1040286
పపరర: ఖయససస పసరన షపక

1400 SQX1481852
పపరర: ససశల దనసరర

1403 SQX2486140
పపరర: అపరతరరవప దనసరర

95-201/974

95-213/940

1406 SQX0662460
పపరర: గగతమ దనసరర

95-139/311

95-187/11

95-187/552

1392 SQX1040302
పపరర: సచర రరయ బబగమ షపక

95-139/306

1395 AP151000609141
పపరర: హహదనయతషలయర మహమరద

95-139/309

1398 SQX2358984
పపరర: మహమమద షపక

95-139/1197

1401 SQX1481837
పపరర: రరసబబబబ దనసరర

95-187/12

తసడడ:ప అపరతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:29
లస: పప
1404 SQX2501211
పపరర: ననగరరజ దనసరర

95-197/848

తసడడ:ప అపరతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:30
లస: పప
95-211/39

1407 SQX2473957
పపరర: అపత రరవప దనసరర

95-213/939

తసడడ:ప బబలరరగర దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:58
లస: పప
95-216/977

Deleted

భరస : అపత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:48
లస: ససస స

95-139/303

తసడడ:ప మకలగల షపక
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అపరతరరవప
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:27
లస: ససస స
1409 SQX2479574
పపరర: ససశల దనసరర

1389 SQX0936799
పపరర: షసలక జరరనన

తసడడ:ప ఇననయతషలయర
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:48
లస: పప

భసధసవప: ససశల దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:58
లస: పప

Deleted

భరస : అపత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:48
లస: ససస స

1394 MLJ3186137
పపరర: అజరతషలయర మహమరద

95-139/1196

భరస : ఖయససస పసరన షపక
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:50
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప బబలరరగర దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:58
లస: పప
1408 SQX2483311
పపరర: ససశల దనసరర

95-139/305

భరస : అపరత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అపతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-6-300
వయససస:48
లస: ససస స
1405 SQX2476984
పపరర: అపత రరవప దనసరర

1391 SQX0243592
పపరర: మబసతనజ భబగస

1386 SQX2213742
పపరర: మహబగ షపక

భరస : జజన బబషర]
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:65
లస: పప

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:24
లస: ససస స
1402 SQX2485068
పపరర: ససశల దనసరర

95-139/302

తసడడ:ప ఇననయతషలయర
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ఇననయతషలయర
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:48
లస: పప
1399 SQX2355683
పపరర: జజన బ షపక

1388 SQX0724955
పపరర: షసహననజ బబగస మహమరద

95-139/298

భరస : రరహమన షపక
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హహదనయయతషలయర
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:57
లస: ససస స
1396 AP151000609142
పపరర: ననఖమతషలయర మహమరద

95-139/300

భరస : అజరతషలయర
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననఖమతషలర
ఇసటట ననస:67-6-263
వయససస:38
లస: ససస స
1393 SQX0936815
పపరర: మననహర లకడర సరసబబపజఖస

1385 SQX0205716
పపరర: అహమద ఖయన పఠరన

1383 MLJ1738129
పపరర: జలయనఖయన పఠరన

తసడడ:ప అహరదనమ న
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప రహమయననమ న
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవరరడడడ వక
ఇసటట ననస:67-5-302
వయససస:25
లస: ససస స
1390 SQX0243642
పపరర: గబలర న జహ యసడడ

95-139/297

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమయదనమ న
ఇసటట ననస:67-5-299
వయససస:44
లస: పప
1387 SQX1905280
పపరర: అరరణ వక

1382 AP151000612235
పపరర: రహమతషననసర

1410 SQX1252659
పపరర: ససజజత రరవపల

95-139/312

తసడడ:ప ససబబగరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:27
లస: ససస స
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1411 SQX1336313
పపరర: వదనఖ బబ లల
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95-139/313

భరస : వరసస బబబబ బబ లల
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:28
లస: ససస స
1414 MLJ3185238
పపరర: శకధర రరవప బదచశటట

95-139/316

1415 SQX2080760
పపరర: రరవపల ససబగరరవప

95-205/587

1418 MLJ3189479
పపరర: ససతనమహలకడర పసమరరరజ

95-139/1088

1421 SQX1961804
పపరర: మసజషర మదమసచ

1416 SQX2044170
పపరర: రరవపల అసజబబబబ

1419 AP151000609137
పపరర: వనసకటశవననగరశశరరరవప
మదమసచ
తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-6-304
వయససస:55
లస: పప

95-139/318

95-139/321

1422 AP151000609138
పపరర: శకనవరసరరవప మదమసచ

95-139/322

తసడడ:ప వనసకట శవ ననగరశశర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:67-6-304
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:67-6-305
వయససస:50
లస: పప

1423 SQX2221703
పపరర: ేతఖ తనతన

1424 MLJ3189172
పపరర: బబ� షపక�

1425 SQX0936823
పపరర: షసలక జజన బబషర

తసడడ:ప ససతనరరమయ తనతన
ఇసటట ననస:67-06-306
వయససస:19
లస: ససస స
1426 AP151000609144
పపరర: మబనర భబష షపక�
తసడడ:ప ఖయజజవల�
ఇసటట ననస:67-6-307
వయససస:43
లస: పప
1429 SQX2466936
పపరర: అసడచవ
ప స పపశరసత గగవథదటట

95-215/1465

95-139/327

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:67-6-311
వయససస:41
లస: పప

1430 SQX2243905
పపరర: ఖదదర షపక

1433 MLJ1735554
పపరర: రరజజశనన షపక

95-139/330

1436 AP151000609348
పపరర: రమణ ఇపసతల�

95-139/1200

1439 SQX2482982
పపరర: రరమ రరవప మయవడడ
తసడడ:ప రమబలల మయవడడ
ఇసటట ననస:67-6-311/2
వయససస:48
లస: పప

95-139/1199

1431 SQX2148997
పపరర: ఫరరమ షపక

95-139/1201

తసడడ:ప బబష
ఇసటట ననస:67-6-309
వయససస:19
లస: ససస స
95-139/328

1434 MLJ1735521
పపరర: కలబబప షపక

95-139/329

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:67-6-310
వయససస:58
లస: ససస స
95-139/331

తసడడ:ప తచడడ�
ఇసటట ననస:67-6-310
వయససస:50
లస: పప
95-139/333

1428 SQX2473791
పపరర: ససదదప కకరణ గగవథదటట
తసడడ:ప రవ బబబబ గగవథదటట
ఇసటట ననస:67-6-307
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప దసస గరరర
ఇసటట ననస:67-6-310
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక.దసస గరరర
ఇసటట ననస:67-6-310
వయససస:38
లస: పప
1438 SQX1554576
పపరర: బబషర షపక

95-139/326

భరస : బబష
ఇసటట ననస:67-6-309
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర క అహమద షపక
ఇసటట ననస:67-6-310
వయససస:24
లస: ససస స
1435 MLJ1733377
పపరర: మలక అహరద

1427 AP151000609345
పపరర: ఖయజజవల షపక�

95-139/324

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:67-6-307
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన�
ఇసటట ననస:67-6-307
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప రవ బబబబ ఫరదర
ఇసటట ననస:67-6-307
వయససస:20
లస: పప
1432 SQX1507708
పపరర: బ బ అమనన

95-139/323

భరస : మబనర� �
ఇసటట ననస:67-6-307
వయససస:39
లస: ససస స
95-139/325

95-203/934

95-139/317

తసడడ:ప వనసకట శవ ననగరశశర రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:67-6-304
వయససస:20
లస: పప
95-187/415

95-139/315

తసడడ:ప రరవపల ససబగరరవప
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబ గరభమశణస
ఇసటట ననస:67-6-303
వయససస:46
లస: ససస స
95-139/320

1413 AP151000612186
పపరర: తరరమలలశశరర మదమసచ

భరస : శవననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప రరవపల పపలర యఖ
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరవపల ససబగరరవప
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:53
లస: ససస స
1420 SQX1961796
పపరర: హరర బబబబ మదమసచ

95-139/314

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:67-6-302
వయససస:44
లస: పప
1417 SQX2077568
పపరర: రరవపల రమణ

1412 AP151000612387
పపరర: మదమసచ లకడర

1437 SQX1870419
పపరర: పరవన గబమరదదళ

95-139/332

తసడడ:ప బపహరనసదస గబమరదదళ
ఇసటట ననస:67-6-311
వయససస:22
లస: ససస స
95-140/685

1440 SQX1573055
పపరర: రరహన షపక

95-139/334

తసడడ:ప హమరద షపక
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:24
లస: ససస స
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1441 SQX1336081
పపరర: షకకల షపక
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95-139/335

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:30
లస: ససస స
1444 AP151000612198
పపరర: మయలన బ షపక�

95-139/338

95-139/341

95-139/344

95-139/347

95-139/350

95-139/352

95-139/355

తసడడ:ప రసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:54
లస: పప

1454 SQX0533612
పపరర: అసరరస పఠరన

1457 MLJ3185204
పపరర: జజన షపక

1460 AP151000612508
పపరర: దసరరర అరవపలర

1463 SQX0970483
పపరర: షసలక అమర

95-139/358

1466 SQX0205583
పపరర: సరసబశవరరవప అరవపలర �

95-139/348

1469 MLJ3185774
పపరర: శకనవరసరరవప అరవపలర � �
తసడడ:ప గబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:55
లస: పప

1449 MLJ1733492
పపరర: రరఫసయయ షపక

95-139/343

1452 AP151000612454
పపరర: జజనగ షపక

95-139/346

1455 AP151000609354
పపరర: ససభబన షపక

95-139/349

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:44
లస: పప
95-139/351

1458 SQX2356715
పపరర: చనన బబషర షపక

95-139/1202

తసడడ:ప జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:19
లస: పప
95-139/353

1461 SQX0535534
పపరర: తతట పపరషతషలసస�

95-139/354

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:52
లస: ససస స
95-139/356

1464 SQX0232488
పపరర: షబగర అహరద� షపక�

95-139/357

తసడడ:ప ఖయబఖమ�
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:38
లస: పప
95-139/360

తసడడ:ప గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:49
లస: పప
95-139/362

95-139/340

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప అహమరద
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:47
లస: పప
1468 MLJ3186228
పపరర: ననరరయణ� వడతడ �

95-139/345

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప శవరరమ పపసరద మయటటరర
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:26
లస: పప
1465 AP151000609156
పపరర: ఏసప బబ కససకలరరస�

1451 SQX0535187
పపరర: నచరర హన బబగస పఠరన

1446 MLJ1732965
పపరర: వల షపక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక బబజ
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:30
లస: ససస స
1462 SQX1154442
పపరర: లకడర వవనక మయటటరర

95-139/342

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:46
లస: పప
1459 SQX0535484
పపరర: తతట అసజల�

1448 AP151000609147
పపరర: లయల షపక

95-139/337

తసడడ:ప షపక.లయల
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:37
లస: పప

భరస : సలస పఠరన
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప పఠరన సలస
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:29
లస: పప
1456 AP151000609150
పపరర: అల షపక

95-139/339

తసడడ:ప మహమరద
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:65
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:67-6-314
వయససస:45
లస: ససస స
1453 SQX0533653
పపరర: పఠరన అనర ర

1445 AP151000612196
పపరర: మహబమబ షపక

1443 SQX0441915
పపరర: మహమరద ఆషర

భరస : అబబబల హమద
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లయల
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయజజవల షపక
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:39
లస: పప
1450 MLJ3189107
పపరర: రరషనస షపక

95-139/336

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అహమరద�
ఇసటట ననస:67-6-313
వయససస:48
లస: ససస స
1447 SQX1336107
పపరర: జమర షపక

1442 SQX0376921
పపరర: షపక రరషర

1467 SQX0970384
పపరర: షసలక అహమరద

95-139/361

తసడడ:ప అకగర వల
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:50
లస: పప
95-139/363

1470 AP151000609355
పపరర: రమణనరరడడడ కలరరగసటట�

95-139/364

తసడడ:ప అసజరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:56
లస: పప
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1471 SQX0533752
పపరర: తతట వనసకటటశశరరర�
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95-139/365

తసడడ:ప పసద పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:57
లస: పప
1474 SQX0557876
పపరర: మహమరద షకకల అహరద

95-134/57

95-139/369

95-139/372

95-139/375

95-139/378

95-139/381

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:36
లస: ససస స
1495 AP151000612451
పపరర: మయమడడలకడర

భరస : చననగగపస
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:60
లస: ససస స

1482 SQX1029504
పపరర: లకడర లయవణఖ ధననననన

95-139/373

1487 SQX0822205
పపరర: అజయ ధనననన

1490 AP151000609145
పపరర: సతఖననరరయణ దనననన

1493 SQX0434357
పపరర: గబమరడడలర ననగమణణ

95-139/387

1496 AP151000612447
పపరర: పదర చనదరరజపలర

95-139/376

1499 SQX1001882
పపరర: హరరష చదరరజపలర
తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:26
లస: పప

95-139/374

1485 AP151000612194
పపరర: పదనరవత దనననన

95-139/377

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:50
లస: ససస స
95-139/379

1488 AP151000609349
పపరర: మలలర షష బబ సతష�

95-139/380

తసడడ:ప రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:46
లస: పప
95-139/382

1491 SQX1154418
పపరర: సతఖననరరయణ ధననననన

95-139/383

తసడడ:ప అపతనన ధననననన
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:66
లస: పప
95-139/385

1494 AP151000612448
పపరర: ససనత చననరరజపలర

95-139/386

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:44
లస: ససస స
95-139/388

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:51
లస: ససస స
95-139/390

95-139/371

తసడడ:ప సతఖననరరయణ ధననననన
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబపహర నసదస
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:45
లస: ససస స
1498 AP151000612449
పపరర: శవసరరశత చనదరరజపలర

1481 SQX1108423
పపరర: వర లకడర ధననననన

1484 SQX1154434
పపరర: పదనరవత ధననననన

95-139/368

1479 AP151000612189
పపరర: గగససయయబబగస మహరద
భరస : ఇననయతషలయర
ఇసటట ననస:67-7-307
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప అపతనన
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:55
లస: పప
95-139/384

1476 SQX0217042
పపరర: సప మలకడర తనత

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మరబబ ఇన
ఇసటట ననస:67-7-307
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:48
లస: పప
1492 SQX0217208
పపరర: మయధవ చనదరరజపల

95-139/370

భరస : సతఖననరరయణ ధననననన
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ ధననననన
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:30
లస: పప
1489 AP151000609352
పపరర: రరమయరరవప మయమడడ

1478 SQX1319418
పపరర: పపషత మరబబ ఇన

95-139/1203

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:67-7-306
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ ధననననన
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మబకకసటట�
ఇసటట ననస:67-7-310
వయససస:42
లస: ససస స
1486 SQX1108183
పపరర: అజయ కలమయర ధననననన

95-139/367

Deleted

తసడడ:ప కకటటదనసస�
ఇసటట ననస:67-7-307
వయససస:47
లస: పప
1483 SQX0011239
పపరర: గసగర భవరన చలయర�

1475 SQX1281971
పపరర: శవ రరమకకషష పససననటట

1473 SQX2140770
పపరర: ఆదదల షపక

తసడడ:ప బబష
ఇసటట ననస:67-6-609
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప శవ పపసరద పససననటట
ఇసటట ననస:67-7-304
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:67-7-306
వయససస:50
లస: పప
1480 SQX0146845
పపరర: రవ బబబబ గగవతతటట�

95-139/366

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:67-6-315
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల కలయస అజజద
ఇసటట ననస:67-7-295
వయససస:33
లస: పప
1477 SQX0205526
పపరర: ససతనరరమయఖ తనత

1472 AP151000609155
పపరర: భబసకరరరవప కససకలరరస

1497 AP151000612446
పపరర: పదర చనదరరజపలర

95-139/389

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:51
లస: ససస స
95-139/391

1500 SQX1001874
పపరర: అనల చదరరజపలర

95-139/392

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:29
లస: పప
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1501 SQX0588632
పపరర: వరసస చనదరరజపలర
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95-139/393

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:36
లస: పప
1504 AP151000609421
పపరర: శకనస చనదరరజపలర

95-139/396

95-139/399

95-139/402

95-138/399

95-138/402

95-138/405

95-138/408

తసడడ:ప సరసబశవరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:28
లస: పప

1514 SQX0216564
పపరర: మననకలమయరర� పసననసటట�

1517 SQX1536616
పపరర: ఆదదలకడర రరవపరర

1520 MLJ3185931
పపరర: గసగరరరడడడ గరనసగపససటట

1523 MLJ1741255
పపరర: ననగరశశరరరవప కలరరమయపప

95-138/411

1526 SQX2259992
పపరర: హరరక పననసటట

95-138/400

1529 SQX0742635
పపరర: జజన షపక
తసడడ:ప దనవపద
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:38
లస: పప

1509 AP151000612405
పపరర: ననగమరరగ షపక�

95-139/401

1512 SQX0725341
పపరర: షర ఫపననసర షపక

95-138/398

1515 MLJ3189651
పపరర: ససబగమర� చసదపగరర�ర

95-138/401

భరస : వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:51
లస: ససస స
95-138/403

1518 SQX0216523
పపరర: కరసతమర పసననసటట

95-138/404

భరస : అపతలసచరర పసననసటట
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:65
లస: ససస స
95-138/406

1521 MLJ1734862
పపరర: సచరరబబబబ కలరరమయపప

95-138/407

తసడడ:ప సననఖససరరవప
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:39
లస: పప
95-138/409

1524 MLJ3185964
పపరర: వనసకటరరడ�డడ చసదపగరర�ర

95-138/410

తసడడ:ప పరపసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:57
లస: పప
95-138/1051

తలర : వనసకటటశశరలల పసనత
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:19
లస: ససస స
95-138/413

95-139/398

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప సననఖససరరవప
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప యరకయఖ� �
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:63
లస: పప
1528 SQX0708909
పపరర: వనసకట సతష రరడడడ రరవపరర

95-138/397

తసడడ:ప ననగరరరడడడ గరనసగపససటట
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప హసరసన బబగ
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:40
లస: పప
1525 MLJ1741289
పపరర: సననఖసస రరవప� కలరరమయపప�

1511 SQX0724765
పపరర: మలర క షపక

1506 AP151000609350
పపరర: చననగగపస చనదరరజపలర

భరస : మహమరదపఫస�
ఇసటట ననస:67-7-312
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప సననఖససరరవప
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:36
లస: పప
1522 SQX0146894
పపరర: నజర బబగ మరరర

95-139/400

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సననఖససరరవప
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:53
లస: ససస స
1519 MLJ1736065
పపరర: రమణకలమయర కలరరమయపప

1508 SQX0624262
పపరర: చచనసనబబ యన ససజజత

95-139/395

తసడడ:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప దనవపద
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:35
లస: ససస స
1516 MLJ3189115
పపరర: లకడర కలరరమయపప

95-139/397

భరస : జగనననథస
ఇసటట ననస:67-7-312
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజయఖ
ఇసటట ననస:67-7-312
వయససస:52
లస: పప
1513 SQX0724906
పపరర: జరరనన బబగస షపక

1505 SQX0437772
పపరర: బబపహర నసదస జ

1503 MLJ1732791
పపరర: శకనవరస చనదరరజపలర

తసడడ:ప చనగగపస
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప సససగయఖ
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబనసపపసరద
ఇసటట ననస:67-7-312
వయససస:31
లస: ససస స
1510 SQX0589184
పపరర: జగనననథస

95-139/394

తసడడ:ప చ. రరఘవ చతరరజపలర
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప గగపస
ఇసటట ననస:67-7-311
వయససస:48
లస: పప
1507 SQX0434423
పపరర: బదసబల దసరర

1502 SQX1396390
పపరర: చతరరజపలర వరసస

1527 SQX0725366
పపరర: మరరర సరదదకర బబగస షపక

95-138/412

భరస : నజర బబగ
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:31
లస: ససస స
95-138/414

1530 MLJ3186194
పపరర: శకనవరససలల పసననసటట�

95-138/415

తసడడ:ప అపతలసచరర�
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:41
లస: పప
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1531 SQX0822106
పపరర: శకనస కలచసచలకసటట
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95-138/416

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:43
లస: పప
1534 SQX2366557
పపరర: శసకర రరడడడ రరవపరర

1532 SQX0608596
పపరర: వనసకటటసశరరర పసననసటట

తసడడ:ప అపరతలసచరర పసననసటట
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:49
లస: పప
95-139/1204

1535 SQX1904333
పపరర: హససన షపక

భసధసవప: వనసకట సతశ రరడడడ సతశ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:39
లస: పప

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:26
లస: ససస స

1537 MLJ3189685
పపరర: మబబనససలయసన షపక

1538 MLJ3189677
పపరర: నససర� పఠరన�

95-138/420

భరస : అజజజమ న
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:38
లస: ససస స
1540 SQX1904374
పపరర: అసర స బబగ మరరర

95-138/423

95-138/426

95-134/931

95-138/431

95-138/434

తలర : జబబదన బబగస మరరర
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:30
లస: పప

95-138/424

1550 SQX0821041
పపరర: నచరర హన షపక

1553 SQX1185504
పపరర: మరర బ షపక

95-138/437

1556 AP151000612153
పపరర: జరలబన షసక

95-138/427

1559 SQX1108209
పపరర: ఫసరగజ ఖయన పఠరన
తసడడ:ప అబబబలయర ఖయన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:34
లస: పప

1539 SQX0587402
పపరర: షపక మసరసన బ�

95-138/422

1542 SQX0588608
పపరర: షపక యమసఫ�

95-138/425

1545 MLJ1741388
పపరర: ససలయర షపక

95-138/428

తసడడ:ప బబడతసరహహబ
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:73
లస: పప
95-138/429

1548 SQX0821140
పపరర: రరహనన షపక

95-138/430

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:30
లస: ససస స
95-138/432

1551 SQX0319707
పపరర: షపక మబబబరక�

95-138/433

భరస : కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:36
లస: ససస స
95-138/435

1554 SQX1363209
పపరర: తరరపతమర అలవరల

95-138/436

భరస : బబల వనసకట రరడడ అలవరల
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:55
లస: ససస స
95-138/438

భరస : మయబసరహహబ
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:82
లస: ససస స
95-138/440

95-138/419

తసడడ:ప మసరసన వల�
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబబబలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:67
లస: ససస స
1558 SQX1363134
పపరర: అనశర బబగ మరరర

1547 SQX1414895
పపరర: అమరరన పఠరన

1536 SQX0724591
పపరర: మలలశశరర బ

తలర : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షషకలమయర
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:43
లస: ససస స
1555 SQX1108357
పపరర: నచరర హన పఠరన

95-138/421

భరస : ఖయజజ పఠరన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:30
లస: ససస స
1552 SQX0821124
పపరర: మబసతనజ షపక

1544 MLJ3186145
పపరర: అలస� అబబబల�

95-138/1052

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదసషఫస� �
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:41
లస: పప
1549 SQX1108324
పపరర: ఫసజయయ ఖయన పఠరన

95-138/418

తసడడ:ప శలయర
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప సరరద
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:45
లస: పప
1546 SQX2238426
పపరర: సబబరన షపక

1541 MLJ1748706
పపరర: రరయయజ షపక

1533 SQX2380343
పపరర: అదద లకడర రరవపరర

భసధసవప: వనసకట సతశ రరడడడ సతశ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-317
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అజమ� �
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప హససన బబగ మరరర
ఇసటట ననస:67-7-318
వయససస:33
లస: పప
1543 SQX0742569
పపరర: షరజహన షపక

95-138/417

1557 SQX1242353
పపరర: మరరర అఫరల బబగ

95-138/439

తసడడ:ప మరరర హహసపసన బబగ
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:29
లస: పప
95-138/441

1560 SQX1108399
పపరర: ఆససఫ ఖయన పఠరన

95-138/442

తసడడ:ప అబబబలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:34
లస: పప
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1561 SQX1363159
పపరర: ఖయజజ పఠరన
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95-138/443

తసడడ:ప ఈససబ పఠరన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:33
లస: పప
1564 MLJ1733500
పపరర: అజజజమ న� పఠరన�

95-138/446

95-138/1053

95-139/405

95-139/407

95-139/410

95-139/413

95-139/416

తసడడ:ప మహమరద.అబబబల� �
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:56
లస: పప

1574 SQX0821165
పపరర: సబరర షపక

1577 SQX0598110
పపరర: ననగమలలర శశరర మమడతనటట

1580 SQX0597955
పపరర: అననపపరష మర మమడతనటట

1583 SQX0217927
పపరర: సమద బబషర షపక

95-139/419

1586 AP151000609369
పపరర: వరహలసరశమ మలర స

95-139/408

1589 MLJ1733328
పపరర: జ. జగననరహననడ
ప డడ � �
తసడడ:ప కకటటలసగరరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:78
లస: పప

1569 SQX1905272
పపరర: నచరజహన షపక

95-139/404

1572 SQX0821157
పపరర: పరరశత ఉపతలపరటట

95-139/406

1575 SQX0319749
పపరర: కకననరటట రమయదతవ�

95-139/409

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:42
లస: ససస స
95-139/411

1578 MLJ3189453
పపరర: పరరశతదతవ� మదదబరరడ�డడ

95-139/412

భరస : జగననరహననడ
ప డడ � �
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-139/414

1581 SQX0743294
పపరర: దతవపపసరద మలర స

95-139/415

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:31
లస: పప
95-139/417

1584 SQX0822197
పపరర: బబబబ షపక

95-139/418

తసడడ:ప దనదనమయయ
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:38
లస: పప
95-139/420

తసడడ:ప సరసబయఖ మలర స
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:57
లస: పప
95-139/422

95-138/448

భరస : మమఘననధ
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయదర వల
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ససలదన
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:43
లస: పప
1588 MLJ3185592
పపరర: అమనసలయర� మహమరద�

95-224/1209

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:36
లస: పప
1585 SQX0936807
పపరర: షసలక జజన బబషర

1571 SQX2048171
పపరర: ఏలయయస షపక

1566 SQX1568627
పపరర: అబబబలయర ఖయన పపతతన

భరస : సబబరన షపక
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప బబల వనసకట రరడడ అలవల
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:57
లస: ససస స
1582 MLJ3185899
పపరర: సతఖననరరయణ మలర స

95-139/403

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దరరయయవల
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:42
లస: ససస స
1579 SQX1336024
పపరర: తరరపఠమర అలవల

1568 SQX1905264
పపరర: సలయర షపక

95-138/445

తసడడ:ప మబకస మ ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:30
లస: పప

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:40
లస: ససస స
1576 SQX0598078
పపరర: బబజద బ షపక

95-138/447

భరస : యబససబ షపక
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప సరధసలర పఠరన
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:27
లస: పప
1573 SQX0631531
పపరర: షపక బబజ

1565 AP151000609318
పపరర: అజస పఠరన�

1563 SQX0912923
పపరర: అబబబల అబబగజజర గరఫరరరర

తసడడ:ప అబబబల హఫసజ
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప బబష ఖయన�
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:20
లస: పప
1570 SQX1282037
పపరర: సరధదక పఠరన

95-138/444

తసడడ:ప గగస మహహదదబన�
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బబషరఖయన� �
ఇసటట ననస:67-7-319
వయససస:42
లస: పప
1567 SQX2378180
పపరర: ఈససబ షపక

1562 SQX0329029
పపరర: షపక కరరమబలర �

1587 SQX0461160
పపరర: శకనవరసరరవప మలర స

95-139/421

తసడడ:ప మలర స.సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:56
లస: పప
95-139/423

1590 SQX1336156
పపరర: బబల వనసకట రరడడ అలవల

95-139/424

తసడడ:ప ననగర రరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:67-7-319/1
వయససస:79
లస: పప
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95-138/449

1592 SQX1242312
పపరర: దసరర చననమలలర

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప చచననమలలర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపసరద చననమలలర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:26
లస: ససస స

1594 SQX0821090
పపరర: ననగ మలలర శశరర అరటటసరమబల

1595 SQX0821058
పపరర: రరమయ దతవ రసగబ

95-138/452

భరస : మహహష కలమయర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:28
లస: ససస స
1597 SQX0725283
పపరర: ససమలత చచననమలలర

95-138/455

95-138/458

95-138/461

95-138/464

95-138/467

తసడడ:ప బపహరచనరర� �
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:39
లస: పప

1607 AP151000612157
పపరర: గగవసదమర చననమలలర�

1610 SQX0743286
పపరర: మణణకసఠ చచననమలలర

95-138/470

1613 SQX1242296
పపరర: పపసరద చననమలలర

95-138/473

95-138/454

1599 SQX0216689
పపరర: ఉదయలకడర� మలలర ల�

95-138/457

1602 SQX0821074
పపరర: గగవసదమర చతనననమలలర

95-138/460

భరస : బబల బపహర చనరర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:48
లస: ససస స
95-138/462

1605 AP151000612424
పపరర: భబగఖలకడర పప నకక�

95-138/465

1608 AP151000612162
పపరర: శవపరరశత వరకర�

95-138/466

భరస : వనసకటరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:61
లస: ససస స
95-138/468

1611 SQX0438424
పపరర: శకనవరస రరడడడ�

95-138/469

తసడడ:ప బబపమమ స�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:30
లస: పప
95-138/471

1614 MLJ3186160
పపరర: అరరరన పప నకక

95-138/472

తసడడ:ప గసగయఖ
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:36
లస: పప

95-138/474 1617 MLJ3185840
1616 SQX1001668
పపరర: రరమయసజననయబలల కలఛమ లకసటట
పపరర: రరసబబబబ� చచననమలలర�

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:48
లస: పప

95-138/463

భరస : గసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప శవయఖ చననమలలర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:35
లస: పప

95-138/476 1619 SQX0822122
1618 AP151000609319
పపరర: అమరననగరసజననయబలల పప నకక�
పపరర: పపరష చసదప రరవప చచననమలలర

తసడడ:ప గసగయఖ�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:43
లస: పప

95-138/459

తసడడ:ప వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:27
లస: పప

తలర : బపహరరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:31
లస: పప
1615 MLJ3185857
పపరర: ఆసజననయబలల� చచననమలలర�

1604 SQX0434183
పపరర: గరడడస ససబబగలల�

1596 SQX0821736
పపరర: బపహరణణచతనసనమలలర

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బపహరచనరర�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:26
లస: పప
1612 SQX0382614
పపరర: రరడసచడ ఈశశర రరడడడ�

95-138/456

భరస : బబపమమ రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదప రరవప
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:56
లస: ససస స
1609 SQX0822130
పపరర: కకషరష మలలర ల

1601 SQX0821082
పపరర: సరవతప చచనననమలలర

95-138/451

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట చనరర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:48
లస: ససస స
1606 SQX0216804
పపరర: అసజమర తషమరల

95-138/453

భరస : రరసబబబబ చచననమలలర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదప రరవప
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:43
లస: ససస స
1603 MLJ1738145
పపరర: ససశల� భమససపలర �

1598 MLJ1750405
పపరర: లకడరససజజత చచననమలలర

1593 SQX1154491
పపరర: కకటటశశరమర గగగసఅన

భరస : సతఖననరరయణ గగగసఅన
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:34
లస: ససస స
1600 SQX0821066
పపరర: కకటటశశరమర చచనననమలలర

95-138/450

95-138/475

తసడడ:ప బపహరచనరర� �
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:42
లస: పప
95-138/477

1620 SQX0205450
పపరర: శకనవరసరరవప� మలలర ల�

95-138/478

తసడడ:ప వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:48
లస: పప
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1621 SQX0742866
పపరర: వనసకటబచనరర చతననమలలర

95-138/479

తసడడ:ప రరమయఖ చనరర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:53
లస: పప
1624 AP151000609118
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ వరక�

95-138/482

95-139/425

95-139/428

95-139/431

95-139/434

95-138/484

95-138/487

తసడడ:ప ననసర రరడడడ తసగరరరల
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:36
లస: పప

1634 SQX1455667
పపరర: ననగరరజ దనసరర

1637 SQX2140242
పపరర: అబబబల గన షపక

1640 SQX0821116
పపరర: అనసరరధ చసదస

1643 AP151000612164
పపరర: వరలకడర చసదస

95-138/490

1646 SQX0598144
పపరర: జజన బ సయఖద�

95-139/432

1649 SQX0533620
పపరర: హరరకకషరషరరడడడ టట
తసడడ:ప ననసర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:39
లస: పప

1629 SQX0675751
పపరర: రఫసతషననసర షపక

95-139/427

1632 AP151000612168
పపరర: ఖయబసత షపక

95-139/430

1635 AP151000609124
పపరర: నజర షపక

95-139/433

తసడడ:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:54
లస: పప
95-139/1205

95-138/485

1638 SQX2194033
పపరర: చసదర శశఖర పవన కలమయర
చచననమలలర
తసడడ:ప రసబబబబ చచననమలలర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:18
లస: పప
1641 SQX1346353
పపరర: శరసత కలమయరర పసనననటట

95-139/1206

95-138/486

భరస : శవ పపసరద పసనననటట
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:43
లస: ససస స
95-138/488

1644 AP151000612165
పపరర: సరమయమజఖమబ తసగరరరల

95-138/489

భరస : ననసరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:66
లస: ససస స
95-138/491

భరస : లతఫ�
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:70
లస: ససస స
95-138/493

95-138/910

భరస : ఇసరరయబల
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జవహరరరల
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస గరదద
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:70
లస: ససస స
1648 SQX0437699
పపరర: శవ రరమ కకషరష రరడడడ తసగరరరల

95-139/429

భరస : వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఫరరష
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:44
లస: ససస స
1645 AP151000612432
పపరర: వనసకటససబగమర గరదద

1631 AP151000612167
పపరర: యయసరన షపక

1626 SQX2080414
పపరర: ఖదర బఇవనల షపక

భరస : మహమరద యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప బబరరన
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప ససవర ననరరయణ ససగబరనన
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:27
లస: ససస స
1642 SQX0675744
పపరర: రరహన షపక

95-139/426

తసడడ:ప అపరతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:63
లస: పప
1639 SQX1084912
పపరర: శక దతవ ససగబరనన

1628 SQX0821173
పపరర: ఫరరమ ద షపక

95-138/481

భరస : అబబబల గణణ షపక
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఎగరగల
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:60
లస: ససస స
1636 SQX0235234
పపరర: ఇసరరయల శశక

95-138/483

తసడడ:ప నజర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రహమయన బబగ
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:37
లస: ససస స
1633 AP151000612434
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

1625 MLJ3185998
పపరర: బపహరచనరర చననమలలర�

1623 SQX0608661
పపరర: పపరష చసదనపరరడ�డడ తషమరల�

తసడడ:ప కకటటరరడడడ తషమరల�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖచనరర�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప షపక నజర
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:25
లస: ససస స
1630 SQX0675769
పపరర: మరరర నచరర హబబగ

95-138/480

తసడడ:ప గగవసదరరడడబ�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప బపహరరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-320
వయససస:67
లస: పప
1627 SQX1252592
పపరర: షపక నససచరత

1622 SQX0434647
పపరర: బపహరరరడడడ�

1647 SQX1084888
పపరర: సరయ కకరణ ససగబరనన

95-138/492

తసడడ:ప ససవర ననరరయణ ససగబరనన
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:25
లస: పప
95-138/494

1650 SQX0709204
పపరర: ఫరరద షపక

95-138/495

తసడడ:ప మయబబ షపక
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:43
లస: పప

Page 60 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

1651 AP151000609122
పపరర: వరరసజననయరరడడడ తసగరరరల

95-138/496

తసడడ:ప ననసర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:45
లస: పప
1654 SQX1084904
పపరర: ససవర ననరరయణ ససగబరనన

95-138/499

95-139/435

95-139/438

95-139/441

95-139/444

95-139/447

95-139/450

తసడడ:ప మయధవరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:36
లస: పప

1664 SQX0724732
పపరర: మయషష షపక

1667 MLJ1736859
పపరర: రరధదక� దససప�

1670 AP151000612435
పపరర: హలమయబ షపక

1673 SQX1040229
పపరర: పపసననతరరమలరరస వనలగ

95-139/453

1676 MLJ1736321
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-139/442

1679 SQX1336362
పపరర: ఫసరగజ మహమరద
తసడడ:ప ఇకరగల
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:41
లస: పప

1659 SQX0434142
పపరర: షపక జహ రరనసర

95-139/437

95-139/440
1662 SQX0434274
పపరర: తషమర వనసకరటరరమ ససబగమర

1665 SQX0441683
పపరర: అలవనలల� పస�

95-139/443

భరస : ఆలవరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:43
లస: ససస స
95-139/445

1668 SQX0434175
పపరర: అలవల రరగమర�

95-139/446

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:51
లస: ససస స
95-139/448

1671 SQX1252600
పపరర: తనహ షపక

95-139/449

తసడడ:ప హసన అహమరద షపక
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:24
లస: పప
95-139/451

1674 SQX0438192
పపరర: అలవల శకనవరస రరడడడ�

95-139/452

తసడడ:ప వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:33
లస: పప
95-139/454

తసడడ:ప ఇకరరల
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:36
లస: పప
95-139/456

95-138/501

భరస : వనసకటననరరయయననరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససజవయఖ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప దనవద
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:35
లస: పప
1678 MLJ1731835
పపరర: నవననడ
ప �డడ ఈమన�

95-139/439

భరస : బబబబసరహహబ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:ప ససజవయఖ వనలగ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:24
లస: పప
1675 SQX0742528
పపరర: ఫసరగజ షపక

1661 SQX0441816
పపరర: షపక కరరమమన

1656 SQX1084896
పపరర: భబరత ససగబరనన

భరస : ఫపరగజ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మయధవరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:53
లస: ససస స
1672 SQX1455626
పపరర: వరసస వనలగ

95-139/436

భరస : హసన అహరద
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససజవయఖ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:43
లస: ససస స
1669 MLJ1736867
పపరర: పదనరవత ఈమయన

1658 SQX0441808
పపరర: అలవల అఖలయసడతశశరర�

95-138/498

భరస : శవ ననరరయణ ససగబరనన
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:40
లస: ససస స
1666 SQX0725093
పపరర: వనసకట ఆదదలకడర వనలగర

95-138/500

తసడడ:ప వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరయయజ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:38
లస: ససస స
1663 MLJ3189297
పపరర: షకకలయ షపక

1655 AP151000609120
పపరర: ననసరరరడడడ తసగరరరల�

1653 SQX0608695
పపరర: వనసకటససబబగరరడడడ తసగరరరల

తసడడ:ప ననసర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప హససన బబగ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:28
లస: ససస స
1660 MLJ1743327
పపరర: రమజజ షపక

95-138/497

తసడడ:ప జవరహరలయల
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప ససబగ రరవప ససగబరనన
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:50
లస: పప
1657 SQX1336370
పపరర: ఆరరఫర మరరర

1652 SQX0822148
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప చసదస

1677 SQX0708982
పపరర: మరరర రహమయన బబగ

95-139/455

తసడడ:ప అసదసలయర బబగ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:36
లస: పప
95-139/457

1680 AP151000609330
పపరర: రరయయజ షపక

95-139/458

తసడడ:ప ఎగరగల
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:43
లస: పప
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95-139/459

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:44
లస: పప

1682 MLJ3185584
పపరర: జబబర షపక

తసడడ:ప ఇకరగల
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:45
లస: పప

95-139/462 1685 SQX0830281
1684 SQX0438242
పపరర: తషమర వనసకట ననరరయణ రరడడ �
పపరర: హసన అహరద షపక

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:48
లస: పప
1687 MLJ1731587
పపరర: మయధవరరడడడ ఇమయన

95-139/465

95-134/933

95-138/504

95-138/507

95-138/510

95-138/513

భరస : బపహరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:51
లస: ససస స

1697 SQX0579284
పపరర: ననసరమర మబణబకలరర

1700 SQX0743229
పపరర: షషకలర షపక

1703 SQX1966191
పపరర: ఆఫరసఫ షపక

95-182/642

1706 SQX0936559
పపరర: వరకర ఐశశరఖ

95-138/505

1709 SQX0821181
పపరర: ఆదద లకడర బమననధ
భరస : పపలయర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:57
లస: ససస స

1689 SQX2419448
పపరర: హమద షపక

95-134/932

1692 MLJ1736362
పపరర: లలత� పప నకక�

95-138/503

1695 SQX0939942
పపరర: పరప తతసటర

95-138/506

భరస : కరసవ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:50
లస: ససస స
95-138/508

1698 SQX0709030
పపరర: రతనగరరర మలర స

95-138/509

తసడడ:ప వరహలసరశమ మలర స
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:28
లస: పప
95-138/511

1701 AP151000609123
పపరర: శవయఖ ఆల

95-138/512

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:55
లస: పప
95-138/514

1704 NBT0206524
పపరర: నచర బబష షపక

95-138/911

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:29
లస: పప
95-139/467

తసడడ:ప వర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:26
లస: ససస స
95-139/469

95-139/464

తసడడ:ప అరరరన� �
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప లలకక సరశమబలల
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:34
లస: పప
1708 AP151000612441
పపరర: హనసమయయమర సచరఖ

95-138/502

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ఇకకమబదదబన షపక
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:36
లస: పప
1705 SQX2420461
పపరర: ససరరశ లలకక

1694 AP151000612389
పపరర: వనసకటటశశరమర మలర స�

1686 SQX0437863
పపరర: పస ఆలవరలరరడడడ�

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : చసదనపరరడడడ మబణబకలరర
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ప మమఘననధ
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:36
లస: పప
1702 SQX1966209
పపరర: గగసప బబష షపక

95-139/466

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బలవరన�
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:54
లస: ససస స
1699 SQX0822189
పపరర: మమఘననధ ఉపతలపరటట

1691 SQX0939934
పపరర: సససదచరర తతసటర

95-139/461

తసడడ:ప రరమచసదప రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప కరశవ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:39
లస: ససస స
1696 SQX0598011
పపరర: లలత మహమరద�

95-139/463

తసడడ:ప బబబమసరహహబ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:73
లస: పప

భరస : లలకక ససరరశ
ఇసటట ననస:67-7-322
వయససస:31
లస: ససస స
1693 SQX0535369
పపరర: లకడరకరసతస తసగరరరల

1688 AP151000609329
పపరర: ఎగరగల షపక

1683 SQX0742718
పపరర: వనసకట ససజవయఖ వనలగర

తసడడ:ప పసదబ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప జజనస పసడడ
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-7-321
వయససస:62
లస: పప
1690 SQX2382521
పపరర: ససజజత లలకక

95-139/460

1707 SQX1318832
పపరర: పపసనన లలయవత బమననథస

95-139/468

భరస : కకటటరరడడడ బమననథస
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:35
లస: ససస స
95-139/470

1710 SQX1081926
పపరర: అవననష రరడడడ వరకర

95-139/471

తసడడ:ప వర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:25
లస: పప

Page 62 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

1711 SQX0608570
పపరర: మధససచదనరరడడడ తరరమమళర

95-139/472

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:30
లస: పప
95-139/475

1717 SQX0434902
పపరర: భమననధమ పపలయరరరడడడ

95-139/478

95-139/481

95-139/484

95-139/1207

95-212/842

95-138/515

1724 SQX1493097
పపరర: సతఖననరరయణ పరపసననడడ

1727 SQX2143915
పపరర: పరరశత కకసడ మబడడ

1730 MLJ3189727
పపరర: ఉదయలకడర� రసగబ�

1733 SQX1252634
పపరర: వరకర శవ

95-139/491

1736 SQX0599373
పపరర: రమణమర వరకర�

95-139/485

1739 AP151000612442
పపరర: లత తరరమళళ�
భరస : ససబబగరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:55
లస: ససస స

95-139/480
1719 MLJ3189719
పపరర: ననగరసజనదతవ� కలచచచ లకసటట�

1722 MLJ3185188
పపరర: రమమష� కలనసననన�

95-139/483

1725 MLJ3185477
పపరర: ససబబగరరవప� కలనసననన�

95-139/486

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:70
లస: పప
95-139/1208

1728 SQX2375061
పపరర: శవ పపసనన పప నననడ

95-140/686

భరస : శకనవరస రరవప పప నననడ
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:33
లస: ససస స
95-139/487

1731 MLJ3186236
పపరర: రరమయసజననయబలల� �

95-139/488

తసడడ:ప సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:67-7-326
వయససస:39
లస: పప
95-139/489

1734 SQX0599415
పపరర: కరమమశశరర వరకర�

95-139/490

తసడడ:ప చలమయరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:30
లస: ససస స
95-139/492

భరస : చలమయరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:50
లస: ససస స
95-139/494

95-139/477

తసడడ:ప ససబబగరరవప� �
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప వరకర చలమ రరడడ
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పఠరన
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:55
లస: ససస స

95-139/482

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:67-7-326
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప హసన అహరద షపక
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:24
లస: ససస స

1738 AP151000612173
పపరర: దతవ మలర స

1721 MLJ3189255
పపరర: లకడర కలమయరర� కలనసననన�

1716 AP151000609127
పపరర: వరరరరడడడ వరకర

భరస : శకనవరసరవప� �
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పప నననడ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:33
లస: ససస స

1735 SQX0724914
పపరర: కరరమమన పఠరన

95-139/479

తసడడ:ప వరరరఘవయఖ పరపసననడడ
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:20
లస: ససస స

1732 SQX1293042
పపరర: ఆయయషర షపక

1718 MLJ3189701
పపరర: శవపరరశత� కలచచచ లకసటట�

95-139/474

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబబగవప� �
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:64
లస: ససస స

తలర : చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:53
లస: పప

1729 SQX2360295
పపరర: శవ పపసనన పప నననడ

95-139/476

భరస : రరమయసజననయబలల�
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబల ససరరకడడడ
ఇసటట ననస:67-7-325
వయససస:50
లస: ససస స

1726 SQX2140713
పపరర: దసరర భవరన కకసడమమరర

1715 SQX0434720
పపరర: భమననదస కకటటరరడడడ

1713 SQX0438333
పపరర: సచరర ఆనసద కలమయర రరడడ

తసడడ:ప బబపమమ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప పపలయర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:69
లస: పప

1723 SQX0382283
పపరర: ఆదచరర బబలయససరర రరడడ

95-139/473

తసడడ:ప బపహరరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:32
లస: పప

1714 MLJ1734326
పపరర: కకట వనసకట సతఖననరరయణ �
రరడ�డడ
తసడడ:ప కకటటరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:41
లస: పప

1720 SQX0319772
పపరర: అదచరర మమరర

1712 SQX1166975
పపరర: సచరర జగన మహన రరడడ

1737 AP151000612172
పపరర: రగహహణణ మలర స

95-139/493

భరస : వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:53
లస: ససస స
95-139/495

1740 SQX1082098
పపరర: పదర గయయఎస

95-139/496

భరస : ససబగ రరడడ గయయఎస
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:57
లస: ససస స
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95-139/497

భరస : హజరత ఖయన
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:62
లస: ససస స
1744 SQX2201333
పపరర: ససబగరరడడడ గరయస

95-139/1209

95-139/1212

95-138/518

95-134/58

95-139/500

95-190/935

95-190/938

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:27
లస: పప

1754 SQX0729871
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

1757 SQX2245801
పపరర: పపదదప కలమయర బతష
స ల

1760 SQX1053040
పపరర: ఖతజజ షపక

1763 SQX2525046
పపరర: అనత చలలవపరర

95-138/522

1766 SQX0441758
పపరర: ఉననస పపరరషమ�

95-134/59

1769 SQX0709147
పపరర: వ యస కర మహన రరడడ
GAYAM
తసడడ:ప ననరరయణ రరడడ GAYAM
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:28
లస: పప

1749 SQX1281930
పపరర: ఉమయమహహశశరర మదమసచ

95-138/517

1752 SQX0912956
పపరర: రరజజశన ససలయసన షపక

95-138/520

1755 SQX0730812
పపరర: షసషషదదబన సయఖద

95-134/60

తసడడ:ప నచర అహరద
ఇసటట ననస:67-7-331
వయససస:36
లస: పప
95-134/934

1758 SQX2142388
పపరర: అషసఫ
ప పన షపక

95-139/1213

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:67-7-627
వయససస:54
లస: ససస స
95-190/936

1761 MLJ1742980
పపరర: షకకలయ షపక

95-190/937

భరస : కరరమల షపక
ఇసటట ననస:67-7-766/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-134/969

1764 SQX1242098
పపరర: అశశన జకకకరరడడడ

95-138/521

తసడడ:ప కకటట రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:25
లస: ససస స
95-138/523

తసడడ:ప గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:32
లస: ససస స
95-138/525

95-139/1211

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:67-7-330
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప కకశశర బబబబ
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:27
లస: ససస స
1768 SQX0743153
పపరర: మహన కకషష గబమరడడ

95-138/519

భరస : అజరతషలయర షపక
ఇసటట ననస:67-7-766/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:67-7-766/1
వయససస:25
లస: పప
1765 SQX1521708
పపరర: షకకల షపక

1751 SQX1252584
పపరర: షపక షబన

1746 SQX2260354
పపరర: కరదహహ కలననణణమ

తసడడ:ప వనసకత నగరసశరరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:67-7-330
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ
ఇసటట ననస:67-7-620
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:67-7-766/1
వయససస:25
లస: ససస స
1762 SQX1053065
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-138/516

భరస : షసషషదదబన
ఇసటట ననస:67-7-331
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఎగరశయయ
ఇసటట ననస:67-7-604
వయససస:55
లస: ససస స
1759 SQX1053057
పపరర: ఆరరఫర షపక

1748 MLJ1746973
పపరర: ననరరయణరరడడడ గరయస

95-139/499

తసడడ:ప రరవననబ న కలననణణమ
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షపక షబగర
ఇసటట ననస:67-7-330
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమరర
ఇసటట ననస:67-7-331
వయససస:30
లస: ససస స
1756 AP151000612343
పపరర: రమణమర ఉపపతతల

95-139/1210

తసడడ:ప వనలలగగసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:67-7-329
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప గగపస చదరరజపలర
ఇసటట ననస:67-7-330
వయససస:24
లస: ససస స
1753 SQX0730465
పపరర: ఆయయషర బబగస సయఖద

1745 SQX2142438
పపరర: మసరసన షపక

1743 AP151000609333
పపరర: ససబబగరరవప మలర స�

తసడడ:ప గబరరవయఖ�
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప రవసదప కలననమమనన
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:18
లస: పప
1750 SQX1293059
పపరర: లకడర పపమల చదరరజపలర

95-139/498

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప వనలలగగసడనరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:67-7-327
వయససస:67
లస: పప
1747 SQX2260412
పపరర: రరప గణణశ కలననమమనన

1742 AP151000609128
పపరర: ననగరశశరరరవప మలర స

1767 SQX1499103
పపరర: రఫస షపక

95-138/524

తసడడ:ప ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:24
లస: పప
95-138/526

1770 SQX0743013
పపరర: చసదపశశఖర తసగరరరల

95-138/527

తసడడ:ప వర ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:29
లస: పప
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95-138/528

తసడడ:ప వరననరరయయననరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:34
లస: పప
1774 SQX1521716
పపరర: ఖయజజ షపక

95-138/531

1775 SQX0435032
పపరర: టట వరననరరయయననరరడడ �

95-138/534

1778 SQX2231421
పపరర: లకడర మబచసచ

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:27
లస: ససస స

1781 SQX1242114
పపరర: షరనస తతట

భరస : వనసకట రరమ రరజ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:52
లస: ససస స
1789 SQX0437749
పపరర: వరసస తతట

95-138/544

95-138/547

తసడడ:ప ససబబగరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:57
లస: పప

1790 SQX1242130
పపరర: గగపసననథ తతట

1793 SQX0146795
పపరర: రరజవపగరసథద� తతట�

95-138/550

1796 SQX0434928
పపరర: ధనననన శకనవరసరరవప

95-138/539

1799 AP151000609073
పపరర: లకరణరరవప తతట�
తసడడ:ప ససబబగరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:60
లస: పప

1779 SQX2213361
పపరర: గనగర భవన తణబకల

95-134/935

1782 SQX0724757
పపరర: రజన తతట

95-138/537

1785 SQX0445569
పపరర: గరయస ననగరరజకలమయరర

95-138/540

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:40
లస: ససస స
95-138/542

1788 SQX0822569
పపరర: శక హరర తతట

95-138/543

తసడడ:ప మలలర శశరర
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:26
లస: పప
95-138/545

1791 SQX0437954
పపరర: తతట పపవణ కలమయర

95-138/546

తసడడ:ప ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:33
లస: పప
95-138/548

95-138/549
1794 SQX0822551
పపరర: వనసకట రరమ రరజ యరకకరరజ

తసడడ:ప బపహర రరజ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:38
లస: పప
95-138/551

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:45
లస: పప
95-138/553

95-138/533

తసడడ:ప మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:45
లస: పప
1798 AP151000609074
పపరర: ననరరయణరరవప తతట�

95-138/536

తసడడ:ప ననరరయణరరవప తతట
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:35
లస: పప
1795 MLJ1745157
పపరర: శకనవరసరరడడడ గరయస

1787 AP151000612107
పపరర: మలలర శశరర తతట�

1776 SQX0608554
పపరర: జయసచరఖరరడడడ� ననరసరన�

భరస : భబసకర తణబకల
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:30
లస: పప
1792 SQX0205278
పపరర: కకషరషరరవప� తతట�

95-138/1054

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:37
లస: ససస స
95-138/541

95-138/530

తసడడ:ప హనసమరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:60
లస: పప

భరస : గగపసననథ తతట
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:28
లస: ససస స

95-138/538 1784 MLJ3189800
1783 SQX0820829
పపరర: వజయ ననగ లలత యరకకరరజ
పపరర: పరరశత సప మరరతష

1786 MLJ3189388
పపరర: ననసరమర గరయస

95-138/532

భరస : శకనస మబచసచ
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:32
లస: ససస స
95-138/535

1773 SQX0445866
పపరర: జ శకనవరస రరడడడ�

తసడడ:ప ననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప పసదనరసరరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:63
లస: పప
1780 SQX0820837
పపరర: కరవరఖ ధనననన

95-138/529

తసడడ:ప గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బబజజ షపక
ఇసటట ననస:67-8-328
వయససస:50
లస: పప
1777 SQX0438481
పపరర: వ గగపరలరరవప�

1772 SQX0437905
పపరర: వ హనచపపసరద�

1797 SQX0437715
పపరర: సతఖననరరయణ� సమబమత�

95-138/552

తసడడ:ప బసవయఖ�
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:48
లస: పప
95-138/554

1800 AP151000609072
పపరర: రరమయరరవప తతట�

95-138/555

తసడడ:ప ససబబగరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:63
లస: పప
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-139/501

భరస : ససబబగరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:36
లస: ససస స
1804 SQX0724823
పపరర: భబనసశక తతట

95-138/557

95-138/560

95-138/561

95-138/564

95-138/566

95-138/569

95-138/572

భరస : ససబబగరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-336
వయససస:85
లస: ససస స

1814 AP151000609075
పపరర: మలర కరరరరన రరవప తతట

1817 SQX1363001
పపరర: దసరర కకలర

1820 AP151000612143
పపరర: ఝయనసరరణణ గణపర�

1823 SQX1362946
పపరర: మధససచధన రరవప కకలర

95-138/575

1826 SQX0319673
పపరర: పమడనకలల వనసకటబపవమర�

95-138/565

1829 SQX0328898
పపరర: మబరళకకషష� పమడనకలల�
తసడడ:ప వనసకటచనరర�
ఇసటట ననస:67-8-336
వయససస:36
లస: పప

1809 SQX2172195
పపరర: దదవఖ మహన శకసరయ

95-138/1056

1812 SQX1242155
పపరర: శక హరర తతట

95-138/563

1815 SQX1903269
పపరర: శకలకడర వక

95-134/61

తసడడ:ప వర రరడడడ వక
ఇసటట ననస:67-8-334
వయససస:20
లస: ససస స
95-138/567

1818 AP151000612145
పపరర: చలకమర సససకర�

95-138/568

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:47
లస: ససస స
95-138/570

1821 SQX1222645
పపరర: లకరణ
కలమయర పసనననసటట

95-138/571

తసడడ:ప వనసకట
రమణ పసనననసటట
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:28
లస: పప
95-138/573

1824 AP151000609102
పపరర: శకరరమబలల పసననసటట

95-138/574

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:65
లస: పప
95-138/576

భరస : వనసకటబచనరర�
ఇసటట ననస:67-8-336
వయససస:55
లస: ససస స
95-138/578

95-138/559

తసడడ:ప మలలర శశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:67-8-333
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప పప తష
స రరజ కకలర
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:39
లస: పప

భరస : అననసరర వల ఖయన
ఇసటట ననస:67-8-336
వయససస:30
లస: ససస స
1828 AP151000612146
పపరర: సరమయమజఖస తతట�

95-138/562

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:28
లస: పప
1825 SQX0821009
పపరర: బబ ఆయయషర షపక

1811 AP151000612111
పపరర: కలమయరర తతట

1806 AP151000612108
పపరర: శరగమణణ తతట

తసడడ:ప అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:67-8-332
వయససస:19
లస: పప

భరస : మధససచధన రరవప కకలర
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:50
లస: ససస స
1822 SQX0743393
పపరర: నరరష పసననటట

95-138/1055

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:67-8-333
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:67-8-335
వయససస:27
లస: ససస స
1819 AP151000612142
పపరర: మలలర శశరర పసననసటట

1808 SQX2230365
పపరర: అచచయఖ శసగసశశటట

95-138/556

భరస : లకరణరరవప
ఇసటట ననస:67-8-331
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరరన రరవప
ఇసటట ననస:67-8-333
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప వరభదప సరశమ మయరగజ
ఇసటట ననస:67-8-333
వయససస:43
లస: పప
1816 SQX0725127
పపరర: సరశత పసనననటట

95-138/558

తసడడ:ప కకసడయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:67-8-332
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:67-8-333
వయససస:50
లస: ససస స
1813 SQX1499061
పపరర: శవ పపసరద మయరగజ

1805 SQX0725051
పపరర: చసదదక
ప తతట

1803 SQX1621631
పపరర: భబగఖ లకడర తతట

భరస : కకషష రరవప తతట
ఇసటట ననస:67-8-330
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హరరపస
ప రద
ఇసటట ననస:67-8-331
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప లకరణరరవప
ఇసటట ననస:67-8-331
వయససస:40
లస: పప
1810 AP151000612109
పపరర: ఉషరరరణణ తతట

95-139/502

తసడడ:ప గగపయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:67-8-329
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప లకరణరరవప
ఇసటట ననస:67-8-331
వయససస:27
లస: ససస స
1807 MLJ1731959
పపరర: హరరపస
ప రద తతట

1802 SQX1128728
పపరర: ససబబగరరవప బసడడ

1827 SQX0821017
పపరర: మసగమర వరకర

95-138/577

భరస : చచసచరరడడడ
ఇసటట ననస:67-8-336
వయససస:68
లస: ససస స
95-138/579

1830 SQX0822080
పపరర: అననసర వల జజన షపక

95-138/580

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:67-8-336
వయససస:38
లస: పప
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1831 SQX0328930
పపరర: వనసకటబచనరర� పమడనకలల�

95-138/581

తసడడ:ప ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:67-8-336
వయససస:65
లస: పప
1834 SQX1904234
పపరర: ఉమదతవ పటబనల

95-138/612

95-138/615

95-138/1061

95-138/618

1841 SQX1507617
పపరర: లకడర కలమయరర తతసకరయల

1844 MLJ3185097
పపరర: ననగరరరడడడ� మయరస ల�

95-138/621

1847 SQX1980754
పపరర: రరజఖలకడర కకసడ

1850 SQX0655746
పపరర: సననపరరడడడ వరలకడర

భరస : శవ రరమ కకషష రరడడడ సననప రరడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమచసదప రరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:30
లస: ససస స

1852 SQX0742981
పపరర: రరమకకషష బ

1853 SQX0434829
పపరర: నరరసదప రరడడడ సననపరరడడడ

95-138/627

తసడడ:ప యగయఖ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:32
లస: పప
1855 SQX0533638
పపరర: శకధర రరడడడ ఎస�

95-138/630

తసడడ:ప రఘబరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:40
లస: పప

1856 SQX1904200
పపరర: రరమచసదప రరడడడ సననప రరడడ

95-138/616

1859 AP151000609062
పపరర: రఘబరరమరరడడడ సననపరరడడడ
తసడడ:ప ససతనరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:65
లస: పప

1839 SQX2179331
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ బడత

95-138/1060

1842 SQX0468397
పపరర: షపక అబబబల గఫర�

95-138/617

తసడడ:ప మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:48
లస: పప
95-138/619

1845 SQX1980853
పపరర: హనసమసత రరవప కకన

95-138/620

తసడడ:ప శవ రరమ కకషషయఖ కకన
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:36
లస: పప
95-138/622

1848 SQX1980911
పపరర: శవ రరమ కకషషయఖ కకన

95-138/623

తసడడ:ప కనకయఖ కకన
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:68
లస: పప
95-138/625

1851 AP151000612096
పపరర: రమదతవ సననపరరడడడ

95-138/626

భరస : రఘబరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:60
లస: ససస స
95-138/628

1854 SQX0533646
పపరర: జయభబరత రరడడడ ఎస�

95-138/629

తసడడ:ప రమణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:35
లస: పప
95-138/631

తసడడ:ప రఘబ రమ రరడడడ సననప రరడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:39
లస: పప
95-138/633

95-138/614

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప రఘబరరమ రరడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప రమణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:37
లస: పప
1858 MLJ1737519
పపరర: రరమచసదపరరడడడ సననపపరరడడడ

95-138/1059

భరస : హనసమసతరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:34
లస: ససస స
95-138/624

1836 SQX1904028
పపరర: శకనవరస రరవప పటబనల
తసడడ:ప రరమ కకషష పటబనల
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషషయఖ కకన
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:59
లస: ససస స
1849 SQX1904218
పపరర: పపమల సననప రరడడ

95-138/613

భరస : కరశవరరవప తతసకరయల
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప హఫసజ� �
ఇసటట ననస:67-9-348
వయససస:54
లస: పప
1846 SQX1980861
పపరర: ననగ శరగమణణ కకన

1838 SQX2375467
పపరర: అనససయమర బడత

95-138/611

Deleted

భరస : లకడర ననరరయణ రరడడ బడత
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:27
లస: పప
1843 MLJ3185949
పపరర: హబబ� మహమరద�

1835 SQX1904242
పపరర: గగపస కకషష పటబనల

1833 SQX1904648
పపరర: ననగ తతజశశ బడత

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పటబనల
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకషష పటబనల
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:58
లస: పప
1840 SQX2376143
పపరర: నరరసదప రరడడడ బడత

95-134/936

తసడడ:ప వలయమమమదబ ద ససబగరరడడడ
ఇసటట ననస:67-8-339
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పటబనల
ఇసటట ననస:67-9-347
వయససస:46
లస: ససస స
1837 SQX1904044
పపరర: శకనవరస రరవప పటబనల

1832 SQX2389039
పపరర: శసకర రరడడడ వలర స రరడడడ

1857 MLJ1732734
పపరర: శవరరమకకషరషరరడడడ సననపపరరడడడ

95-138/632

తసడడ:ప రఘబరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:39
లస: పప
95-138/634

1860 SQX0599738
పపరర: మయగబలలరర రమణనరరడడడ�

95-138/635

తసడడ:ప పసదబ దరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:67
లస: పప
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95-138/912
1861 SQX2017317
పపరర: సననపరరడడడ అనసత లకడర
సననపరరడడడ
భరస : సననపరరడడడ నరరసదపరరడడడ నరరసదపరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-349
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:35
లస: ససస స

1864 SQX0466763
పపరర: షపక కరరమబన�

1865 SQX0376558
పపరర: మబరరల ననగపపషరతవత�

95-138/638

భరస : అబబబల గఫర�
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:37
లస: ససస స
1867 SQX0535344
పపరర: కకటటశశరమర మయగబలలరర�

95-138/641

95-138/643

95-138/646

95-138/649

95-138/652

95-138/655

తసడడ:ప బబడచ షపక
ఇసటట ననస:67-17-785
వయససస:38
లస: పప

95-138/644

1877 SQX0216077
పపరర: అరరణ. గసగరరరడ�డడ

1880 AP151000612094
పపరర: పదనరవత గసగరరరడడడ�

1883 MLJ3186129
పపరర: అహరదనమ న� ఖలల�

95-138/658

1886 MLJ3186020
పపరర: అహరదనమ న� ఇఖయగల�

95-138/647

1889 SQX1072503
పపరర: నలలఫర షపక
భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:68-1-2
వయససస:25
లస: ససస స

1869 SQX2179265
పపరర: జయ రమ రరడడడ అవపల

95-138/1062

1872 SQX1507625
పపరర: ససనల కలమయర తతసకరయల

95-138/645

95-138/648
1875 MLJ1738905
పపరర: కకదసడరరమ రరడడడ� సననపప రరడడడ�

తసడడ:ప ననరపరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-9-351
వయససస:67
లస: పప
95-138/650

1878 MLJ1735620
పపరర: హహమసతరరడడడ� సననపపరరడడడ�

95-138/651

తసడడ:ప కకదసడరరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-9-352
వయససస:38
లస: పప
95-138/653

1881 MLJ1734748
పపరర: వజయభబనస� గగళళ�

95-138/654

భరస : శకనవరసరరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-9-353
వయససస:47
లస: ససస స
95-138/656

1884 MLJ1732452
పపరర: శకనవరసరరడడడ� గగళర�

95-138/657

తసడడ:ప నరసససహరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:67-9-353
వయససస:48
లస: పప
95-138/659

తసడడ:ప ఖయజజఖయన� �
ఇసటట ననస:67-9-353
వయససస:60
లస: పప
95-135/827

95-138/640

తసడడ:ప కరశవరరవప తతసకరయల
ఇసటట ననస:67-9-351
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ఇఖయగలఅహరద� �
ఇసటట ననస:67-9-353
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-353
వయససస:50
లస: పప
1888 SQX2508968
పపరర: రఫస షపక

1874 SQX1507633
పపరర: కరశవ రరవప తతసకరయల

1866 SQX0243568
పపరర: లకడర మబచసచమరరక

తసడడ:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:41
లస: పప

భరస : గసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-353
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-9-353
వయససస:56
లస: ససస స
1885 AP151000609061
పపరర: గసగరరరడడడ

95-138/642

భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-352
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:67-9-352
వయససస:44
లస: పప
1882 SQX0441956
పపరర: హనసమయయమర� మయరరసల�

1871 SQX0820795
పపరర: శభ రతనసగరనసగపససట

95-138/637

భరస : అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మబనససరశమ తతసకరయల
ఇసటట ననస:67-9-351
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప కకదసడరరమ రరడడడ� �
ఇసటట ననస:67-9-352
వయససస:36
లస: ససస స
1879 SQX0434753
పపరర: వనసకట రరడడడ గసగరరరడ�డడ

95-138/639

భరస : రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-351
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసగలరరడ�డడ
ఇసటట ననస:67-9-351
వయససస:40
లస: పప
1876 MLJ1746809
పపరర: సప మససల� సననపప రరడడడ�

1868 SQX0243493
పపరర: పపవణ రరడడడ మబచసచమరరక

1863 SQX0448779
పపరర: షపక హససన

భరస : ససలదన
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజరరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:67-9-351
వయససస:29
లస: ససస స
1873 SQX0434787
పపరర: రరమరరడడడ� గరనసగపససట�

95-138/636

తసడడ:ప రవకకరణ కలమయర�
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమణన రరడడడ�
ఇసటట ననస:67-9-350
వయససస:60
లస: ససస స
1870 SQX0939926
పపరర: శరరష మయగమలలరర

1862 SQX0624304
పపరర: శరరష మబచసచమరరక

1887 SQX2220515
పపరర: ఫరతమ షపక

95-138/1063

తసడడ:ప అబబబల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:67-9-397
వయససస:24
లస: ససస స
95-208/29

1890 SQX0742155
పపరర: షకకలయ షపక

95-208/30

భరస : నజర
ఇసటట ననస:68-1-2
వయససస:38
లస: ససస స

Page 68 of 382
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పపరర: మయబబ షపక
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95-208/31

తసడడ:ప చసదస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-2
వయససస:62
లస: ససస స
1894 SQX2093045
పపరర: గణణష టటకక

95-156/786

95-208/206

95-181/1244

95-181/1246

Deleted
95-208/356

తసడడ:ప కరరమబలయర
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:27
లస: పప
1909 SQX2169019
పపరర: నససమ సయఖద

95-208/1227

Deleted
95-208/1230

తసడడ:ప షపక రఫస
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:22
లస: ససస స
1915 SQX2176212
పపరర: అససఫ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-2-137
వయససస:58
లస: ససస స

1901 SQX2243921
పపరర: షసష ఉదదబన

1904 SQX2476588
పపరర: నససమ సయఖద

95-184/856

95-205/741

Deleted

1910 SQX2482768
పపరర: నససమ సయఖద

95-208/357

95-208/1239

1916 SQX2243707
పపరర: మబనన షపక

95-208/1228

1919 SQX1569336
పపరర: జకకర బ షపక
భరస : అబబబల బశర షపక
ఇసటట ననస:68-2-161
వయససస:35
లస: ససస స

95-208/208

1902 SQX2248680
పపరర: సరతనజ షపక

95-212/853

1905 SQX1264613
పపరర: మబజబబ సయఖద

95-208/355

తసడడ:ప కరరమబలయర సయఖద
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:24
లస: పప
1908 SQX1000868
పపరర: కరరమబలయర సయఖద

95-208/358

1911 SQX2196863
పపరర: గగససయ సయద

95-208/1229

తసడడ:ప రహహమ సయద
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:23
లస: ససస స
95-184/867

1914 SQX0660498
పపరర: మసరసన షపక

95-208/398

తసడడ:ప ఖసదన ననయక
ఇసటట ననస:68-2-120
వయససస:74
లస: పప
95-215/1489

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-120
వయససస:18
లస: ససస స
95-212/789

1899 AP151000687093
పపరర: టట. సతఖననరరయణ

తసడడ:ప ఇబబపహహస
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:52
లస: పప

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:44
లస: ససస స
1913 SQX2263796
పపరర: అబబబల రహమయన షపక

95-208/205

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:68-1-74/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:44
లస: ససస స
1907 SQX0831628
పపరర: ససభబన షపక

1896 AP151000693029
పపరర: భగఖలకడర టట

తసడడ:ప గసగరధరస
ఇసటట ననస:68-1-69/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప వహహద షపక
ఇసటట ననస:68-2-120
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-120
వయససస:20
లస: పప
1918 SQX2103497
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-208/207

తసడడ:ప అమర జజన
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:47
లస: పప

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:44
లస: ససస స
1912 SQX2468387
పపరర: గగససయయ షపక

1898 AP151000693027
పపరర: పదనరవత టట

95-208/33

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-1-69/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప నచర అహరద
ఇసటట ననస:68-1-74/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-109
వయససస:21
లస: ససస స
1906 SQX1000850
పపరర: రహహమయ సయఖద

95-208/204

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:68-1-69/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇమయససరహహబ
ఇసటట ననస:68-1-74/1
వయససస:30
లస: పప
1903 SQX2187334
పపరర: రరషర షపక

1895 MLJ2136497
పపరర: రమయదతవ టట

1893 SQX0721415
పపరర: నజర షపక

తసడడ:ప మహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:68-1-2
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-1-69/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సప మసససదరస
ఇసటట ననస:68-1-69/1
వయససస:55
లస: ససస స
1900 SQX2157667
పపరర: ననగమర షపక

95-208/32

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-1-2
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప సచరఖననరరయణ లలట టటకక
ఇసటట ననస:68-1-69/1
వయససస:20
లస: పప
1897 AP151000693028
పపరర: వనసకటలకడర టట

1892 SQX0836767
పపరర: నచరరన పఠరన

1917 SQX1096586
పపరర: అఫరల జజన షపక

95-212/70

తసడడ:ప ఆలలష షసలక
ఇసటట ననస:68-2-137
వయససస:26
లస: పప
95-184/83

1920 SQX0869495
పపరర: మత షపక

95-184/84

భరస : షఫసవపలయర
ఇసటట ననస:68-2-161
వయససస:47
లస: ససస స
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95-184/85

భరస : ఫరరషర షపక
ఇసటట ననస:68-2-161
వయససస:50
లస: ససస స
1924 SQX0869487
పపరర: షఫసవపలయర షపక

95-184/88

95-184/921

95-215/1494

95-215/1497

95-208/1286

95-208/1289

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:22
లస: పప

1934 SQX2197291
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-208/1284

1937 SQX2213494
పపరర: గగససయయ షపక

1940 SQX2205748
పపరర: సరదదక షపక

95-184/112

1943 SQX0968990
పపరర: బబగస షపక

95-208/1287

1946 SQX1919810
పపరర: షబన షపక

95-208/1290

1949 SQX1736172
పపరర: ఖయదర ఖయన షపక
తసడడ:ప సరరర ర షపక
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:27
లస: పప

95-208/1279

1932 SQX2248490
పపరర: ఆససయయ షపక

95-215/1496

భరస : అహమరద
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:29
లస: ససస స
1935 SQX2267862
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-208/1285

1938 SQX2176600
పపరర: రరయయజ షపక

95-208/1288

1941 SQX2265841
పపరర: ఇలయయస షపక

95-208/1291

తసడడ:ప సరదదక
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:18
లస: పప
95-184/113

1944 SQX1931633
పపరర: బబఖయరర షపక

95-184/114

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:68-3-251/1
వయససస:25
లస: పప
95-208/702

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-3-251/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-95/1032

1929 SQX2169035
పపరర: ఫసరగజ షపక

తసడడ:ప ఖససస
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:68-3-251/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-184/115

95-184/920

తసడడ:ప ఇకబబల సహహక
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప సరదదక
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలదన
ఇసటట ననస:68-3-251/1
వయససస:26
లస: పప
1948 SQX1736198
పపరర: అబబబల రహమయన షపక

95-215/1495

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-3-251/1
వయససస:23
లస: ససస స
1945 SQX0968982
పపరర: ససబబన షపక

1931 SQX2231454
పపరర: తనహహర షపక

1926 SQX2410959
పపరర: షపక రహమతషననసర షపక

తసడడ:ప ఇకరగల
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:27
లస: ససస స
1942 SQX1931674
పపరర: షబన షపక

95-208/1278

Deleted

భరస : మహహబ బబష షపక
ఇసటట ననస:68-2-199
వయససస:36
లస: ససస స
1939 SQX2172351
పపరర: రరహన షపక

1928 SQX2169043
పపరర: తనహహర షపక

95-184/87

భరస : షపక రహహమయన షపక
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఇకరగల
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇకరగల
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:22
లస: పప
1936 SQX2177954
పపరర: గగససయ షపక

95-208/1260

భరస : ఇకరగల
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:46
లస: పప
1933 SQX2246064
పపరర: అఫప ప జ షపక

1925 SQX2353811
పపరర: ససలదన షపక

1923 SQX0869461
పపరర: జబఉలర షపక

తసడడ:ప షఫసఉలర
ఇసటట ననస:68-2-161
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప షఫసవపలయర షపక
ఇసటట ననస:68-2-161
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:68-2-190
వయససస:46
లస: పప
1930 SQX2246130
పపరర: ఇకరగల షపక

95-184/86

తసడడ:ప శరఫసవపలయర షపక
ఇసటట ననస:68-2-161
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ఖయదర
ఇసటట ననస:68-2-161
వయససస:57
లస: పప
1927 SQX2153385
పపరర: ఇకరగల షపక

1922 SQX1031681
పపరర: జజబవపలయర షపక

1947 SQX1736396
పపరర: నససమయ సయఖద

95-95/1031

భరస : కరరమబలయర సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:33
లస: ససస స
95-95/1033

1950 SQX1883388
పపరర: పరవన షపక

95-208/713

తసడడ:ప మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:22
లస: ససస స
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1951 SQX1827963
పపరర: చనసదదన సయఖద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-208/714

భరస : ఇబపహహస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:25
లస: ససస స
1954 SQX1842343
పపరర: షపక ఖయససస

95-208/718

95-209/56

95-184/943

95-208/1356

95-207/674

Deleted
95-212/897

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-6-329
వయససస:28
లస: పప
1972 AP151000690422
పపరర: ససబబగలల దనసరర

95-207/19

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:68-6-489
వయససస:24
లస: ససస స

95-184/944

1964 SQX2253177
పపరర: అబబగస షపక

1967 SQX1955640
పపరర: శరరద గగగబ

95-208/1357

1973 SQX1724871
పపరర: రరజశస షపక

95-207/22

1976 SQX1724913
పపరర: మమయ జజన షపక

95-212/187

1979 SQX1569666
పపరర: శవ గసగ బబ టర
భరస : వనసకటటశశరరర బబ టర
ఇసటట ననస:68-6-489
వయససస:63
లస: ససస స

95-209/538

1962 SQX2186211
పపరర: హహదనఖథచలయర షపక

95-208/1339

1965 SQX2253193
పపరర: కరరమమన షపక

95-215/1513

1968 SQX1228619
పపరర: కకరణ మమమ వనమన

95-212/188

భరస : రమణ రరడడడ వనమన
ఇసటట ననస:68-6-323
వయససస:26
లస: ససస స
95-207/17

1971 MLJ3758299
పపరర: పదనరవత దనసరర

95-207/18

భరస : వనసకటమహనరరవప
ఇసటట ననస:68-6-486
వయససస:24
లస: ససస స
95-207/20

1974 MLJ2131886
పపరర: చసదపకళ కకలల
ర రర

95-207/21

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-6-487
వయససస:27
లస: ససస స
95-207/23

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-6-487
వయససస:35
లస: పప
95-207/25

1959 SQX2179752
పపరర: ఫరరమ మహమరద

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:68-3-352
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప గగగబ
ఇసటట ననస:68-6-312
వయససస:21
లస: ససస స
1970 SQX0195560
పపరర: ఆదదననరయణమర దనసరర

95-208/720

తసడడ:ప బబబబ సహహక
ఇసటట ననస:68-3-270
వయససస:23
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-6-487
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-6-487
వయససస:24
లస: పప
1978 SQX0195602
పపరర: పదర బబ మయరలయపపరస

1961 SQX2137008
పపరర: ససరరజన షపక

1956 SQX0721357
పపరర: మబననర సయఖద

తసడడ:ప ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:68-3-267
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:68-6-486
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-6-486
వయససస:24
లస: ససస స
1975 SQX0212076
పపరర: శవ రరమ కకషష కకలల
ర రర

95-208/1337

తసడడ:ప కరరమబలర
ఇసటట ననస:68-3-352
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ససలదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-6-5/9
వయససస:37
లస: పప
1969 SQX2274256
పపరర: కకరణ గరరపరటట

1958 SQX2189561
పపరర: హసరన బబనస షపక

95-208/716

తసడడ:ప మబననర
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:38
లస: పప

భరస : రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:68-3-270
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప గనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-3-352
వయససస:43
లస: పప
1966 SQX2119352
పపరర: సరసబయఖ బతష
స ల

95-208/719

భరస : మబన బబష
ఇసటట ననస:68-3-267
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-3-270
వయససస:31
లస: పప
1963 SQX2225746
పపరర: కరరమబలర షపక

1955 SQX0352468
పపరర: రబబగన షపక

1953 SQX0643643
పపరర: జరరనన

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప బషసర షపక
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:22
లస: పప
1960 SQX2135663
పపరర: రహమతషలర షపక

95-208/715

భరస : మబనర
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:68-3-256
వయససస:22
లస: పప
1957 SQX1779065
పపరర: అబబబల రహహస షపక

1952 SQX0742114
పపరర: నససమయ సయఖద

1977 SQX0195586
పపరర: పదరజ బబ మయరలయపపరస

95-207/24

భరస : మధస
ఇసటట ననస:68-6-489
వయససస:24
లస: ససస స
95-207/26

1980 MLJ3460862
పపరర: ననగరశశర రరవప నకక

95-207/27

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-6-490
వయససస:63
లస: పప
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1981 SQX2131092
పపరర: సరసబ శవ రరవప నకక
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95-207/666

భసధసవప: ననగరశశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:68-6-490
వయససస:68
లస: పప
1984 MLJ2135853
పపరర: జజఖత వరరబబ యన

95-207/29

95-207/32

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:68-6-493
వయససస:30
లస: ససస స
1993 SQX0212126
పపరర: ననరరయణరరడడడ మర

95-207/37

95-207/670

95-207/41

1994 SQX0430967
పపరర: శకనవరస రరవప మలలగబ

1997 MLJ3758422
పపరర: షరకకనన షపక

2000 SQX0212621
పపరర: ఖయససస షపక

95-207/44

2003 SQX2282226
పపరర: గగససయ పరవన షపక

తసడడ:ప చననససబగయఖ గబడడపరటట
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:68-6-498
వయససస:44
లస: ససస స

95-207/35

95-207/38

2009 SQX1605627
పపరర: రజయయ షపక
భరస : సమయ
బ న షపక
ఇసటట ననస:68-6-498
వయససస:29
లస: ససస స

95-207/668
1989 SQX2331536
పపరర: కలమయర ననగ రరజ వరరరబబ ఈనన

1992 SQX0212266
పపరర: శశషగరరర రరవప గబవశల

95-207/36

1995 SQX2425163
పపరర: కరశ రరడడడ యయరరవ

95-207/669

భసధసవప: పసదబ కరశ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:68-6-493
వయససస:43
లస: పప
95-207/39

1998 SQX0633545
పపరర: జజనగ షపక

95-207/40

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:29
లస: ససస స
95-207/42

2001 MLJ2131084
పపరర: ససతనరరమయఖ మనననస

95-207/43

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:29
లస: పప
95-207/671

2004 SQX1290600
పపరర: సరరశన కకషషపపరపప

95-212/189

భరస : చసదపశశఖరరరవప కకషషపపరపప
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:44
లస: ససస స
95-215/1516

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ వనమబల
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:22
లస: పప
95-184/1005

95-207/31

తసడడ:ప నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:68-6-493
వయససస:37
లస: పప

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:26
లస: ససస స

95-212/190 2006 SQX2451359
2005 SQX1290667
పపరర: చనససబబగరరయబడడ గబడడపరటట
పపరర: అనల రరడడడ వనమబల

1986 MLJ2136810
పపరర: పపభబ వరర బబ యన

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప వరరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:68-6-491 , 6TH LANE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పసరరసహహబ
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ఫకకర అహ మయద షపక
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:29
లస: పప

2008 SQX2438364
పపరర: బబజ షపక

95-207/33

తసడడ:ప యయశన
ఇసటట ననస:68-6-495
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప కరససస
ఇసటట ననస:68-6-496
వయససస:29
లస: పప
2002 SQX1605585
పపరర: ఇమయమ షపక

1988 MLJ3756897
పపరర: రహనసమసతరరవప వరర బబ యన

1991 MLJ2136562
పపరర: జజఖత మర

95-207/28

తసడడ:ప హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:68-6-491
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప లసగయఖ
ఇసటట ననస:68-6-493
వయససస:54
లస: పప

భరస : కరశ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:68-6-493 6 LINE
వయససస:36
లస: ససస స
1999 MLJ3757580
పపరర: ససలదనవల షపక

95-207/30

భరస : ననరరయణరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-493
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-493
వయససస:39
లస: పప
1996 SQX2129591
పపరర: సరసశత యయరరవ

1985 AP151000690113
పపరర: పదర వరరబబ యన

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:68-6-491
వయససస:70
లస: పప
95-207/34

1983 MLJ2137008
పపరర: లకడర వరర బబ యన

భరస : పపభబ
ఇసటట ననస:68-6-491
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:68-6-491
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:68-6-491
వయససస:43
లస: పప
1990 SQX0195651
పపరర: రమయదతవ గవశల

95-207/667

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:68-6-490
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-6-491
వయససస:63
లస: ససస స
1987 AP151000684008
పపరర: సరసబశవరరవప వరర బబ యన

1982 SQX2122273
పపరర: వషష
ష వరర న రరజ నకక

2007 SQX1508789
పపరర: మరరవల షపక

95-184/143

తసడడ:ప ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-6-498
వయససస:33
లస: పప
95-207/45

2010 SQX2242576
పపరర: కరరమబలర షపక

95-207/672

Deleted

తసడడ:ప ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-6-498
వయససస:36
లస: పప
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2011 SQX2242667
పపరర: మసరసన బ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-207/673

Deleted

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:68-6-498
వయససస:30
లస: ససస స
2014 SQX1724301
పపరర: బబజర వనమన పలర

95-207/48

భరస : వనసకట ససవర వనమనపలర
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:38
లస: ససస స
2017 SQX1921519
పపరర: శకనవరసరరవప బలయరల

95-207/51

95-212/191

95-207/55

95-212/193

95-207/60

95-207/675

భరస : చననవల
ఇసటట ననస:68-6-504
వయససస:54
లస: ససస స

2021 SQX1373943
పపరర: సప మమశశర రరవప గబవశల

2024 AP151000690358
పపరర: సతఖవత యరకస

2027 SQX1140557
పపరర: షపక సచఫసయయ

2030 MLJ2132215
పపరర: ఆరరఫ షపక

2033 SQX0746214
పపరర: షరకకర భబనస షపక

95-207/676

2036 SQX2130235
పపరర: హసన ఖయన పటబన

95-212/192

2039 SQX2251148
పపరర: పరవన గడడ స
తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-6-505
వయససస:23
లస: ససస స

95-207/50

2019 MLJ3756913
పపరర: వనసకటసరశమ ససరస

95-207/53

2022 SQX1724764
పపరర: మయధవ ఆవపల

95-207/54

భరస : రరధ కకషష ఆవపల
ఇసటట ననస:68-6-501
వయససస:30
లస: ససస స
95-207/56

2025 SQX1724780
పపరర: రరధ కకషష ఆవపల

95-207/57

తసడడ:ప సరసబ ససవర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:68-6-501
వయససస:37
లస: పప
95-207/58

2028 SQX0357145
పపరర: బససరర సయఖద

95-207/59

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:68-6-502
వయససస:42
లస: ససస స
95-207/61

2031 MLJ2132983
పపరర: గగస షపక

95-207/62

తసడడ:ప యశన షపక
ఇసటట ననస:68-6-502
వయససస:38
లస: పప
95-207/63

2034 SQX0446112
పపరర: జనసన సరహహబ షపక

95-207/64

తసడడ:ప హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-6-503
వయససస:54
లస: పప
95-207/677

తసడడ:ప నననన పటబన
ఇసటట ననస:68-6-503
వయససస:26
లస: పప
95-207/66

2016 AP151000690147
పపరర: తరరపతమర ససరస

తసడడ:ప జగర యఖ
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:29
లస: పప

భరస : జనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:68-6-503
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప నననన పటబన
ఇసటట ననస:68-6-503
వయససస:28
లస: పప
2038 AP151000690091
పపరర: శవననగబలల

95-207/52

తసడడ:ప హససన
ఇసటట ననస:68-6-502
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:68-6-502
వయససస:19
లస: పప
2035 SQX2130318
పపరర: ఆజజదఖయన పటబన

2018 SQX1724244
పపరర: వనసకట ససవర వనమన పలర

95-207/47

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగస
ఇసటట ననస:68-6-502
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యయససన
ఇసటట ననస:68-6-502
వయససస:42
లస: ససస స
2032 SQX2226330
పపరర: మహబమబ సయఖద

95-207/49

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-6-501
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసదస వసకరయల
ఇసటట ననస:68-6-501
వయససస:33
లస: పప
2029 AP151000690089
పపరర: పరఖరరజన షపక

2015 SQX1724574
పపరర: దసరర బళళల

2013 SQX1921477
పపరర: దసరర బలయరల

భరస : శకనవరసరరవప బలయరల
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహర రరవప గబవశల
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతస బబబబ
ఇసటట ననస:68-6-501
వయససస:38
లస: ససస స
2026 SQX0319111
పపరర: శశఖర వసకరయల

భరస : శకధర పససడడర
ఇసటట ననస:68-6-499
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ వనమనపలర
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప భషర రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:33
లస: ససస స
2023 SQX0831164
పపరర: వరలకడర ఎరకస

95-207/46

భరస : శకనవరస రరవప బళళల
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరసరశమ బలయరల
ఇసటట ననస:68-6-500
వయససస:45
లస: పప
2020 SQX1018192
పపరర: అపరష కరవనటట

2012 SQX1427781
పపరర: ఆదద లకడర పససడడర

2037 SQX1580571
పపరర: లకడర వసగ

95-207/65

భరస : రరమ మహన రరవప వసగ
ఇసటట ననస:68-6-504
వయససస:54
లస: ససస స
95-202/919

2040 SQX0490391
పపరర: మయధవ చటబట

95-207/67

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-505
వయససస:54
లస: ససస స
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2041 SQX1047159
పపరర: అసజ రరడడడ సస హ
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95-207/68

తసడడ:ప మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-505
వయససస:54
లస: పప

2042 SQX1374131
పపరర: శరఖమల పప లననటట

భరస : రరసబబబబ పప లననటట
ఇసటట ననస:68-6-505
వయససస:40
లస: ససస స

95-212/196 2045 SQX1520361
2044 SQX0897066
పపరర: అనసత పపభబ కలమయర పప లననటట
పపరర: రరసబబబబ పప లయననటట

తసడడ:ప మహదతవర పస
ఇసటట ననస:68-6-505
వయససస:25
లస: పప
2047 AP151000690187
పపరర: వనసకటససబబగలల దతవరరడడడ

95-207/70

95-207/73

95-207/679

95-207/76

95-215/214

95-207/163

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:68-7-538
వయససస:48
లస: ససస స

2057 SQX0143792
పపరర: వనసకటటశశరర రరవప పతస కకసడ

2060 SQX0486191
పపరర: జజనససలదన షపక�

2063 SQX1724137
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-207/166

2066 SQX1096834
పపరర: కరశయఖ కలమయర కపతల

95-207/75

2069 SQX1840362
పపరర: కలమయరర తనసబబదదబ
భరస : శకనవరస రరడడ తనసబబదదబ
ఇసటట ననస:68-7-541
వయససస:24
లస: ససస స

2049 SQX0212175
పపరర: వనసకట ససబబగరరడడడ దతవరరడడడ

95-207/72

2052 SQX2340735
పపరర: ���� ���� �������

95-207/678

2055 SQX2426732
పపరర: అసజల కలమయరర ఆతరకలరర

95-207/680

భరస : శకనవరసరరవప ఆతరకలరర
ఇసటట ననస:68-6-506/2
వయససస:46
లస: ససస స
95-207/77

2058 SQX2289080
పపరర: బతతస శశర రరవప ఐనఅలయ

95-207/647

తసడడ:ప వర బపహరస ఐనఅలయ
ఇసటట ననస:68-06-506/5
వయససస:45
లస: పప
95-215/215

2061 SQX0999474
పపరర: జజన బబష షపక

95-215/216

తసడడ:ప అజమ
ఇసటట ననస:68-7-49
వయససస:46
లస: పప
95-207/164

2064 AP151000684087
పపరర: కలమయర సచరస

95-207/165

తసడడ:ప వనసకటబదదప
ఇసటట ననస:68-7-500
వయససస:27
లస: పప
95-183/87

తసడడ:ప చన కకసడయఖ కపతల
ఇసటట ననస:68-7-537
వయససస:29
లస: పప
95-207/167

95-207/69

తసడడ:ప ������ ��� �������
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కససస షపక
ఇసటట ననస:68-7-438
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-7-500
వయససస:27
లస: పప
2068 SQX0236026
పపరర: పపమల మనననస

95-207/74

తసడడ:ప బబడత�
ఇసటట ననస:68-7-49
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-7-438
వయససస:22
లస: ససస స
2065 MLJ3757515
పపరర: మయలకకసడయఖ సప మమపలర

2054 SQX1382852
పపరర: మహదతవ పరటటల

2046 SQX0196311
పపరర: కలమయరర ఆరరకటర

తసడడ:ప కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-6-506/3
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన ససలదన�
ఇసటట ననస:68-7-49
వయససస:34
లస: ససస స
2062 SQX1724160
పపరర: మరరబ షపక

95-207/71

తసడడ:ప రరమయఖ పరటటల
ఇసటట ననస:68-6-506/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-6-506/3
వయససస:47
లస: ససస స
2059 SQX0487744
పపరర: రమజజ షపక�

2051 SQX0630525
పపరర: కరశరరడడడ దతవరరడడడ

95-212/195

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబగరరడడడ దతవరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:25
లస: ససస స
2056 MLJ3758356
పపరర: కకటమర పపతసకకసడ

95-212/197

తసడడ:ప రరమకకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:53
లస: పప
2053 SQX2339646
పపరర: పదర దతవరరడడడ

2048 SQX0446161
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఆరరకటర

2043 SQX1374164
పపరర: రమణ పరటటల

భరస : మహదతవ పరటటల
ఇసటట ననస:68-6-505
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ససతసబర రరవప పప లయననటట
ఇసటట ననస:68-6-505
వయససస:44
లస: పప

భరస : కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:68-6-506
వయససస:49
లస: ససస స
2050 SQX0452532
పపరర: రరమకకషరష రరడడడ ఆరరకటర

95-212/194

2067 SQX0289710
పపరర: సరసబశవ రరవప� యసబబడడ�

95-183/88

తసడడ:ప యరకయఖ�
ఇసటట ననస:68-7-537
వయససస:46
లస: పప
95-207/168

2070 SQX0195768
పపరర: లకడరదతవ తనబబదదబ

95-207/169

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-7-541
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: ససనత� తనబబదదబ�
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95-207/170

భరస : వనసకట రమణన రరడడడ�
ఇసటట ననస:68-7-541
వయససస:37
లస: ససస స
2074 MLJ3757358
పపరర: వనసకట రమణన రరడడడ తనసభబదదబ

95-207/173

95-207/176

95-207/179

95-207/181

95-207/183

95-207/186

95-187/420

భరస : రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:68-7-548/1
వయససస:29
లస: ససస స

2084 SQX0831149
పపరర: వనసకటబపవప వరరకలట

2087 SQX0195859
పపరర: శవ వనమబలపలర

2090 SQX0272690
పపరర: సరసబశవ రరవప శకసగరరపప

2093 SQX0216218
పపరర: ససనతన శలస

95-207/191

2096 MLJ3758364
పపరర: వనసకటససబగమర బమదచ

95-207/182

2099 SQX1809961
పపరర: దసరరర పపసరద కలడనల
తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కలడనల
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:34
లస: పప

2079 MLJ3757366
పపరర: వనసకట రరవప సచరర

95-207/178

2082 SQX2196467
పపరర: ననరరయణ నలర బబ తషల

95-207/645

2085 SQX2327500
పపరర: కలమయరర వరరకలటట

95-207/697

తసడడ:ప వనసకట రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:68-7-545
వయససస:26
లస: ససస స
95-207/184

2088 SQX0195719
పపరర: యయరస మర శకసగరరపప

95-207/185

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-7-545/1
వయససస:49
లస: ససస స
95-207/187

2091 SQX0272807
పపరర: వనసకటటశశర రరవప శకసగరరపప

95-207/188

తసడడ:ప వనసకటబదదప
ఇసటట ననస:68-7-545/1
వయససస:51
లస: పప
95-207/189

2094 SQX0205245
పపరర: రవకలమయర చసదదలల

95-207/190

తసడడ:ప మబతనఖలల
ఇసటట ననస:68-7-546
వయససస:44
లస: పప
95-207/192

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:68-7-548
వయససస:73
లస: ససస స
95-207/194

95-207/175

తసడడ:ప శకనస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68/7/543
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:68-7-546
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:68-7-548
వయససస:48
లస: ససస స
2098 SQX0196360
పపరర: ఫసలరరజ షపక

95-207/180

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-7-545/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరమణ బబ చచచ
ఇసటట ననస:68-7-546
వయససస:23
లస: పప
2095 MLJ3758372
పపరర: చతసచమర బమదచ

2081 SQX0446062
పపరర: శకనస నలర బబ తషల

2076 SQX0654848
పపరర: లకడర సచరర

తసడడ:ప రమణయఖ
ఇసటట ననస:68-7-543
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-7-545/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-7-545/1
వయససస:54
లస: ససస స
2092 SQX2355766
పపరర: వనసకట రరజశశఖర రరడడడ బబ చచచ

95-207/177

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-7-545
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:68-7-545/1
వయససస:27
లస: ససస స
2089 MLJ3758323
పపరర: కకసడన నచనన

2078 SQX0229872
పపరర: అనసచరఖ కసటబ

95-207/172

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-7-543
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-7-543
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:68-7-545
వయససస:50
లస: ససస స
2086 SQX0195925
పపరర: రతన కలమయరర� సససకర�

95-207/174

భరస : ససబగయఖ
ఇసటట ననస:68-7-543
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ మసడర
ఇసటట ననస:68-7-543
వయససస:42
లస: పప
2083 MLJ3758331
పపరర: తనయరర వరరకలటట

2075 MLJ3757333
పపరర: ససబబగరరడడడ తనసబబదదబ

2073 SQX0212316
పపరర: వనసకటటశశరరర తనసబబదదబ

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-541
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-541
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-7-543
వయససస:42
లస: ససస స
2080 SQX1540914
పపరర: చకకవరరస మసడర

95-207/171

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-541
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-541
వయససస:37
లస: పప
2077 SQX0229856
పపరర: ససబబగలల నలర బబ తషల

2072 SQX0195784
పపరర: ననగరతనస తనబబదదబ

2097 SQX0212506
పపరర: సరసబశవరరవప బమదచ

95-207/193

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:68-7-548
వయససస:27
లస: పప
95-183/89

2100 SQX1921451
పపరర: దసరర దతవ మరరయయల

95-207/195

తసడడ:ప ససజవ రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:19
లస: ససస స
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పపరర: బబలకలమయరర గసటబ
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95-207/196

తసడడ:ప వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:27
లస: ససస స
2104 SQX2182764
పపరర: శక దదవఖ గసటల

95-207/698

95-207/198

95-207/201

95-207/204

95-207/699

95-207/208

95-207/202

2114 SQX1811629
పపరర: ససధనకర వలల
ర రర

2117 SQX0968321
పపరర: శకనవరస రరవప దతవర

95-207/211

95-207/205

2109 SQX1580548
పపరర: పరరశత ననగళరపత

95-207/200

2112 SQX1775246
పపరర: ససత రరమయఖ ననగళరపత

2115 MLJ3757408
పపరర: జజన ససలదన షపక

95-207/206

95-212/208

2118 SQX0195891
పపరర: తపవనణణ బబలలగమరర

95-207/207

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:68-7-551
వయససస:32
లస: ససస స

95-207/209 2121 AP151000684341
2120 MLJ2136059
పపరర: వనసకటశవనననరరయణ బబలలగబరర
పపరర: చరకయఖ బబలలగమరర

2123 AP151000690013
పపరర: ససబబగలమర బబలలగరన

2126 AP151000684004
పపరర: రరమబ బబలలగబరర

తసడడ:ప రరమబ
ఇసటట ననస:68-7-552
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-7-552
వయససస:65
లస: పప

95-181/1012
2128 SQX2058378
పపరర: వనసకట శవ సరయ కరరరసక
బబలలగమరర
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బబలలగమరర
ఇసటట ననస:68-7-553
వయససస:23
లస: పప

2129 SQX1616806
పపరర: సరయ శక రమఖ బబలలగమరర
తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప బబలలగమరర
ఇసటట ననస:68-7-553
వయససస:23
లస: ససస స

95-207/203

తసడడ:ప మహమరద అల
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:50
లస: పప

95-207/210

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-7-551
వయససస:60
లస: పప
95-207/212

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:68-7-552
వయససస:53
లస: ససస స
95-207/214

95-212/898

తసడడ:ప పపసరద ననగళరపత
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బరకయఖ
ఇసటట ననస:68-7-551
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ శసకర బబలలగమరర
ఇసటట ననస:68-7-552
వయససస:27
లస: ససస స
2125 MLJ3757416
పపరర: ననగరరజ బబలలగమరర

2111 SQX0195743
పపరర: ససశల రరవపల

2106 SQX2307874
పపరర: గగపస కకషష గసటల

భరస : పపసరద ననగళరపత
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ DEVARA
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:44
లస: పప

భరస : చరకయఖ
ఇసటట ననస:68-7-551
వయససస:65
లస: ససస స
2122 SQX1509811
పపరర: రరజఖలకడర బబలలగమరర

95-207/199

తసడడ:ప వనసకట రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలలగబ
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:39
లస: ససస స
2119 AP151000690051
పపరర: ననగబలల బబలలగమరర

2108 SQX1724749
పపరర: కకటటశశరర దతవర

95-207/612

తసడడ:ప వనసకట రమణ గసటల
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమబడడ
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబడడ రరవపల
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:32
లస: పప
2116 SQX2195543
పపరర: ససతమర మలలగబ

95-212/207

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దతవర
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జజన ససలదన�
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:48
లస: ససస స
2113 SQX0445940
పపరర: వరయఖ రరవపల

2105 SQX1422617
పపరర: వనసకట రమణ గసటల

2103 SQX2045284
పపరర: శక దదవఖ గసటల

తసడడ:ప వనసకట రమణ గసటల
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప దదన దయయల గసటల
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దతవర
ఇసటట ననస:68-7-550
వయససస:21
లస: ససస స
2110 SQX0195883
పపరర: ననగమర బ� షపక�

95-207/197

తసడడ:ప కకటమర
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రమణ గసటల
ఇసటట ననస:68-7-549
వయససస:21
లస: ససస స
2107 SQX1724699
పపరర: నరరల దతవ దతవర

2102 AP151000684203
పపరర: వనసకటరమణ గబటబల

2124 MLJ3757424
పపరర: రవశసకర బబలలగమరర

95-207/213

తసడడ:ప రరమబ
ఇసటట ననస:68-7-552
వయససస:31
లస: పప
95-207/215

95-187/17

95-145/1121
2127 SQX2045870
పపరర: వనసకట శవ సరయ కరరరసక
బబలలగమరర
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బబలలగమరర
ఇసటట ననస:68-7-553
వయససస:23
లస: పప

2130 AP151000690039
పపరర: లకడరదతవ బబలలగమల

95-207/216

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-7-553
వయససస:27
లస: ససస స
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2131 AP151000684176
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబలలగమరర

95-207/217

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-7-553
వయససస:27
లస: పప
2134 SQX2126365
పపరర: ననగ దదవఖ మయరరసల

2140 SQX1616822
పపరర: ససలలచన దమయచనరరల

95-207/700

95-207/222

95-187/18

95-207/225

95-207/226

95-211/58

తసడడ:ప యగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-558
వయససస:47
లస: పప

95-187/19

2144 SQX1143890
పపరర: వరసస బబబబ బబ లల

2147 MLJ3758398
పపరర: సససగరరరడడడ సససదరమర

2150 SQX1290576
పపరర: రవతతజ మయమళరపలర

95-212/899

2153 SQX0195248
పపరర: బబగఖ లకడర నలర బబ తషల

95-212/210

2156 SQX0445973
పపరర: రమణన రరడడడ వనమన

95-207/227

2159 MLJ3460243
పపరర: హజరతయఖ నలర బబ తషల
తసడడ:ప మషయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-7-558
వయససస:73
లస: పప

95-212/209

2142 AP151000690299
పపరర: పదర దనసచచరర

95-207/224

2145 SQX2196954
పపరర: సససదరమర సససగరరరడడడ

95-183/861

2148 SQX0143941
పపరర: చలమయ రరడడడ సససగర రరడడడ

95-207/228

తసడడ:ప శక రసగ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:56
లస: పప
95-212/211

2151 SQX1381706
పపరర: రవ దనమచరర

95-212/212

తసడడ:ప శకనస దనమచరర
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:28
లస: పప
95-207/229

2154 MLJ3758406
పపరర: లకడర వనమన

95-207/230

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-558
వయససస:38
లస: ససస స
95-207/232

తసడడ:ప గగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:68-7-558
వయససస:31
లస: పప
95-207/234

2139 SQX0885491
పపరర: శసషరద షపక

భరస : చలమ రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-7-558
వయససస:34
లస: ససస స
95-207/231

95-207/221

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-7-556/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మయమళరపలర
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:27
లస: పప

భరస : హజరరత
ఇసటట ననస:68-7-558
వయససస:65
లస: ససస స
2158 MLJ3757457
పపరర: శకనవరస రరడడడ వనమన

2141 SQX1616814
పపరర: వజయ దమయచనరరల

2136 SQX0212373
పపరర: వనసకటటశశర రరవప లసబబ

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-7-556
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చలమయరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప శక రసగరరరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:54
లస: పప
2155 AP151000690045
పపరర: నరసమర నలర బబ తషల

95-207/223

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబ లల
ఇసటట ననస:68-7-556/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : వరర పపసరద రరచకకసడ
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:36
లస: ససస స
2152 SQX2201507
పపరర: చలమ రరడడడ సససగరరరడడడ

2138 AP151000690004
పపరర: కనకమర ఉపపతగగసడచరర

95-207/219

తసడడ:ప బబలయఖ
ఇసటట ననస:68-7-554
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప దమయచనరరల
ఇసటట ననస:68-7-556/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప చలమయ రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-557
వయససస:27
లస: ససస స
2149 SQX1857713
పపరర: లకడర రరధదక రరచకకసడ

95-207/220

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-7-555
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:68-7-556/1
వయససస:85
లస: ససస స
2146 SQX1549437
పపరర: ససషర రరడడడ సససగరరరడడడ

2135 MLJ2130979
పపరర: ససరమర బబ లల

2133 MLJ2133346
పపరర: రరమకకషష బబలలగమరర

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-7-553/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబ లల
ఇసటట ననస:68-7-554
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వజయ దమయచనరరల
ఇసటట ననస:68-7-556/1
వయససస:25
లస: ససస స
2143 MLJ3758380
పపరర: వనసగమర దనసచచరర

95-207/218

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:68-7-553/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహన రరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-553/1
వయససస:28
లస: ససస స
2137 SQX0196006
పపరర: మహహన కలమయరర
ఉపపతగబసడచరర
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-7-555
వయససస:36
లస: ససస స

2132 SQX0195909
పపరర: అశశన వనలలగమరర

2157 SQX0446120
పపరర: శకనవరస రరవప నలర బబ తషల

95-207/233

తసడడ:ప హజపతయఖ
ఇసటట ననస:68-7-558
వయససస:38
లస: పప
95-207/235

2160 MLJ3758166
పపరర: ససరరష వనమన

95-207/236

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-7-558/1
వయససస:30
లస: పప
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2161 AP151000690222
పపరర: ససజజత మయమళళ పలర

95-207/237

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-7-559
వయససస:27
లస: ససస స
2164 SQX1487660
పపరర: వనసకట గరకషర దతవ అమరరడడడ

95-207/240

95-207/243

95-207/246

95-207/248

95-207/251

95-207/254

95-207/257

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:27
లస: పప

2174 SQX0196139
పపరర: రమయదతవ యరరక

2177 SQX0212571
పపరర: శకనవరస రరడడడ యరక

2180 MLJ3469434
పపరర: వనసకటలకడర గవశల

2183 SQX1839661
పపరర: ఆషర బబగస షపక

95-183/755

2186 SQX2288330
పపరర: హహసపన షపక

95-207/249

2189 SQX0195701
పపరర: జరరనన షపక
భరస : మబసచర
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:35
లస: ససస స

2169 AP151000684104
పపరర: జగనననధ సచరస

95-207/245

2172 SQX1251982
పపరర: లకడర దదవఖ యయరక

95-207/247

2175 SQX0633743
పపరర: ననగమణణ పపతస

95-207/250

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:27
లస: ససస స
95-207/252

2178 SQX0143800
పపరర: శకనవరస రరవప సప మమపలర

95-207/253

తసడడ:ప మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:27
లస: పప
95-207/255

2181 MLJ3460300
పపరర: శవరరమకకకషష గవశల

95-207/256

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-7-563
వయససస:40
లస: పప
95-183/90

2184 SQX1757574
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-183/91

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:53
లస: ససస స
95-187/421

తసడడ:ప అమన షపబ షపక
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:63
లస: పప
95-201/868

95-207/242

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ యయరక
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షహబబదదబన అననసరర షపక
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప జబబగర షపక
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:24
లస: ససస స
2188 SQX2105146
పపరర: ససభబన షపక

95-207/701

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:68-7-563
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-7-563
వయససస:63
లస: పప
2185 SQX2058592
పపరర: ఫరరద హససన షపక

2171 SQX2120905
పపరర: శకనవరసస పపత

2166 SQX0196055
పపరర: ససతమర అమరరరడడ

తసడడ:ప వనసకటబదదప
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:53
లస: పప
2182 MLJ3460672
పపరర: సరసబశవరరవప గవశల

95-207/244

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:27
లస: ససస స
2179 MLJ3460649
పపరర: శవ నననరరయయణ యయనకపరటట

2168 MLJ3757499
పపరర: ననసర రరడడడ అమరరరడడడ

95-207/239

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప పపత
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-7-561
వయససస:27
లస: ససస స
2176 SQX0196113
పపరర: వనసకట రమణమర సప మమపలర

95-207/241

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ననసర రరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:27
లస: పప
2173 SQX0196097
పపరర: ససకనఖ సప మమపలర

2165 SQX0196063
పపరర: అనచరరధ అమరరరడడ

2163 AP151000684353
పపరర: శకనవరసరరవప మయమళళపలర

తసడడ:ప వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:68-7-559
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:27
లస: పప
2170 MLJ3757465
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ అమరరరడడడ

95-207/238

తసడడ:ప వనసకటపమణ
ఇసటట ననస:68-7-559
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననసర రరడడడ అమరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-560
వయససస:30
లస: ససస స
2167 MLJ3757481
పపరర: మధససచధన రరడడడ అమరరరడడడ

2162 AP151000690482
పపరర: రరధన మయమళళవలర

2187 SQX2288314
పపరర: ఆశ బబగబమ మహమరద

95-187/422

భరస : షరహబబదదన మహమరద
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:29
లస: ససస స
95-207/258

2190 SQX0245175
పపరర: మజహర షపక

95-207/259

తసడడ:ప మయబబ ససభబన
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:43
లస: పప
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2191 MLJ3757317
పపరర: రరమబడడ రరవపల
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95-207/260

తసడడ:ప పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-7-564
వయససస:51
లస: పప
2194 SQX1756675
పపరర: ససలదనబ షపక

95-183/93

95-207/263

95-207/266

95-207/268

95-212/213

95-207/272

95-212/215

తసడడ:ప జమబరల బబలయఖ జమబరల
ఇసటట ననస:68-8-211
వయససస:29
లస: ససస స

2204 SQX1725019
పపరర: పదనరవత చనవల

2207 SQX2037174
పపరర: రరహన షపక

2210 AP151000684073
పపరర: శకనవరసరరవప యసబబడడ

2213 SQX0211375
పపరర: ననగరరజ దదడడ

95-212/216

2216 SQX1358986
పపరర: వనసకట కలమయరర పసదబ దరరడడడ
భరస : రమణ రరడడడ పసదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:68-8-189
వయససస:42
లస: ససస స

95-212/219

95-207/262

2199 SQX0452615
పపరర: ససలదసలల షపక

95-207/265

2202 AP151000690421
పపరర: పరరశత దతవరరడడడ

95-207/269

2205 SQX1725068
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చనవల

95-207/270

తసడడ:ప రరమ రరవప చనవల
ఇసటట ననస:68-8-42
వయససస:58
లస: పప
95-185/808

2208 SQX1509829
పపరర: ననరరయణమర బటప

95-207/271

భరస : శకనవరస రరవప బటప
ఇసటట ననస:68-8-179
వయససస:42
లస: ససస స
95-207/273

2211 SQX1290444
పపరర: శరరష అలర స

95-212/214

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప అలర స
ఇసటట ననస:68-8-186
వయససస:26
లస: ససస స
95-207/274

2214 SQX0746198
పపరర: పపభబవత లసబబ

95-207/275

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:68-8-188
వయససస:38
లస: ససస స
95-212/217

2217 SQX1358861
పపరర: రమణ రరడడడ పసదబ దరరడడడ

95-212/218

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ పసదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:68-8-189
వయససస:48
లస: పప

95-212/220 2220 SQX0541573
2219 SQX0984740
పపరర: జమబరల ససబబగలల జమబరల.
పపరర: మయరకసడతయబలల గగవరడ

భరస : శకనస జమబరల
ఇసటట ననస:68-8-211
వయససస:39
లస: ససస స

95-207/267

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:68-7-584
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరతనస దదడడ
ఇసటట ననస:68-8-186/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప రమణ రరడడడ పసదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:68-8-189
వయససస:25
లస: ససస స
2218 SQX0984757
పపరర: జమబరల గరయతప జమబరల

95-207/702

తసడడ:ప యరకయఖ
ఇసటట ననస:68-8-183
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప అలర స
ఇసటట ననస:68-8-186
వయససస:27
లస: ససస స
2215 SQX1362441
పపరర: అనసష పసదబ దరరడడడ

2201 SQX2201457
పపరర: హనఫ షపక

2196 SQX0195263
పపరర: ససలదనబ షపక

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-8-167
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-8-183
వయససస:40
లస: ససస స
2212 SQX1290477
పపరర: రతన కలమయరర అలయరస

95-207/264

భరస : వనసకటటశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:68-8-42
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప సమఉలయరహ కరదదప సయఖద
ఇసటట ననస:68-8-84
వయససస:28
లస: పప
2209 MLJ3469152
పపరర: రమణ యసబబడడ

2198 SQX0121814
పపరర: కరశ అననపపరష మసడవ

95-207/261

భరస : ససలదసలల
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబలయఖ లసబబ
ఇసటట ననస:68-7-5504
వయససస:63
లస: ససస స
2206 SQX0943266
పపరర: జబర అహరద కరదదప సయఖద

95-187/20

భరస : మదససచధన రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:38
లస: పప
2203 MLJ2130599
పపరర: కకటటశశరమర లసబబ

2195 SQX1616848
పపరర: ససలదన బ షపక

2193 SQX0195735
పపరర: ననగలకడర బబససస

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-7-565
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససలదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:38
లస: ససస స
2200 SQX0143651
పపరర: మసరసనశల

95-183/92

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:68-7-565
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-7-566
వయససస:23
లస: ససస స
2197 SQX0229773
పపరర: మరరబ షపక

2192 SQX1062017
పపరర: లకడర సశపన తనగరళళ

95-212/221

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:68-8-214
వయససస:33
లస: పప
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2221 SQX1987346
పపరర: యయసప బబ కసతతటట
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95-212/790

Deleted

తసడడ:ప పపకరశ రరవప కసతతటట
ఇసటట ననస:68-8-327
వయససస:76
లస: పప

2222 SQX1658988
పపరర: శకనవరస రరవప మయరరలర

తసడడ:ప ననగ బపహరస మయరరలర
ఇసటట ననస:68-8-344
వయససస:45
లస: పప

95-212/222 2225 MLJ2134203
2224 SQX0892844
పపరర: వనసకట శవరన లసగసటట లసగసటట
పపరర: మయథవ దదరరనల

తసడడ:ప ససబబగ రరవప లసగసటట
ఇసటట ననస:68-8-379
వయససస:28
లస: ససస స
2227 MLJ3758349
పపరర: జజఖత దతవర

95-207/278

95-187/423

95-212/223

95-207/283

95-207/286

95-183/104

తసడడ:ప కకషష మమరరస వపమరదద
ఇసటట ననస:68-8-574/1
వయససస:37
లస: పప

2237 SQX1497289
పపరర: శక దతవ ననగరశశటట

2240 SQX0211250
పపరర: కకటటశశర రరవప ననగరశశటట

2243 SQX0194845
పపరర: వనసకట రతనస చలయర

95-183/863

2246 SQX2442242
పపరర: తనసజ చటటకరల

95-212/224

2249 SQX2327161
పపరర: చరసజవ వపమరదద
భరస : ఆసజననయబలల వపమరదద
ఇసటట ననస:68-8-574/1
వయససస:27
లస: ససస స

2229 MLJ2132793
పపరర: రమమష లసబబ

95-207/280

2232 SQX0211060
పపరర: సరసబయఖ పరణఖస

95-207/282

2235 SQX2181170
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననగరశశటట

95-187/424

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:68-8-570
వయససస:19
లస: పప
95-207/284

2238 SQX0194977
పపరర: ససతరరవమర ననగరశశటట

95-207/285

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:68-8-570
వయససస:39
లస: ససస స
95-207/287

2241 MLJ3757069
పపరర: శకనవరస రరవప ననగరశశటట

95-207/288

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:68-8-570
వయససస:39
లస: పప
95-207/289

2244 MLJ3757002
పపరర: చలయర ధరరరరజ

95-207/290

తసడడ:ప హరరపస
ప రద రరవ
ఇసటట ననస:68-8-572
వయససస:51
లస: పప
95-183/864

తసడడ:ప ససబపమణఖస చటటకరల
ఇసటట ననస:68-8-574
వయససస:19
లస: ససస స
95-207/704

95-207/277

తసడడ:ప మలర యఖ
ఇసటట ననస:68-8-569
వయససస:51
లస: పప

భరస : ధరర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-572
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబపమణఖస చటటకరల
ఇసటట ననస:68-8-574
వయససస:20
లస: పప
2248 SQX2331650
పపరర: మయలయఖదదప వపమరదద

95-207/281

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:68-8-570
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ససదదర
ఇసటట ననస:68-8-572
వయససస:33
లస: పప
2245 SQX2446227
పపరర: భబరర వ చటటకరల

2234 SQX0699793
పపరర: పరమమశశరరరవప జజలపపరర

2226 MLJ3757325
పపరర: పపతనప ఉపపతకకనసడరర

తసడడ:ప సరసబయఖ లసబబ
ఇసటట ననస:68-8-554
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-8-570
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:68-8-570
వయససస:39
లస: ససస స
2242 SQX0879957
పపరర: ససదదర పసరవల

95-207/279

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప జజలయపపరర
ఇసటట ననస:68-8-569
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-570
వయససస:39
లస: ససస స
2239 SQX0194860
పపరర: వనసకరయయమర ననగరశశటట

2231 SQX0194951
పపరర: పరపమర పరణఖస

95-219/54

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఉపపతకకనసడరర
ఇసటట ననస:68-8-540
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:68-8-569
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరవప జజలయపపరర
ఇసటట ననస:68-8-569
వయససస:36
లస: ససస స
2236 SQX0194969
పపరర: భబరత ననగరశశటట

95-207/276

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-554
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప పరణఖస
ఇసటట ననస:68-8-569
వయససస:25
లస: పప
2233 SQX0450635
పపరర: గగరరర జజలపపరర

2228 SQX0195818
పపరర: తపవనణణ లసబబ

2223 SQX1695261
పపరర: సలయరన బబషర షపక

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:68-8-360/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట నరసరరడడడ
ఇసటట ననస:68-8-536
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-8-550
వయససస:45
లస: ససస స
2230 SQX2167419
పపరర: వనసకట ననగరరజ పరణఖస

95-223/22

2247 SQX2331734
పపరర: ఆసజననయబలల వపమరదద

95-207/703

తసడడ:ప కకషష మమరరస వపమరదద
ఇసటట ననస:68-8-574/1
వయససస:39
లస: పప
95-207/705

2250 MLJ2137263
పపరర: రహసతషలయర షపక

95-207/291

తసడడ:ప లయల షపక
ఇసటట ననస:68-8-574/2
వయససస:29
లస: పప
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2251 SQX2378750
పపరర: ఫసలరరజజ షపక
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95-213/1150

భరస : రహరతషలయర షపక
ఇసటట ననస:68-8-574/2
వయససస:36
లస: ససస స
95-207/707

తసడడ:ప మసరసన రరవప కవటట
ఇసటట ననస:68-8-574/2/1
వయససస:37
లస: పప
2257 SQX0194944
పపరర: బబల కలమయరర మమడడకకసడచరర

2255 SQX1725282
పపరర: దతవ కటటటపలలర

95-207/294

2258 MLJ3757119
పపరర: సతష బబబబ మమడడకకసడచరర

95-207/292

95-207/296

భరస : చనన మబవశ
ఇసటట ననస:68-8-575
వయససస:33
లస: ససస స

2261 SQX1725266
పపరర: వనసకట రమణ మబవశ

95-207/295

95-207/299

తసడడ:ప గబరవయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:68-8-575
వయససస:40
లస: పప

2264 SQX1725191
పపరర: పసదబ గబరవయఖ మబవశ

95-207/297

95-183/105

భరస : లకరయఖ రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:27
లస: ససస స
2269 SQX2497063
పపరర: జయ లకడర అసకరలల

95-183/938

భరస : ననరరయణ అసకరలల
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:27
లస: ససస స

2267 SQX1756634
పపరర: లకరయఖ రరడడ బబ యన

95-207/300

95-207/303

2259 SQX2126092
పపరర: వజయకలమయర లసబబ

2262 SQX1725209
పపరర: పప తష రరజ మబవశ

95-207/298

2265 SQX1725175
పపరర: ససబబగలల మబవశ

95-183/106

95-207/301

2268 SQX2496891
పపరర: ననరరయణ అసకరలల

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ రరడడ బబ యన
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప అసజయఖ అసకరలల
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:33
లస: పప

2270 SQX2507275
పపరర: జయ లకడర అసకరలల

2271 SQX0194746
పపరర: ఆదదలకడర మబవరశ

2273 SQX0211177
పపరర: సచరరబబబబ మబవశ

95-183/847

భరస : పసదబ గబరవయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:68-8-575/1
వయససస:57
లస: ససస స

95-183/947

భరస : ననరరయణ అసకరలల
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:27
లస: ససస స

2272 SQX1725225
పపరర: యలమసద రరవప
బబ మరనబబ యయన
తసడడ:ప వరయఖ బబ మరనబబ యయన
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:30
లస: పప

95-207/293

తసడడ:ప గబరవయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:68-8-575
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప నసరయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:68-8-575
వయససస:69
లస: పప

2266 SQX1756667
పపరర: సససధస రరడడ బబ యన

2256 SQX1725316
పపరర: రవ కలమయర కటటటపలర

తసడడ:ప రసబబబబ లసబబ
ఇసటట ననస:68-08-574/6
వయససస:19
లస: పప

భరస : పప తష రరజ మబవశ
ఇసటట ననస:68-8-575
వయససస:36
లస: ససస స

2263 SQX1725217
పపరర: చనన మబవశ

95-207/706

తసడడ:ప చనన కటటటపలలర
ఇసటట ననస:68-8-574/4
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:68-8-574/5
వయససస:39
లస: పప

2260 SQX1725233
పపరర: వరమర మబవశ

2253 SQX2130284
పపరర: మసరసన రరవప కరవటట

తసడడ:ప ససబగయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:68-8-574/2/1
వయససస:65
లస: పప

భరస : రవ కలమయర కటటటపలలర
ఇసటట ననస:68-8-574/4
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:68-8-574/5
వయససస:39
లస: ససస స

95-183/937

95-207/302

భరస : సచరరబబబబ
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:31
లస: ససస స
95-207/304

తసడడ:ప బబల గబరవయఖ
ఇసటట ననస:68-8-575/2
వయససస:31
లస: పప
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95-183/866

తసడడ:ప ససబగ రరవప లసబబ
ఇసటట ననస:68-8-576
వయససస:18
లస: పప
2277 SQX2125649
పపరర: శరసత కలమయరర పసరవల
భరస : శవ పపసరద పసరవల
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:54
లస: ససస స

95-183/865

భరస : మసరసన రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:68-8-574/2/1
వయససస:55
లస: ససస స

2254 SQX2129906
పపరర: ససబగరరవప కవటట

2274 SQX2126431
పపరర: నరరసదప లసబబ

2252 SQX2151165
పపరర: అననపపరష కరవటట

2275 SQX1782580
పపరర: ససబబగలల మసడర

95-207/305

భరస : చచననయఖ మసడర
ఇసటట ననస:68-8-577
వయససస:39
లస: ససస స
95-184/1019

2278 SQX0439034
పపరర: ననరరయణమర లసగసటట
భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:39
లస: ససస స

2276 MLJ2137735
పపరర: చచననయఖ మసడల

95-207/306

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:68-8-577
వయససస:31
లస: పప
95-207/307

2279 SQX0194803
పపరర: వనసకట ససబగమర లసగసటట

95-207/308

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:39
లస: ససస స
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2280 SQX0272732
పపరర: ససబబగరరవప లసగసటట
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95-207/309

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:39
లస: పప
2283 SQX2125698
పపరర: అనత పసరవల

95-207/709

95-181/1323

తసడడ:ప వనసకట రరజ లసగసటట
ఇసటట ననస:68-8-581
వయససస:24
లస: పప
2289 SQX0194829
పపరర: ఆదదలకడర లసగసటట

95-207/312

95-207/314

95-207/722

95-207/401

95-207/404

భరస : ననగరశశర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:58
లస: ససస స
2307 SQX2369833
పపరర: మధస లత కసదదమళర
భరస : రవసదప బబబబ కసదదమళర
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:34
లస: ససస స

95-207/313

95-207/315

2288 SQX2498681
పపరర: వనసకట రరజ లసగసటట

95-183/943

2291 SQX0892836
పపరర: శశశతన లసగసటట లసగసటట

95-212/226

2294 SQX2219418
పపరర: ససబగ రరయబడడ యరరకకలల

95-207/723 2297 SQX2233179
2296 SQX2218196
పపరర: రరమ మహన రరవప యరరకకలల
పపరర: ససభబషసణణ యరరకకలల

2299 SQX1364801
పపరర: అనచరరధ గబఱఱ స

2302 SQX1799790
పపరర: హహహమయవత కసదదమలర

2305 SQX2375954
పపరర: రవసదపబబబబ కసదదమళర

2308 SQX2418739
పపరర: నఫసజ బబష మహమరద
తసడడ:ప బబష మహమరద
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:20
లస: పప

95-207/721

తసడడ:ప అపతయఖ యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-8-605
వయససస:61
లస: పప
95-207/724

భరస : రరమ మహన రరవప యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-8-605
వయససస:33
లస: ససస స
95-207/402

2300 MLJ2136927
పపరర: ననగలకడర గబరకస

95-207/403

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:68-8-608
వయససస:30
లస: ససస స
95-183/115

2303 SQX2409308
పపరర: మధస లత కసదదమళర

95-183/873

Deleted

భరస : రవసదప బబబబ కసదదమళర
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:34
లస: ససస స
95-207/726

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:42
లస: పప
95-207/728

95-207/311

తసడడ:ప వనసకట రరజ లసగసటట
ఇసటట ననస:68-8-581
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవసదప బబబబ కసదదమలర
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:46
లస: ససస స
95-207/725

2285 SQX0211201
పపరర: ఆసజననయబలల వనలగర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర లసగసటట
ఇసటట ననస:68-8-581
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమమష గబఱఱ స
ఇసటట ననస:68-8-608
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-8-608
వయససస:30
లస: పప
2304 SQX2373371
పపరర: కమల కసదదమళర

95-183/942

తసడడ:ప ససబగరరయబడడ యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-8-605
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:68-8-608
వయససస:30
లస: ససస స
2301 MLJ2137412
పపరర: రమమష గబరకస

2287 SQX2498574
పపరర: శశశత లసగసటట

2293 SQX0689794
పపరర: నరసయఖ కలరప

95-207/708

తసడడ:ప అసకమర
ఇసటట ననస:68-8-580
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:68-8-581/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససబగరరయబడడ యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-8-605
వయససస:58
లస: ససస స
2298 SQX0195024
పపరర: అనచషర గబఱఱ స

95-212/225

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-581
వయససస:39
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:68-8-581/1
వయససస:64
లస: ససస స
2295 SQX2218170
పపరర: వనసకయమర యరరకకలల

2284 SQX0892851
పపరర: శకవనసకటనగతమబల లసగసటట
లసగసటట
తసడడ:ప ససబబగ రరవప లసగసటట
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:25
లస: ససస స

2290 MLJ3757028
పపరర: వనసకట రరజజ లసగసటట

2282 SQX2451698
పపరర: రరవమర పసరవల

భరస : ససబబగరరవప పసరవల
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరజ లసగసటట
ఇసటట ననస:68-8-581
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజజ
ఇసటట ననస:68-8-581
వయససస:39
లస: ససస స
2292 SQX0658708
పపరర: ఆదద లకరమర కలరప

95-207/310

తసడడ:ప కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససధదర పసరవల
ఇసటట ననస:68-8-579
వయససస:36
లస: ససస స
2286 SQX2508828
పపరర: గగపస సరయననథ లసగసటట

2281 MLJ3757010
పపరర: వనసకటటశశరరర లసగసటట

2306 SQX2419380
పపరర: వహహదన మహమరద

95-207/727

భరస : బబష మహనరమద
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:42
లస: ససస స
95-207/729

2309 SQX2366177
పపరర: బబష మహమరద

95-217/834

తసడడ:ప ఘన షసలర బబష మహమరద
ఇసటట ననస:68-8-609
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: ససధఖ రరణణ కకసడపలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-187/23

భరస : దసరర పపసరద బబ యన
ఇసటట ననస:68-8-609/1
వయససస:30
లస: ససస స
2313 SQX2315067
పపరర: కరమయకడ.దదపత కపతగసతషల

95-149/504

95-207/407

95-207/410

95-207/412

95-207/415

95-207/418

95-212/233

భరస : బబపయఖ కకసనస
ఇసటట ననస:68-9-652
వయససస:49
లస: ససస స

2323 SQX0438937
పపరర: ననగమర మబవరశ

2326 SQX0446039
పపరర: బబలగబరవయఖ మబవశ

2329 MLJ2137552
పపరర: మహలకడర ససదబ ద

2332 SQX2461549
పపరర: భబగఖ లకడర మయమడడ

95-207/422

2335 SQX2224426
పపరర: మరరసబ షపక

95-207/413

2338 SQX0718239
పపరర: బసవబబబబ కకసనస
తసడడ:ప బబపయఖ కకసనస
ఇసటట ననస:68-9-652
వయససస:27
లస: పప

2318 SQX0211110
పపరర: ననగరశశర రరవప చరర

95-207/409

2321 SQX0438994
పపరర: శకలకడర మబవశ

95-207/411

2324 SQX0689745
పపరర: లకడరననరరయణ యయదగరరర

95-207/414

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-8-612
వయససస:31
లస: పప
95-207/416

2327 SQX0194761
పపరర: ససజజత ననగరశశటట

95-207/417

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-8-613
వయససస:39
లస: ససస స
95-207/419

2330 MLJ2137560
పపరర: పపసరదరరవప ససదబ ద

95-207/420

తసడడ:ప పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-8-614
వయససస:39
లస: పప
95-207/731

2333 SQX1978378
పపరర: రసచల ఇరరరన మహమరద

95-207/421

తసడడ:ప అబబబల రజజక మహమరద
ఇసటట ననస:68-8-910
వయససస:20
లస: పప
95-213/1160

భరస : యకలబ జన షపక
ఇసటట ననస:68-9-649/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-213/87

95-207/406

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:68-8-612
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష మయమడడ
ఇసటట ననస:68-8-615
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరసదపస
ఇసటట ననస:68-8-1579
వయససస:46
లస: పప
2337 SQX0700955
పపరర: మరరయమర కకసనస

95-207/730

భరస : పపసరద రరవప
ఇసటట ననస:68-8-614
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరద రరవప ససదర
ఇసటట ననస:68-8-614
వయససస:25
లస: ససస స
2334 SQX0732859
పపరర: ససబబగరరవప లసబబ

2320 SQX2289270
పపరర: సరసశత వడర పటర

2315 SQX0630384
పపరర: అనతన చరర

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చరర
ఇసటట ననస:68-8-611
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప పసద నరసయఖ
ఇసటట ననస:68-8-612
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:68-8-613
వయససస:39
లస: ససస స
2331 SQX1276162
పపరర: యయమన దతవ ససదర

95-207/408

భరస : బబల గబరవయఖ
ఇసటట ననస:68-8-612
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన నరసయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:68-8-612
వయససస:59
లస: పప
2328 SQX0194787
పపరర: కకటటశశరర వనలగర

2317 SQX1151547
పపరర: కకషష వసశ చరర

95-187/427

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-8-611
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర వడర పటర
ఇసటట ననస:68-8-611
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకడర ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-8-612
వయససస:31
లస: ససస స
2325 SQX1600098
పపరర: ఏడడకకసడలల మబవశ

95-207/405

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చరర
ఇసటట ననస:68-8-611
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-8-611
వయససస:53
లస: పప
2322 SQX0658682
పపరర: ననగమణణ యయదగరరర

2314 SQX1856764
పపరర: లకడర చరర

2312 SQX2175693
పపరర: శకనవరసరరవప గగల

తసడడ:ప పపరయఖ గగల
ఇసటట ననస:68-8-609/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకషష వసశ చరర
ఇసటట ననస:68-8-611
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-8-611
వయససస:33
లస: ససస స
2319 MLJ3757085
పపరర: వనసకటటశశరరర చరర

95-187/24

తసడడ:ప శవరజ బబ యన
ఇసటట ననస:68-8-609/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : కర.శకనవరస హససగసడ
ఇసటట ననస:68-8-610
వయససస:25
లస: ససస స
2316 SQX0194670
పపరర: ఈశశరమర చరర

2311 SQX1875673
పపరర: దసరర పపసరద బబ యన

2336 SQX1227512
పపరర: ససహససన కకసనస

95-213/86

భరస : వరసస కకసనస
ఇసటట ననస:68-9-652
వయససస:28
లస: ససస స
95-213/88

2339 SQX0703256
పపరర: బబపయఖ కకసనస

95-213/89

తసడడ:ప బసవయఖ కకసనస
ఇసటట ననస:68-9-652
వయససస:53
లస: పప
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2340 SQX1552638
పపరర: వనసకట లకడర పచనచ
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95-184/240

భరస : ససబగ రరవప పచనచ
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:24
లస: ససస స
2343 SQX0446526
పపరర: మసగమర పససడనప

95-184/243

95-184/246

95-184/249

95-216/793

95-216/806

95-186/8

95-186/11

భరస : పపకరశ తషలలవ
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:39
లస: ససస స

2353 SQX2243913
పపరర: యయససరన షపక

2356 NDX0341529
పపరర: మహబగ పఠరన

2359 SQX0830000
పపరర: హహమలత మయరరడడ

2362 SQX1447383
పపరర: పదరజ గగససల

95-186/14

2365 SQX1982651
పపరర: మమనక రరడడడ మయరరడడడ

95-184/814

2368 SQX1592238
పపరర: పపకరశ తషలలవ
తసడడ:ప సససదర రరవప తషలలవ
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:49
లస: పప

2348 SQX0447086
పపరర: అనసమలల శసకర రరవప

95-184/248

2351 SQX1913128
పపరర: హసనస సయఖద

95-216/792

2354 SQX2225670
పపరర: రహహతషన షపక

95-213/1111

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:68-153
వయససస:32
లస: ససస స
94-4/1174

2357 SQX1875095
పపరర: ఉష రరణణ ఆలలరర

95-186/7

తసడడ:ప ససరరష ఆలలరర
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:26
లస: ససస స
95-186/9

2360 SQX1875012
పపరర: సపవసత బబపరటట

95-186/10

భరస : పపవణ కలమయర బబపరటట
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:31
లస: ససస స
95-186/12

2363 SQX1875046
పపరర: లలకరశశర రరవప కటబట

95-186/13

తసడడ:ప ససవర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:28
లస: పప
95-186/15

తసడడ:ప సరయ కకషష రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:24
లస: ససస స
95-211/71

95-184/245

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:68-141
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నరస రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప నరరస రరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:48
లస: పప
2367 SQX1592253
పపరర: ఝయనస రరణణ తషలలవ

95-215/264

తసడడ:ప సరయ కకషరషరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరయ కకషరషరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:49
లస: ససస స
2364 SQX0830018
పపరర: శకనవరస రరడడడ పప నసగగటట

2350 SQX0316422
పపరర: హనసమయయమర� అసగడడ�

2345 SQX1552703
పపరర: రవ పచనచ

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:69
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప నరస రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:28
లస: ససస స
2361 SQX0829994
పపరర: లకడర మయరరడడ

95-184/247

తసడడ:ప దనవపద
ఇసటట ననస:68-153
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అమర
ఇసటట ననస:68-153
వయససస:29
లస: ససస స
2358 SQX1874981
పపరర: అనతన రరడడడ గగససల

2347 SQX0406108
పపరర: పవన కలమయర అసశధనటట

95-184/242

తసడడ:ప వనసకటబదదప పచనచ
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశ�
ఇసటట ననస:68-34-1973
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:68-141
వయససస:28
లస: పప
2355 SQX0736215
పపరర: రరధదక రరగర

95-184/244

తసడడ:ప శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప బబలయఖ పచనచ
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:57
లస: పప
2352 SQX1913045
పపరర: అఖల సయఖద

2344 SQX1552596
పపరర: ననగరరరరన పచనచ

2342 SQX0433771
పపరర: అశశదనటట ససనత

భరస : పవన కలమయర
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటబదదప పచనచ
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటబదదప పచనచ
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:31
లస: పప
2349 SQX1552620
పపరర: వనసకటబదదప పచనచ

95-184/241

భరస : హరరకకషష పచచ
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపకరశ రరవప
ఇసటట ననస:68-34-1971
వయససస:51
లస: ససస స
2346 SQX1552646
పపరర: ససబగ రరవప పచనచ

2341 SQX1412758
పపరర: వజయ లకడర పచచ

2366 AP151000681160
పపరర: నరసరరరడడడ గగససల

95-187/26

తసడడ:ప ససబగరరమరరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:59
లస: పప
95-211/72

2369 SQX1858653
పపరర: దసరర పపసరద తషమరల

95-211/73

తసడడ:ప రరఘవయఖ తషమరల
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:64
లస: పప
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2370 SQX1447375
పపరర: సపవసత బబపతష
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95-220/173

భరస : పపవణ కలమయర రరడడ బబపతష
ఇసటట ననస:69-1
వయససస:31
లస: ససస స
2373 SQX2268100
పపరర: ససజజత ననలమలయపప

95-186/628

95-187/29

భరస : పపరర రరడడడ లలట మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:58
లస: ససస స
2382 SQX1932078
పపరర: శవ రరడడడ బమచతపలర

95-186/18

95-187/33

తసడడ:ప చచననరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:57
లస: పప
2391 SQX2438596
పపరర: లకడర రరడడడ మడడడ

95-186/638

తసడడ:ప రరమ ననయబడడ
ఇసటట ననస:69-1-5
వయససస:38
లస: పప

2383 SQX0644930
పపరర: వనసకట రమణ మదదబరరడడడ

2386 MLJ3234366
పపరర: సరసబరరడడడ మదదబరరడడడ

2389 SQX2241347
పపరర: ధనలకడర మయచవరస

2392 SQX2126316
పపరర: సరమమజఖస సససకర

95-212/240

2395 SQX2190882
పపరర: రరధ మయమరర సససకర

95-187/31

2398 SQX2441418
పపరర: యలర మసద గగగబ
తసడడ:ప శశషయఖ గగగబ
ఇసటట ననస:69-1-6
వయససస:52
లస: పప

2378 SQX2458628
పపరర: పదనరవత దతవరరరపఅల

95-215/1519

2381 SQX1884998
పపరర: ససధ రరణణ బమచతపలర

95-186/17

2384 SQX0762245
పపరర: నరరసదర రరడడడ మదదబరరడడడ

95-187/32

తసడడ:ప పపరరరరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:35
లస: పప
95-187/34

2387 AP151000681104
పపరర: ధనలకడర మయచవరస

95-187/35

తసడడ:ప చచనననరరడడడ మయచవరస
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:50
లస: పప
95-187/440

2390 SQX2126340
పపరర: జయరరమ రరడడడ సససకర

95-186/637

తసడడ:ప రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-3
వయససస:68
లస: పప
95-187/428

2393 SQX2125201
పపరర: రరఘవ రరడడడ సససకర

95-187/430

తసడడ:ప జయరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-03
వయససస:40
లస: పప
95-212/907

భరస : రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-3
వయససస:34
లస: ససస స
95-187/37

95-187/28

భరస : శవరరడడడ బమచతపలర
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జయరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-01-03
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హకకమబలయరహ మహమరద
ఇసటట ననస:69-1-3
వయససస:50
లస: ససస స
2397 SQX1645233
పపరర: మధస

95-186/16

భరస : చచననరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పసరర రరదదబద మడడడ
ఇసటట ననస:69-1-3
వయససస:58
లస: ససస స
2394 SQX0984781
పపరర: బబజన మహమరద

2380 SQX1884980
పపరర: దసరర పపవలర క బమచతపలర

తసడడ:ప పపరరరరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:44
లస: పప
95-187/439

భరస : చసదప శశకర రరడడ నలర మలపప
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకకషష రరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప పపరరరరడ�డడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:38
లస: పప
2388 SQX2241354
పపరర: చచననరరడడడ మయచవరస

95-187/30

తసడడ:ప శవరరడడడ బమచతపలర
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప నమరరరడడడ బమచతపలర
ఇసటట ననస:69-1-2
వయససస:47
లస: పప
2385 MLJ3234457
పపరర: రరమకకషరషరరడ�డడ మదదబరరడ�డడ

2377 MLJ1831825
పపరర: కకటటరరడడడ నలర మలపప

95-183/136

తసడడ:ప కకటటరరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:65
లస: పప
95-183/137

2372 SQX1259556
పపరర: శవ పరరశత నలర సపరలపప

95-187/27 2375 MLJ1831809
2374 MLJ1831668
పపరర: వజయభబసకరరరడడడ నలర మలలపప
పపరర: చసదపశశఖరరరడడడ నలర మలలపప

తసడడ:ప కకటటరరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప కకటటరరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:60
లస: పప
2379 SQX1756949
పపరర: లకడర మదదబరరడడడ

95-183/135

భరస : వజయ భబసకర రరడడ నలర మలపప
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పసరర రరడడడ ననలమలయపప
ఇసటట ననస:69-1-1
వయససస:59
లస: ససస స
2376 AP151000681511
పపరర: కకటటశశరమర నలర మలపప

2371 SQX1259416
పపరర: మమనక లకడర నలర మలపప

2396 SQX1645241
పపరర: హహమలతన

95-187/36

భరస : మధస
ఇసటట ననస:69-1-5
వయససస:35
లస: ససస స
95-181/1249

2399 SQX2439321
పపరర: వర లకడర గగగబ

95-181/1250

భరస : అశశక గగగబ
ఇసటట ననస:69-1-6
వయససస:46
లస: ససస స
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2400 SQX2445443
పపరర: గగపస గగగబ
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95-181/1251

తసడడ:ప అశశక గగగబ
ఇసటట ననస:69-1-6
వయససస:21
లస: పప
95-186/19

భరస : రరజగగపరల రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-7
వయససస:61
లస: ససస స
95-183/139

95-186/21

తసడడ:ప వనసకట రరమరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-8
వయససస:33
లస: ససస స

2407 SQX1143635
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ రరమరరడడడ

2410 SQX0829689
పపరర: పదనరవత రరమరరడడ

95-183/142

2413 SQX1052406
పపరర: పసపయయసక దతవరపలర

95-183/140

95-187/40

తసడడ:ప చసదపశశఖర వననసమల
ఇసటట ననస:69-1-11
వయససస:27
లస: ససస స

2416 SQX0294678
పపరర: ననగమణణ మలర రరడడడ

95-186/22

95-187/43

భరస : కకటటరరడడడ యయనచమమలయ
ఇసటట ననస:69-1-11
వయససస:81
లస: ససస స

2419 MLJ1831064
పపరర: శకనవరసరరడడడ మలర రరడడడ

95-183/143

95-187/46

భరస : ససబబగరరడడడ లలట కరప
ఇసటట ననస:69-1-13
వయససస:41
లస: ససస స

2422 AP151000681095
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ అలలవరలల

95-187/41

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-13
వయససస:64
లస: ససస స
2427 SQX1885409
పపరర: వనసకట లకడర కలమయరర వదదగరననన

2425 SQX0829788
పపరర: తనళళపలర ససత మహలకడర

95-187/44

2428 SQX1885367
పపరర: పదనరవత ససకటట
భరస : వర సరశమ ససకటట
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:71
లస: ససస స

2411 SQX0290296
పపరర: రజన� కసజల�

95-183/141

2414 SQX1052349
పపరర: పదరజ దతవరపలర

95-183/144

2417 SQX0294777
పపరర: యశశదమర మలర రరడడడ

95-187/42

2420 SQX1645316
పపరర: ససపసపయ కరప

95-187/45

తసడడ:ప శబబగ రరడడ
ఇసటట ననస:69-1-13
వయససస:21
లస: ససస స
95-187/368

2423 SQX2368652
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ అలవల

95-212/904

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:69-1-13
వయససస:69
లస: పప
95-186/23

భరస : శకనవరస రరడడడ తలర పలర
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:36
లస: ససస స
95-187/48

95-186/20

భరస : కకషరష రరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-11
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ అలలవరలల
ఇసటట ననస:69 1-13
వయససస:75
లస: పప
95-212/905

2408 SQX0829705
పపరర: పరవన రరమరరడడ

భరస : రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-11
వయససస:43
లస: పప

2421 SQX1583427
పపరర: ఉషర రరణణ కప

95-183/138

భరస : శవరరమకకషషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-1-9
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-11
వయససస:35
లస: ససస స

2418 SQX0294710
పపరర: లలతనసబ యయనచమమలయ

2405 SQX0558122
పపరర: రరమరరడడడ పరవన�

తసడడ:ప వనసకట రరమరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-8
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-10
వయససస:27
లస: ససస స

2415 SQX1474352
పపరర: తపవనణణ వననసమల

95-187/38

తసడడ:ప వనసకటరరమరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-1-8
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమరరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-8
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-10
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప వదదగరననన
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:52
లస: ససస స

95-187/39

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-8
వయససస:30
లస: పప

2409 SQX0829697
పపరర: లయవణఖ రరమరరడడ

2424 SQX2190866
పపరర: గగవసదమర కసజల

2404 MLJ3234572
పపరర: రరజగగపరలలపడడడ కసజల

2402 SQX1933050
పపరర: ససతనమహలకడర భమనఢస

భరస : రరమరరడడడ భమనఢస
ఇసటట ననస:69-1-6/A
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-7
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-8
వయససస:53
లస: ససస స

2412 SQX1052513
పపరర: శరకవరణణ దతవరపలర

95-202/774

తసడడ:ప యలర మసద
ఇసటట ననస:69-1-6
వయససస:18
లస: పప

2403 SQX0829739
పపరర: పపమల కసజల

2406 SQX0289322
పపరర: పదనరవత రరమరరడడ

2401 SQX2043693
పపరర: అశశక గగగబ

2426 SQX1885383
పపరర: శవ లల రరణణ వదదగరననన

95-187/47

తసడడ:ప నరసససహ రరవప వదదగరననన
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:32
లస: ససస స
95-187/49

2429 SQX1885391
పపరర: పప లలశశర రరవప వదదగరననన

95-187/50

తసడడ:ప నరసససహ రరవప వదదగరననన
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:36
లస: పప
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2430 SQX1885375
పపరర: నరసససహ రరవప వదదగరననన

95-187/51

తసడడ:ప భమషణస వదదగరననన
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:58
లస: పప
2433 SQX1260066
పపరర: లకడరనరసమర మయరరడడ

95-212/241

95-187/52

95-187/434

95-186/27

95-186/30

95-186/629

95-187/57

భరస : రతనస లకడససటట
ఇసటట ననస:69-1-19
వయససస:75
లస: ససస స

2443 SQX0829655
పపరర: రరజశశఖరరకడడడ వలర స రరడడడ

2446 SQX1754035
పపరర: రమణ కకటట

2449 SQX1885326
పపరర: రరమబలల రగళర

2452 AP151000681458
పపరర: ససబబగరరడడడ రగళళ

95-187/436

2455 SQX1757186
పపరర: వనణబగగపరల నగలర పరటట

95-186/28

2458 SQX2534162
పపరర: ససధ రరణణ బబలన
భరస : జననరర న బబలన
ఇసటట ననస:69-1-19/1
వయససస:42
లస: ససస స

2438 AP151000681159
పపరర: అసజయఖ కసచరర

95-187/54

2441 SQX0829648
పపరర: ధనలకడర వలర సరరడడడ

95-186/26

2444 SQX0829630
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ వలర సరరడడడ

95-186/29

తసడడ:ప రమణనరరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-16
వయససస:41
లస: పప
95-186/31

2447 SQX1754043
పపరర: వర రరడడడ కకటట

95-186/32

తసడడ:ప సరసబ రరడడ కకటట
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:50
లస: పప
95-187/55

2450 MLJ1831304
పపరర: సరసబరరడడడ రగళర

95-187/56

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:37
లస: పప
95-187/58

2453 SQX2166932
పపరర: వనసకటటశశరరవప బబ కకకసరమ

95-187/435

తసడడ:ప మసరసనరరవప షపక
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:50
లస: పప
95-183/146

తసడడ:ప లకడర ననరరయణ నగలర పరటట
ఇసటట ననస:69-1-19
వయససస:41
లస: పప
95-187/60

95-186/24

భరస : వజయ భబసకర రరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-16
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప షపక
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:45
లస: ససస స
2457 SQX0487769
పపరర: మసగమర లకడరససటట �

95-186/25

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ రగళర
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:44
లస: పప
2454 SQX2166940
పపరర: అనసరరధ బబ కకకసరమ

2440 SQX1754100
పపరర: జజఖత రరడడ వలర స రరడడడ

2435 SQX0829770
పపరర: పదర కసచచరర

తసడడ:ప పసచచయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:69-1-15
వయససస:85
లస: పప

భరస : వర రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప బబ కకకసరమ
ఇసటట ననస:69-1-17
వయససస:29
లస: పప
2451 AP151000681446
పపరర: పరమబలరరడడడ రగళళ

95-187/53

తసడడ:ప రమణనరరడడడ వరళళసరరడడ
ఇసటట ననస:69-1-16
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప బససమ రరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-16
వయససస:61
లస: పప
2448 SQX2259562
పపరర: అజయ కకషష బబ కకకసరమ

2437 AP151000681315
పపరర: శకనవరసస కసచరర

95-187/556

భరస : శకనవరసస కసచరర
ఇసటట ననస:69-1-15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరజ శశఖర రరడడడ వలర స రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-16
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ వలర సరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-16
వయససస:51
లస: ససస స
2445 SQX0829614
పపరర: రమణనరరడడడ వలర సరరడడడ

95-183/145

తసడడ:ప అసజయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:69-1-15
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప గగపస
ఇసటట ననస:69-1-15
వయససస:23
లస: ససస స
2442 SQX0829622
పపరర: వనసకట నరసమర వలర సరరడడడ

2434 SQX1757517
పపరర: సరయ పసపయయసక కసచరర

2432 SQX2509404
పపరర: మననహర గసడస

తసడడ:ప పవథరర గసడస
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:69-1-15
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:69-1-15
వయససస:40
లస: పప
2439 SQX2241586
పపరర: దతవ పపసనన రరకపలర

95-187/433

తసడడ:ప దరరసననలయ కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-14
వయససస:55
లస: ససస స
2436 MLJ1831569
పపరర: రవ కసచరర

2431 SQX2422152
పపరర: నగరశశరరరవప దరరసననలయ

2456 SQX0487785
పపరర: అనత ననగళరపరటట�

95-187/59

భరస : వనణబగగపరల ననగళరపరటట
ఇసటట ననస:69-1-19
వయససస:39
లస: ససస స
95-89/1576

2459 SQX1753979
పపరర: మమనక గబమరడడ

95-186/33

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-1-21
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: తరరపతమర గబమరడడ
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95-186/34

భరస : వనసకటటశశరరరవప గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-1-21
వయససస:46
లస: ససస స
2463 SQX1754142
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబమరడడ

95-186/37

95-186/630

95-186/631

95-186/634

95-187/444

95-186/39

95-187/61

95-183/147

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-26
వయససస:30
లస: పప

2468 SQX2207421
పపరర: రమణ రగలర

95-187/442

2471 SQX2212264
పపరర: హమదసదదబన మహమరద

95-186/635 2474 SQX2386746
2473 SQX2209500
పపరర: కసజల మణణేసకసేసటటశశర రరడడడ
పపరర: బల కకటట రరడడడ కసజల

2476 SQX2267573
పపరర: గణణశ రరడడడ కసజల

2479 SQX0829838
పపరర: ఆసజననయ రరడడడ మయరరడడడ

2482 SQX0292383
పపరర: మయరరడడడ శకనవరస రరడడడ�

2485 SQX1051994
పపరర: మసరసనమర మయరరడడ

2488 SQX0438820
పపరర: ససశల బబలనన
భరస : లకడర ననరరయణ బబలనన
ఇసటట ననస:69-1-26
వయససస:44
లస: ససస స

95-186/633

95-187/443

తసడడ:ప వనసకట ససబగ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-23
వయససస:43
లస: పప
95-187/445

2477 SQX0829853
పపరర: మనన కలమయరర మయరరడడ

95-186/38

భరస : శకనవరస రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-25
వయససస:35
లస: ససస స
95-186/40

2480 SQX0829812
పపరర: ససబబగరరడడడ మయరరడడడ

95-186/41

తసడడ:ప అసజ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-25
వయససస:62
లస: పప
95-187/62

2483 SQX0292318
పపరర: అసజరరడడడ మయరరడడడ

95-187/63

తసడడ:ప అకకకరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-25
వయససస:73
లస: పప
95-183/148

తసడడ:ప అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-26
వయససస:27
లస: పప
95-186/42

94-52/643

తసడడ:ప జహహరరదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:69-1-21/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ� మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-25
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-26
వయససస:47
లస: ససస స
2487 SQX0829861
పపరర: శకకరసత రరడడడ మయరరడడడ

95-186/632

తసడడ:ప ససబబగరరవప మయరరడడ
ఇసటట ననస:69-1-25
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-25
వయససస:36
లస: పప
2484 SQX1757525
పపరర: రమయదతవ మయరరడడడ

2470 SQX2212660
పపరర: షకకర బబగస మహమరద

2465 NDX2878403
పపరర: అమరననథ రరడడడ రగలర

భరస : పపభబకర రరడడడ రగలర
ఇసటట ననస:69-1-21/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప బల కకటట రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-23
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబగరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-25
వయససస:56
లస: ససస స
2481 SQX0292409
పపరర: మయరరడడడ ఆసజననయ రరడడడ

95-187/441

తసడడ:ప కసజల బబేరల కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:69-1-23
వయససస:19
లస: పప

భరస : బల కకటట రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-23
వయససస:39
లస: ససస స
2478 SQX0829846
పపరర: ఆదదలకడర మయరరడడ

2467 SQX2207355
పపరర: పపభబకర రరడడడ రగలర

95-186/36

భసధసవప: రమణ
ఇసటట ననస:69-1-21/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : జహహరరదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:69-1-21/2
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హమదసదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:69-1-21/2
వయససస:24
లస: ససస స
2475 SQX2387447
పపరర: లకడర కసజల

94-52/642

తసడడ:ప కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-21/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప నససపదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:69-1-21/2
వయససస:68
లస: పప
2472 SQX2212405
పపరర: జజనబ మహమరద

2464 NDX2878429
పపరర: నకకలలష రరడడడ రగలర

2462 SQX1753995
పపరర: మహన కకషష గబమరడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-1-21
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప పపభబకర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-21/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : అమరననథ రరడడడ రగలర
ఇసటట ననస:69-1-21/1
వయససస:34
లస: ససస స
2469 SQX2212678
పపరర: జహహరరదదబన మహమరద

95-186/35

భరస : కకటయఖ గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-1-21
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-1-21
వయససస:54
లస: పప
2466 SQX2367100
పపరర: వజయ మమరర రగలర

2461 SQX1754027
పపరర: ఈశశరమర గబమరడడ

2486 SQX1152685
పపరర: పసదబరరడడడ మయరరడడడ

95-183/149

తసడడ:ప శశశరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-26
వయససస:39
లస: పప
95-187/64

2489 SQX1026237
పపరర: లకడర ననరరయణ బబలనన

95-187/65

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర బబలనన
ఇసటట ననస:69-1-26
వయససస:51
లస: పప
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2490 SQX0292359
పపరర: మయరరడడడ వనసకటటశశర రరడడడ�

95-187/66

తసడడ:ప అసజరరడ�డడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-26
వయససస:50
లస: పప
2493 SQX0630566
పపరర: వనసకటటశశరర గగలర పపడడ

95-187/68

95-187/71

95-187/74

95-187/77

95-220/174

2500 SQX0630400
పపరర: లకడర గగలర పపడడ

2503 SQX0644948
పపరర: సరసబశవరరవప గగలర పపడడ

2506 SQX0619825
పపరర: ససబగరతనస వరకర

95-183/151

2509 SQX0829804
పపరర: రమఖకకషష వననన

2512 SQX1754084
పపరర: గరలయమర వననన

భరస : అలల
ర రర శతయయననరరయయణ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:69-1-30
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రరడడ వననన
ఇసటట ననస:69-1-30
వయససస:78
లస: ససస స

2514 SQX0229641
పపరర: కనకమలలరశశరరరడడడ వననన

2515 SQX0289363
పపరర: వనసకటససబమర� చదలవరడ�

95-187/80

తసడడ:ప ననరరయణరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-1-30
వయససస:58
లస: పప
2517 MLJ1832120
పపరర: వనసకట ననరపరరడడడ చదలవరడ
తసడడ:ప బలరరసరరడడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:69-1-31
వయససస:48
లస: పప

95-187/75

95-187/78

2518 SQX0232611
పపరర: నరసరరరడడ మదదబరరడడడ
తసడడ:ప ససబబగరరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-31
వయససస:58
లస: పప

2498 SQX0644963
పపరర: అసజబబబబ గగలర పపడడ

95-187/73

2501 SQX0431510
పపరర: కకషష గగలర పపడడ

95-187/76

2504 SQX2367522
పపరర: సరయ గగలర పపడడ

95-187/446

తసడడ:ప కకషష గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:23
లస: పప
95-220/175

2507 SQX0614263
పపరర: వనసకటరరడడడ వరకర

95-220/176

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:73
లస: పప
95-186/43

2510 SQX0829796
పపరర: ననగజజఖత వననన

95-186/44

తసడడ:ప కనక మలలర శశర రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-1-30
వయససస:32
లస: ససస స
95-186/46

2513 SQX0287904
పపరర: లకడరపరరశత వననన

95-187/79

తసడడ:ప కనకమలలర శశరరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-1-30
వయససస:50
లస: పప
95-183/152

భరస : బలరరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-1-31
వయససస:66
లస: ససస స
95-187/81

95-187/70

తసడడ:ప అసజయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప కనక మలలర శశర రరవప వననన
ఇసటట ననస:69-1-30
వయససస:30
లస: ససస స
95-186/45

2495 MLJ1831858
పపరర: కకషష తనళపఅల

తసడడ:ప సరసబశవరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:69-1-30
వయససస:47
లస: ససస స
2511 SQX1754134
పపరర: పదనరవత వననన

95-187/72

తసడడ:ప పపరయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:30
లస: ససస స
2508 SQX0880070
పపరర: పదనరవత వనననన

2497 SQX0644971
పపరర: వనసకటమబరళకకషష గగలర పపడడ

95-187/67

తసడడ:ప అరరరన రరవప తనలర పలర
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప శవకలమయర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప అసజయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:55
లస: పప
2505 SQX0620369
పపరర: ననగజజఖత వరకర

95-187/69

తసడడ:ప సరసబశవరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప అరరరనరరవప తనళళపలర
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:46
లస: పప
2502 AP151000681321
పపరర: శవకలమయర గగలర పపడడ

2494 SQX1360544
పపరర: వరలకడర తనళళపలర

2492 SQX1885334
పపరర: వర లకడర గగలర పపడడ

భరస : అనల కలమయర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అరరరనరరవప తనళళపలర
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప శవకలమయర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:38
లస: పప
2499 AP151000681274
పపరర: శకనవరసరరవప తనళళపలర

95-183/150

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషష గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-1-29
వయససస:50
లస: ససస స
2496 MLJ1830918
పపరర: అనల గగలర పపడడ

2491 SQX0103937
పపరర: శవ బబలరరడడడ వరక

2516 SQX0292110
పపరర: అనచరరధ� వరససలపలర �

95-186/47

భరస : రరధనకకకషష రరడడడ� వరససపలర
ఇసటట ననస:69-1-31
వయససస:33
లస: ససస స
95-187/82

2519 SQX0829978
పపరర: వనల దససపర

95-186/48

భరస : ససబగరరమ రరడడ దససప
ఇసటట ననస:69-1-32
వయససస:40
లస: ససస స
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2520 SQX2418663
పపరర: వనసకట రవణమర సచరపరరదబ ద

95-187/448

భరస : జయరరమ రరడడడ సచరపరరదబ ద
ఇసటట ననస:69-1-32
వయససస:52
లస: ససస స
2523 SQX1602227
పపరర: లకడర పసపయసకర మయరరడడ

95-187/83

95-187/86

95-186/50

95-187/87

95-187/90

95-187/93

95-187/453

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-39
వయససస:47
లస: ససస స

2533 MLJ1831619
పపరర: శవరరరడడడ ఆళళ

2536 MLJ1830090
పపరర: శకదతవ� ననగమతష�

2539 SQX2167997
పపరర: వర ససబగమర మసరన

2542 SQX2403046
పపరర: బబలశసకర రరడడడ నకక

95-186/52

2545 SQX1885003
పపరర: రమణనరరడడడ వరకర

95-187/88

2548 SQX2460780
పపరర: రరకకరణణ అలర
భరస : శవరరడడడ అలర
ఇసటట ననస:69-1-39
వయససస:58
లస: ససస స

2528 SQX2394807
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ వణబకలరర

95-187/450

2531 SQX2211514
పపరర: వనసకట ససబగమర ఎరక

95-186/640

2534 SQX1875632
పపరర: శక చసదన ననగమతష

95-187/89

తసడడ:ప రమమశ బబబబ ననగమతష
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:21
లస: ససస స
95-187/91

2537 SQX0630418
పపరర: వరణణ కసజల

95-187/92

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:49
లస: పప
95-187/451

2540 SQX2167989
పపరర: యశశసత రరడడడ మసరన

95-187/452

తసడడ:ప పపలర రరడడడ మసరన
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:22
లస: పప
95-179/1066

2543 SQX0829945
పపరర: ససనసద కరపర

95-186/51

భరస : వనసకట రరడడడ కరపర
ఇసటట ననస:69-1-39
వయససస:47
లస: ససస స
95-186/53

తసడడ:ప బపహరరరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-1-39
వయససస:51
లస: పప
95-186/642

95-187/85

భరస : మయధదరలల ఎరక
ఇసటట ననస:69-1-35
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప అదబసకక రరడడడ నకక
ఇసటట ననస:69-1-39
వయససస:31
లస: పప

భరస : బపహర రరడడడ వక
ఇసటట ననస:69-1-39
వయససస:70
లస: ససస స
2547 SQX2125078
పపరర: ససనసద కరప

95-186/639

భరస : పపలర రరడడడ మసరన
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర రరడడడ మసరన
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:21
లస: పప
2544 SQX0829929
పపరర: శశషమర వరకర

2530 SQX2211530
పపరర: మయధదరరలల ఎరక

2525 MLJ1831312
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ మయరరడడడ

భసధసవప: భబరర వ వణబకలరర
ఇసటట ననస:69-1-34 6 lane
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రమమష� ననగమతష
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:75
లస: పప
2541 SQX2168003
పపరర: భబణబ పపకరశ రరడడడ మసరన

95-187/449

తసడడ:ప శకరరమరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:69-1-35
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప శవరరమయస ననగమతష
ఇసటట ననస:69-1-36
వయససస:48
లస: పప
2538 SQX0630426
పపరర: రరమకకటమర కసజల

2527 SQX2207710
పపరర: లకడర పసపయసకర మయరరడడ

95-186/49

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-34
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ససబగయఖ ఎరక
ఇసటట ననస:69-1-35
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప శవరరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:69-1-35
వయససస:38
లస: పప
2535 MLJ1831866
పపరర: రమమష ననగమతష

95-187/84

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-34
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:69-1-35
వయససస:64
లస: ససస స
2532 MLJ1831270
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆళళ

2524 SQX1454180
పపరర: భబగఖ లకడర కకతనస

2522 SQX0829754
పపరర: శకనవరస రరడడడ మయరరడడడ

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-34
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ కకతనస
ఇసటట ననస:69-1-34
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయన రరడడడ కకతనస
ఇసటట ననస:69-1-34
వయససస:39
లస: పప
2529 SQX0829903
పపరర: రరకకరణణ ఆళళ

95-212/242

తసడడ:ప గగపరల రరడడ నలర మలపప
ఇసటట ననస:69-1-33
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-34
వయససస:32
లస: ససస స
2526 SQX1454222
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకతనస

2521 SQX1151513
పపరర: ససజనఖ నలర మలపప

2546 SQX2125045
పపరర: వనసకటరరడడడ కరప

95-186/641

తసడడ:ప పప లశశటట
ఇసటట ననస:69-1-39
వయససస:64
లస: పప
95-221/1236

2549 SQX1723840
పపరర: కవత వరకర

95-95/1038

భరస : ససవర బబల రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-1-40
వయససస:41
లస: ససస స
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95-95/1039

భరస : దసరర రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:69-1-40
వయససస:49
లస: ససస స
2553 SQX0405274
పపరర: శవబబల రరడడడ వరకర

95-186/56

95-134/614

95-183/154

95-183/157

95-203/882

భరస : ససబగ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:31
లస: ససస స
2568 SQX1916741
పపరర: బబజ షపక

2557 SQX1903228
పపరర: ఖదర వల షపక

2560 SQX1757327
పపరర: గగపస బబదయయ

95-212/244

తసడడ:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:21
లస: పప

2563 SQX1757616
పపరర: ససబగ రరడడడ మయరరడడడ

2574 MLJ3234622
పపరర: రరమ కకషరషరరడడడ భమననధస

95-187/97

తసడడ:ప సతఖననరరయణ మబలలర
ఇసటట ననస:69-1-43
వయససస:21
లస: ససస స

95-183/155

2561 SQX1757590
పపరర: చనన పసలలయ

95-183/158

2567 SQX1380898
పపరర: మయధసరర అబమగరర
భరస : వనసకటబపవప అబమగరర
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:31
లస: ససస స

2569 SQX2498012
పపరర: కరజజబ షపక

2570 SQX1899491
పపరర: ఫరతమ షపక

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ తతలలకకటర
ఇసటట ననస:69-1-43
వయససస:22
లస: పప

95-183/156

2564 SQX1095539
పపరర: జయలకడర పసలలయ

95-203/883
2566 SQX1299065
పపరర: దనమదర శశషర అయఖపత రరడడ
మయరరడడడ
తసడడ:ప ససబబగ రరడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:26
లస: పప

2578 SQX1756899
పపరర: కకషరషరరడడడ తతలలకకటర

95-183/153

తసడడ:ప కకషష పసలలయ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:26
లస: పప

95-212/1036

95-187/94

95-212/243

95-221/13

తసడడ:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:23
లస: ససస స
95-187/95

2573 SQX0315523
పపరర: లకడర యయగరశశరమర భమననధస

95-187/96

భరస : నరసససహరరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-1-42
వయససస:55
లస: ససస స
95-187/98

తసడడ:ప నరసససహరరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-1-42
వయససస:43
లస: పప
95-183/160

2558 SQX1757335
పపరర: చచసచమర బబదయయ

భరస : కకషష పసలలయ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:42
లస: ససస స

2575 MLJ1830330
పపరర: వనణబగగపరలరరడడ భమననధస

95-215/1521

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబదయయ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనణబగగపరలరరడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-1-42
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-1-42
వయససస:35
లస: పప
2577 SQX1757442
పపరర: ససతతషస మబలలర

95-134/615

భరస : కకటయఖ షపక
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరరసరరడడడ భమననదస
ఇసటట ననస:69-1-42
వయససస:63
లస: ససస స

2555 SQX2385532
పపరర: కవత వక

తసడడ:ప పసచచ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:48
లస: పప

95-183/159 2572 SQX0316406
2571 SQX1757392
పపరర: లకడర యగరశశరమర భమననదస
పపరర: రరఘవమర భమయననధస

95-186/55

భరస : శవ బల రరడడ వక
ఇసటట ననస:69-1-40
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబదయయ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కకషష పసలలయ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:26
లస: పప
2565 SQX1424704
పపరర: వజయ లకడర మయరరడడ

95-186/57

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబగ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:42
లస: ససస స
2562 SQX1757608
పపరర: రరజజ శశఖర పసలలయ

2554 SQX1980176
పపరర: కవత వక

2552 SQX0405191
పపరర: శకనవరస రరడడడ వరకర

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ వరక
ఇసటట ననస:69-1-40
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవ బల రరడడడ వక
ఇసటట ననస:69-1-40
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:69-1-41
వయససస:33
లస: ససస స
2559 SQX1756618
పపరర: కకటటశశరర మయరరడడడ

95-186/54

భరస : ససబబగరరడడడ వరక
ఇసటట ననస:69-1-40
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ వరక
ఇసటట ననస:69-1-40
వయససస:48
లస: పప
2556 SQX1903236
పపరర: హఫసదన షపక

2551 SQX0405332
పపరర: సరగజన వరకర

2576 MLJ3234481
పపరర: ససబగరరమరరడడడ దససపర

95-187/99

తసడడ:ప అసజరరడడడ దససపర
ఇసటట ననస:69-1-42
వయససస:46
లస: పప
95-183/161

2579 SQX2279941
పపరర: కకటటశశర రరవప గసధస

95-186/643

తసడడ:ప గబరవయఖ గసధస
ఇసటట ననస:69-1-43
వయససస:36
లస: పప
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2580 SQX1752906
పపరర: జయ లకడర కలణస
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95-187/100

భరస : ససబబగరరవప కలణస
ఇసటట ననస:69-1-43
వయససస:65
లస: ససస స
2583 SQX1756915
పపరర: లకడర కలరరక

95-183/162

95-183/165

95-187/456

95-186/58

95-203/886

95-212/246

95-186/59

తసడడ:ప వరససదతవ రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:34
లస: ససస స

2593 SQX2412047
పపరర: పపవణ మరరకడడడ

2596 SQX1457994
పపరర: పపవణ చటటప జ

2599 SQX2212546
పపరర: రరమయఖ రరమయబబ ఈనన

2602 SQX1884873
పపరర: మబతనఖలమర మయరరడడ

95-186/62

2605 SQX1753177
పపరర: వరససదతవరరడడడ గగససల

95-187/457

2608 SQX0315234
పపరర: వనసకట రమణమర కకసజరటట
భరస : రఘబపపసరద కకసజరటట
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:45
లస: ససస స

2588 SQX0293266
పపరర: చనయమర గసగరరరడడడ

95-187/101

2591 SQX0486142
పపరర: పసచచరరడడడ దదప ణనదసల

95-211/162

2594 SQX2411825
పపరర: బ ద

95-215/1523

తసడడ:ప డ య
ఇసటట ననస:69-1-45
వయససస:19
లస: ససస స
95-203/887

2597 SQX1259994
పపరర: పపమల కసజల

95-212/245

భరస : రరజగగపరల రరడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-72
వయససస:62
లస: ససస స
95-221/1224

2600 SQX1723782
పపరర: కకటటశశరర గగససల

95-95/1040

భరస : వరససదతవ రరడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:55
లస: ససస స
95-186/60

2603 SQX0495010
పపరర: రరజరశ గగససల

95-186/61

తసడడ:ప వరససదతవ రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:36
లస: పప
95-186/63

తసడడ:ప ససబగరరమరరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:60
లస: పప
95-187/102

95-183/164

తసడడ:ప వరరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబగ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ భబలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:47
లస: పప
2607 SQX0438580
పపరర: అరరరన రరడడడ గగససల

95-203/885

తసడడ:ప వనసకయఖ రరమయబబ ఈనన
ఇసటట ననస:69-1-164
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ భబలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:40
లస: ససస స
2604 SQX1416875
పపరర: శవరరరడడడ భబలరరడడడ

2590 SQX0965772
పపరర: బబష షపక

2585 SQX0011833
పపరర: బబలమర� ససఘహరరడ�డడ

భరస : ననగరరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చటటప జ
ఇసటట ననస:69-1-62
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-1-72
వయససస:67
లస: పప
2601 SQX1416883
పపరర: శకదతవ భబలరరడడడ

95-183/879

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ మరరకడడడ
ఇసటట ననస:69-1-45
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:69-1-52
వయససస:46
లస: పప
2598 SQX1260025
పపరర: రరజగగపరల రరడడ కసజల

2587 SQX2136547
పపరర: ననరరయణమర మయరరసల

95-203/884

భరస : అసకకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప బబడత షపక
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప జగన మహన రరడడ బబల
ఇసటట ననస:69-1-45
వయససస:26
లస: పప
2595 SQX0965780
పపరర: రఫస షపక

95-183/163

భరస : ఓబబల రరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:41
లస: ససస స
2592 SQX1104637
పపరర: కళళఖణ రరడడ బబల

2584 SQX1932771
పపరర: మలర శశరర గసజ

2582 SQX1424621
పపరర: సరదదక ససలస న మహమరద

భరస : నజర మహమరద
ఇసటట ననస:69-1-43
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడరరడడడ గసజ
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:34
లస: పప
2589 SQX2440279
పపరర: రరఢ జకకకరరడడడ

95-187/455

తలర : జయలకడర కలనస
ఇసటట ననస:69-1-43
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:69-1-44
వయససస:27
లస: ససస స
2586 SQX1932821
పపరర: రమణ రరడడడ గసజ

2581 SQX2256212
పపరర: హరరపస
ప రద రరడడడ కలనస

2606 SQX2271518
పపరర: ధన లకడర వసకరయల

95-186/646

భరస : శశఖర వసకరయల
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:27
లస: ససస స
95-187/103

2609 AP151000681089
పపరర: లకడర వజజర

95-187/104

తసడడ:ప ససబబగరరవప వజజర
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:47
లస: పప
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2610 SQX0386524
పపరర: రఘబ పపసరద కకసజరటట
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95-187/105

తసడడ:ప నరసససహరరవప కకసజరటట
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:54
లస: పప
2613 SQX0288837
పపరర: అసజమర� చదలవరడ�

95-183/167

95-183/171

95-183/174

95-183/177

95-183/180

95-183/183

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-36
వయససస:26
లస: ససస స
2631 SQX2346708
పపరర: రవ రరడడడ జకకకరరడడడ

95-187/465

తసడడ:ప మరరరల మరరరల
ఇసటట ననస:69-2-46
వయససస:23
లస: ససస స

95-183/175

2623 SQX1452663
పపరర: అరరణన భమననదస

95-183/178

95-183/185

95-183/181

2629 SQX1143452
పపరర: భబగఖరరఖ అలయర

95-183/184

2635 SQX0829671
పపరర: ననగజజఖత మయరరడడ

2638 MLJ3234259
పపరర: వనసకటరరడడడ మయరస ల
తసడడ:ప వనసకటరరడడడ మయరరసల
ఇసటట ననస:69-2-46
వయససస:48
లస: పప

95-183/173

2621 SQX0092478
పపరర: మయరరడడడ దదపసస�

95-183/176

2624 SQX0558007
పపరర: భమననధస రరఘవ�

95-183/179

2627 SQX0557975
పపరర: భమననధస వనసకరయమర�

95-183/182

భరస : రరమకకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-2-35
వయససస:95
లస: ససస స
2630 MLJ1830132
పపరర: శకనవరసరరడడడ కసజల

95-187/107

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-2-36
వయససస:55
లస: పప
95-187/466

2633 SQX2361947
పపరర: వనసకట లకడర మర

95-211/1011

భరస : శకనవరస రరడడడ మర
ఇసటట ననస:69-2-45
వయససస:36
లస: ససస స
95-186/64

భరస : శకనవరస రరడడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-46
వయససస:46
లస: ససస స
95-203/888

2618 SQX1052331
పపరర: నవఖ రరడడ కరసజల

తసడడ:ప వనణబగగపరల రరడడ �
ఇసటట ననస:69-2-35
వయససస:34
లస: ససస స

2626 SQX0557686
పపరర: లకడర యగరశశరమర�
భమననధస�
భరస : నరసరరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-2-35
వయససస:59
లస: ససస స

2632 SQX2474369
పపరర: భబగఖ లకడర దదసతరరడడ

95-183/169

తసడడ:ప నరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-2-34
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వనలలగగసడనరరడడడ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-45
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-46
వయససస:23
లస: ససస స
2637 SQX1910264
పపరర: లకడర మరరరల

2620 SQX0879924
పపరర: రమణన రరడడడ వరకర

2615 SQX1320795
పపరర: పదర నలమలపప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:69-2-33
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబగ రరడడ అలయర
ఇసటట ననస:69-2-36
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-45
వయససస:36
లస: పప
2634 SQX1932573
పపరర: భబగఖ శక మయరరడడడ

95-183/172

భరస : రరమకకషష రరడడడ భమననదస
ఇసటట ననస:69-2-35
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చసదప శశఖర రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-2-35
వయససస:41
లస: ససస స
2628 SQX0880302
పపరర: ససమఖ కరపర

2617 SQX1519513
పపరర: పపరరరరడడడ నలర మలలపప

95-183/166

భరస : గగపరల రరడడ నలమలపప
ఇసటట ననస:69-2-32
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-33
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-2-34
వయససస:35
లస: ససస స
2625 SQX0012153
పపరర: పరరశత� మలలర�

95-183/168

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:69-2-32
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-33
వయససస:30
లస: ససస స
2622 SQX1063122
పపరర: లకడర పసపయయ

2614 SQX0289371
పపరర: జయలకడర� మయదదరరడడడ�

2612 SQX1090661
పపరర: రజన తనళళపలర

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:69-2-29
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-2-31
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప వరభదపరరవప కకమరజ
ఇసటట ననస:69-2-32
వయససస:52
లస: పప
2619 SQX1052323
పపరర: తనసజ రరడడడ కరసజల

95-187/106

తసడడ:ప ససబగరరమరరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-2
వయససస:61
లస: పప

భరస : ననరపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-2-31
వయససస:37
లస: ససస స
2616 SQX1452598
పపరర: లకరణరరవప కకమరజ

2611 AP151000681068
పపరర: వరససదతవరరడడడ గగససల

2636 SQX2383057
పపరర: జజఖత మయరరడడ

95-187/467

భరస : శకనవరస రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-46
వయససస:48
లస: ససస స
95-212/247

2639 SQX2213072
పపరర: నరరసదప రరడడడ గసగర రరడడడ

95-212/911

తసడడ:ప గసగర రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-46
వయససస:27
లస: పప
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2640 SQX2198364
పపరర: దసరరర రరడడడ మయరరసల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-212/912

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ మయరరసల
ఇసటట ననస:69-2-46
వయససస:25
లస: పప
2643 SQX0430918
పపరర: బబలరరడడడ శవర రరడడ

95-212/248

95-187/112

95-187/115

95-187/117

95-183/187

95-187/553

95-220/177

తసడడ:ప శవరరరడడడ తరరమమలర
ఇసటట ననస:69-2-55
వయససస:48
లస: పప

2653 SQX2419620
పపరర: ననరప రరడడడ జకకకరరడడడ

2656 SQX0575969
పపరర: రతస మర దదడడ

2659 SQX1712595
పపరర: మహన కకషష రరడడడ కరకక

2662 SQX0390617
పపరర: అపతల నరసమర బ�

95-187/120

2665 SQX0293332
పపరర: ససజనఖ తరరమమళళ

95-187/468

2668 SQX1758341
పపరర: వజయ లకడర గడడ స
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:52
లస: ససస స

2648 SQX1360650
పపరర: బబలశసకర రరడడడ నకక

95-187/114

2651 SQX1932508
పపరర: గరకస లయవణఖ కకరస ర సససకర

95-183/186

2654 SQX0943233
పపరర: రజన జకకకరరడడడ

95-212/249

భరస : ననరరపపరరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-52
వయససస:42
లస: ససస స
95-187/118

2657 SQX0486209
పపరర: లకకరరరడడడ కరసస

95-187/119

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కరసస
ఇసటట ననస:69-2-54
వయససస:30
లస: పప
95-212/250

2660 SQX2196996
పపరర: ఆధద రరడడడ గగససల

95-212/913

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ గగససల
ఇసటట ననస:69-2-54
వయససస:56
లస: పప
95-183/188

2663 SQX0350975
పపరర: బబ సతష రరమకకకషష�

95-183/189

తసడడ:ప అపతలననయబడడ�
ఇసటట ననస:69-2-55
వయససస:45
లస: పప
95-187/121

భరస : ఉదయ భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-55
వయససస:33
లస: ససస స
95-187/123

95-187/111

తసడడ:ప ససబగరరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:69-2-52
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:69-2-55
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకషష బబ సతష
ఇసటట ననస:69-2-55
వయససస:20
లస: ససస స
2667 AP151000681070
పపరర: ఉదయభబసకరరరడడడ తరరమమలర

95-187/116

తసడడ:ప లకడర ననరరయణరరడడ కరకక
ఇసటట ననస:69-2-54
వయససస:37
లస: పప

భరస : మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:69-2-54
వయససస:26
లస: ససస స
2664 SQX1941152
పపరర: ససనత బబ సతష

2650 MLJ1832203
పపరర: కకషరషరరడడడ మమకల

2645 SQX1752971
పపరర: ససతరరవమర మమకల

తసడడ:ప అదబసకక రరడడడ నకక
ఇసటట ననస:69-2-51
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహ రరడడడ దద డడ
ఇసటట ననస:69-2-54
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన
ఇసటట ననస:69-2-54
వయససస:32
లస: పప
2661 SQX0934539
పపరర: కరరమమన షపక

95-187/113

తసడడ:ప ససబగరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-52
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకకర రరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-54
వయససస:45
లస: ససస స
2658 SQX2496081
పపరర: మహబమబ బబష షపక

2647 SQX0009084
పపరర: శరత రరడడడ వరకర

95-187/109

భరస : గగపరల రరడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-2-51
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-2-51
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-52
వయససస:68
లస: ససస స
2655 SQX1757418
పపరర: పదరజ మదదబరరడడడ

95-187/110

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-51
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-51
వయససస:54
లస: పప
2652 SQX0293316
పపరర: హనసమయయమర కకటట

2644 SQX1935600
పపరర: శకత లయ నకక

2642 SQX1752948
పపరర: పదనరవత జడత

భరస : శకనవరసరరవప జడత
ఇసటట ననస:69-2-50
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నకక బలయ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-51
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-2-51
వయససస:58
లస: ససస స
2649 SQX0008862
పపరర: కకషష రరడడడ వరకర

95-187/108

తసడడ:ప కనక రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:69-2-49
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగ రరడడడ శవరరరడడడ.
ఇసటట ననస:69-2-50
వయససస:48
లస: పప
2646 SQX1753045
పపరర: బబబ మమకల

2641 SQX1569385
పపరర: కకషష రరడడడ పసటట ట

2666 SQX0293340
పపరర: ఇసదదర దతవ తరరమమళళ

95-187/122

భరస : శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-55
వయససస:63
లస: ససస స
95-181/926

2669 SQX1931088
పపరర: ససబగరరడడడ గడడ స

95-181/927

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:32
లస: పప
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2670 SQX1941160
పపరర: అరరణ చలయర
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95-187/124

భరస : పపభబకర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:32
లస: ససస స
2673 SQX2384782
పపరర: వనసకట రరడడడ కసజల

95-187/469

95-212/251

95-187/470

2677 SQX1916840
పపరర: కవత రరడడడ గడడ స

95-183/190

2680 AP151000681096
పపరర: బబబ మమకల�

95-212/252

2683 SQX0293373
పపరర: గరయతప దతవ ననయబడడ

2675 SQX2207371
పపరర: గరరర బలర గరరర

95-187/471

2678 SQX1706258
పపరర: అరరణన చలయర

95-216/726

భరస : పపబబకర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:32
లస: ససస స
95-183/191

తసడడ:ప కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:65
లస: ససస స
95-187/127

95-187/126

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబగరరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:49
లస: ససస స
2682 SQX1941095
పపరర: లకడర చసదదక
ప ననయబడడ

2674 SQX2392561
పపరర: ససబగరరడడడ గడడ స

2672 SQX1752997
పపరర: పపబబకర రరవప చలయర

తసడడ:ప మలలర శశరరరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప గడడ స వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబగ రరడడడ గడడ స
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:28
లస: ససస స
2679 SQX1143692
పపరర: పదర వరకర

95-187/125

భరస : వనసకట రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప హనమ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-2-56
వయససస:62
లస: పప
2676 SQX0885079
పపరర: కవత గడడ స

2671 SQX1753078
పపరర: రరమ ససతమర కసజల

2681 SQX1051911
పపరర: ఈశశర రరడడడ మయరరడడడ

95-183/192

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:26
లస: పప
95-187/128

2684 SQX0293399
పపరర: శవ ననగరసదపస ననయబడడ

తసడడ:ప ఎన వ వ సతఖ ననరరయణ ననయబడడ
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ� ననయబడడ
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప� ననయబడడ
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:66
లస: ససస స

2685 MLJ1830975
పపరర: వరవనసకటసతఖననరరయణ
ననయబడడ
తసడడ:ప సరసబశవరరవప ననయబడడ
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:48
లస: పప

95-187/130

2686 SQX2059368
పపరర: సరయ బబలయజ ననయబడడ

2687 SQX0926634
పపరర: మయరరడడడ పపదదప రరడడడ

2688 SQX1569377
పపరర: పరరశత మయరరడడ

95-187/131

భరస : శకనవరస రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:43
లస: ససస స
2691 SQX1569344
పపరర: వజయ కకషష రరడడడ మయరరడడడ

95-187/134

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప నరసర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:27
లస: పప

2689 SQX0293449
పపరర: ఉమయదతవ మయరరడడ

2690 SQX0293423
పపరర: కకటటశశరర మయరరడడ

95-187/132

2692 SQX0630434
పపరర: ననగ రతన రరడడ మయరరడడడ

95-187/137

2695 AP151000681206
పపరర: ససబబగరరడడడ మయరరడడడ

95-187/135

2698 AP151000681313
పపరర: అయఖపత రరడడడ మయరరడడడ
తసడడ:ప కకషరషరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:58
లస: పప

95-187/133

2693 SQX0009530
పపరర: ససబబగరరడడడ రరవపరర

95-187/136

తసడడ:ప కకటటరరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:41
లస: పప
95-187/138

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:50
లస: పప
95-187/140

95-183/193

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:44
లస: పప
2697 MLJ1831205
పపరర: వనసకట రమణనరరడడడ మయరరడడడ

తసడడ:ప వర వనసకట సతఖననరరయణ ననయబడడ
ఇసటట ననస:69-2-57
వయససస:19
లస: పప

భరస : అయఖపపరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:23
లస: పప
2694 AP151000681308
పపరర: వజయలకడర మయరరడడడ

95-187/392

95-187/129

2696 SQX1569369
పపరర: శకనవరస రరడడ మయరరడడడ

95-187/139

తసడడ:ప కకషష రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:54
లస: పప
95-187/141

2699 SQX2205961
పపరర: వజయ కలమయరర మయరరడడ

95-187/472

తసడడ:ప ననగ రతన రరడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:23
లస: ససస స
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95-187/473

తసడడ:ప వనసకటరమణ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:19
లస: ససస స
2703 SQX1143700
పపరర: సననమర పసనననసటట

95-183/195

95-187/142

95-187/144

95-187/147

95-183/199

95-187/151

95-183/202

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ కరట
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:37
లస: పప

2713 SQX0008771
పపరర: శసకర రరడడడ కకటట

2716 SQX0293035
పపరర: అసకమర వరకర

2719 SQX0839225
పపరర: రజత

2722 SQX1537804
పపరర: సరణఖ కరతన

95-187/154

2725 SQX1645266
పపరర: అజయ యశశసత రరడడడ

95-187/148

2728 SQX1645282
పపరర: నరసససహ రరడడడ కరసజల
తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:48
లస: పప

2708 SQX1320894
పపరర: భబరతమర చదలవరడ

95-183/198

2711 SQX0293464
పపరర: శవ గసగ జకకకరరడడడ

95-187/146

2714 SQX0934505
పపరర: గరయతప డనక

95-220/178

భరస : నరరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-60
వయససస:26
లస: ససస స
95-187/149

2717 SQX0292995
పపరర: బకకవత కరటబ

95-187/150

భరస : ససబబగరరడడడ కరటబ
ఇసటట ననస:69-2-61
వయససస:66
లస: ససస స
95-183/200

2720 SQX1143668
పపరర: రమణ కటబట

95-183/201

భరస : శకనవరసరరడడడ కటబట
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:31
లస: ససస స
95-187/152

2723 SQX1645274
పపరర: రరకకరణణ కరసజల

95-187/153

భరస : నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:44
లస: ససస స
95-187/155

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:21
లస: పప
95-187/157

95-183/197

భరస : ససబబగరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-60
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర రరడడ కరతన
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరడడడ కరటబ
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:53
లస: ససస స
2727 SQX0285130
పపరర: పపరరరరడడడ కరట

95-187/145

భరస : పపర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ కటబట
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:32
లస: పప
2724 SQX0293043
పపరర: లకడర కరట

2710 SQX0293001
పపరర: పరరశత డనకర

2705 SQX0558478
పపరర: పసననసటట లకరణ కలమయర

భరస : ససబబగ రరడడ చదలవరడ
ఇసటట ననస:69-2-60
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-2-61
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప పపనననరరడడడ కరటబ
ఇసటట ననస:69-2-61
వయససస:48
లస: పప
2721 SQX1143585
పపరర: వజయ భబసకరరకడడడ కటబట

95-187/143

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:69-2-60
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-61
వయససస:34
లస: పప
2718 SQX0287813
పపరర: అరరణ కరట

2707 SQX1753086
పపరర: శశఖర బబబబ బబకకక

95-183/194

తసడడ:ప పసననసటట వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:69-2-59
వయససస:28
లస: పప

భరస : అసజ రరడడడ డనకర
ఇసటట ననస:69-2-60
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-60
వయససస:33
లస: పప
2715 SQX0926493
పపరర: కటబ శకనవరస రరడడడ

95-183/196

తసడడ:ప చనన వరయఖ బబకకక
ఇసటట ననస:69-2-59
వయససస:39
లస: పప

భరస : శసకర రరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:69-2-60
వయససస:36
లస: ససస స
2712 SQX1645258
పపరర: నరరశ రరడడడ

2704 SQX1143460
పపరర: గసగరధర రరడడడ మయరరడడడ

2702 SQX1189746
పపరర: అనసశర పసననసటట

తసడడ:ప వనసకట రమణ పసననసటట
ఇసటట ననస:69-2-59
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకరటరమణ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-59
వయససస:27
లస: పప

భరస : శశఖర బబబబ బబకకక
ఇసటట ననస:69-2-59
వయససస:31
లస: ససస స
2709 SQX0292979
పపరర: ననగమణణ కకటట

95-211/1012

తసడడ:ప ససబగరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-58
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమననయబడడ పసనననసటట
ఇసటట ననస:69-2-59
వయససస:71
లస: ససస స
2706 SQX0293456
పపరర: లకడర బబకకక

2701 SQX2373066
పపరర: వనసకట ననగవనణణ మయరరడడ

2726 SQX1645290
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ కరటబ

95-187/156

తసడడ:ప రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:32
లస: పప
95-187/158

2729 AP151000681298
పపరర: రరఘవరరడడడ కరటబ

95-187/159

తసడడ:ప పపరరరరడడడ కరట
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:58
లస: పప
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2730 SQX2330454
పపరర: సరయ వసదన ననగమతష

95-187/474

తసడడ:ప రమమశ బబబబ ననగమతష
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:18
లస: ససస స
2733 SQX0011940
పపరర: పదనరవత� గడడయస�

95-183/204

95-183/207

95-187/162

95-220/179

95-212/254

95-183/210

95-183/213

భరస : అచచయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:48
లస: ససస స

2743 SQX0386862
పపరర: ససజయ రరడడడ గడడయస

2746 SQX0876128
పపరర: శశషమర చతనసబతచస ల

2749 SQX1260934
పపరర: రరమ కకటమర యనమబల

2752 SQX1010917
పపరర: ససబబగరరడడడ గడడ స

95-183/216

2755 SQX1752930
పపరర: నససమయ షపక

95-220/180

2758 MLJ1830835
పపరర: ససలదసలల పరలకకటట
తసడడ:ప ససలదసలల పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:40
లస: పప

2738 SQX0293084
పపరర: వజయలకడర ఘడడయస

95-187/161

2741 MLJ1830926
పపరర: పరపసరరడడడ గడడయస

95-187/164

2744 SQX0839233
పపరర: ననగరశశర రరవప

95-183/208

తసడడ:ప ససలదసలల
ఇసటట ననస:69-2-64
వయససస:48
లస: ససస స
95-220/181

2747 SQX1259457
పపరర: వషష
ష పసపయయసక తరరమమళ

95-183/209

తసడడ:ప వర రరడడడ తరరమమళ
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:24
లస: ససస స
95-183/211

2750 SQX1932425
పపరర: వనసకట రతనస తనతరరడడడ

95-183/212

భరస : రరమరరడడడ తనతరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:60
లస: ససస స
95-183/214

2753 SQX0926584
పపరర: షపక మమలయల

95-183/215

తసడడ:ప ఆదస
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:34
లస: పప
95-187/165

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:30
లస: ససస స
95-187/167

95-183/206

తసడడ:ప కకదసడరరమయఖ గడడయస
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప హససన
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:39
లస: పప
2757 SQX0293118
పపరర: సతఖవత సససగసశశటట

95-187/163

భరస : వర రరడడడ యనమబల
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కరషరమయశశటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:26
లస: పప
2754 SQX0926600
పపరర: శశక మసరసన షరరఫ

2740 SQX0009092
పపరర: శకనవరసరరడడడ గడడయస

2735 SQX0880062
పపరర: నరరసదపరరడడడ చతనబతష
స ల

భరస : రమణన రరడడడ గడడయస
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-64
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప వర రరడడడ తరరమమళ
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:26
లస: ససస స
2751 SQX1932557
పపరర: వశ కరషరమశశటట

95-187/160

తసడడ:ప పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ చసతబతస న
ఇసటట ననస:69-2-64
వయససస:25
లస: ససస స
2748 SQX1259622
పపరర: లకడర పపసనన తరరమమళ

2737 SQX0315002
పపరర: పదనరవత గడడయస

95-183/203

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప పరపసరరడడడ గడడయస
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప పరపసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:47
లస: పప
2745 SQX1290436
పపరర: ససపపజ చసతబతస న

95-183/205

భరస : శకనవరసరరడడడ గడడయస
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప పరపసరరడడడ గడడయస
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:41
లస: పప
2742 SQX0387480
పపరర: రమణన రరడడడ గడడయస

2734 SQX0011932
పపరర: మసగమర� గడడయస�

2732 SQX0011981
పపరర: దసరర భవరన గడడయస

భరస : ససజవ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరపసరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ చసతబఠరలన
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:34
లస: పప
2739 SQX0008987
పపరర: ససజవ రరడడడ గడడయస

95-212/253

తసడడ:ప పసరర రరడడడ కతన
ఇసటట ననస:69-2-62
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-2-63
వయససస:47
లస: ససస స
2736 SQX0289694
పపరర: కకటటరరడడడ చసతబఠరలన

2731 SQX0892794
పపరర: రజత కటబ

2756 SQX0293142
పపరర: శవ కలమయరర� కరశసశశటట �

95-187/166

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� కరశసశశటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:33
లస: ససస స
95-187/168

2759 SQX0847871
పపరర: ననరరయణ పరలకకటట

95-187/169

తసడడ:ప ససలదసలల పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:40
లస: పప
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2760 AP151000681013
పపరర: ననగరశశరరరవప పరలకకటట

95-187/170

తసడడ:ప ససలదసలల పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:55
లస: పప
2763 SQX1599929
పపరర: ససలదసలల పరలకకటట

95-212/256

95-212/258

95-212/261

95-183/219

95-187/172

95-187/476

95-187/177

భరస : శవ లకరణ రరడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-71
వయససస:29
లస: ససస స

2773 SQX0289702
పపరర: కకసడలరరవప� గగటట స�

2776 SQX1752922
పపరర: పరరశతమర కరకక

2779 SQX1645332
పపరర: శవ పపసనన బబకకక

2782 SQX2168060
పపరర: హహహమయవత బబకకక

95-187/179

2785 MLJ1830058
పపరర: శకనవరసరరడడడ దదప ణనదసల

95-183/220

2788 SQX1060920
పపరర: వసససధర మయరరడడడ
భరస : వనసకట రమణ రరడడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-71
వయససస:54
లస: ససస స

2768 SQX1955699
పపరర: పప తషరరజ కకలలర

95-212/260

2771 SQX0289348
పపరర: భబరతదతవ� గగటట స�

95-183/218

2774 SQX1752914
పపరర: లకడర పపసనన కరకక

95-187/171

భరస : మహన కకషరషరరడడడ కరకక
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:28
లస: ససస స
95-187/173

2777 SQX0315515
పపరర: ససతతషమర� చలయర�

95-187/174

భరస : లజరర� చలయర
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:78
లస: ససస స
95-187/175

2780 SQX1885318
పపరర: రరజరశశరర ఎనసమబల

95-187/176

భరస : వనసకట రరడడడ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:69-2-69
వయససస:33
లస: ససస స
95-187/477

2783 SQX0287821
పపరర: వనసకటరరడ�డడ ఎనసమల�

95-187/178

తసడడ:ప వరరరరడ�డడ ఎనసమల
ఇసటట ననస:69-2-70
వయససస:38
లస: పప
95-187/180

తసడడ:ప హనసమయరరడడడ దదప ణన దసల
ఇసటట ననస:69-2-70
వయససస:48
లస: పప
95-212/262

95-220/182

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : చననయఖ బబకకక
ఇసటట ననస:69-2-69/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ దదప ణనదసల
ఇసటట ననస:69-2-70
వయససస:40
లస: పప
2787 SQX1144005
పపరర: రరగరణణ మయరరడడడ

95-183/217

తసడడ:ప చచననయఖ
ఇసటట ననస:69-2-69
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ బబకకక
ఇసటట ననస:69-2-69
వయససస:80
లస: పప
2784 MLJ1830181
పపరర: శవపరరశత దదప ణనదసల

2770 SQX0289355
పపరర: మయధసరర� గగటట స�

2765 SQX0887752
పపరర: జరరనన షసలక

తసడడ:ప సప మయఖ కకలలర
ఇసటట ననస:69-2-66
వయససస:62
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణరరడడ కరకక
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప లకడర ననరరయణ రరడడ కరకక
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:34
లస: పప
2781 SQX0644914
పపరర: చచననయఖ బబకకక

95-212/259

తసడడ:ప నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:39
లస: ససస స
2778 SQX2166866
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరకక

2767 SQX1144229
పపరర: లకడరననరరయణమర కకలర

95-212/255

భరస : కజజ వరల
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పవనసకమయర గగటట స�
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:69-2-68
వయససస:43
లస: పప
2775 SQX1875483
పపరర: ననగవనణణ కసదసల

95-212/257

భరస : ససరరష కకలర
ఇసటట ననస:69-2-66
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : సగరర బ షపక
ఇసటట ననస:69-2-67
వయససస:70
లస: పప
2772 SQX0288647
పపరర: పవనసకమయర� గగటట స�

2764 SQX0892802
పపరర: ననగరశశర రరవప పరలకరటట

2762 SQX0885087
పపరర: మలలర శశరర పరలకకటట

భరస : ననగరశశర రరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలదసలల పలలకత
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:49
లస: పప

భరస : శశభన కకలలర
ఇసటట ననస:69-2-66
వయససస:25
లస: ససస స
2769 SQX1373307
పపరర: బబజ షపక

95-187/475

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కరశసశశటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-2-65
వయససస:23
లస: పప
2766 SQX1712579
పపరర: బబల కకలలర

2761 SQX2207348
పపరర: వరయఖ కరశసశశటట

2786 AP151000681354
పపరర: రమణనరరడడడ మయరరడడడ

95-187/181

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-71
వయససస:58
లస: పప
95-212/263

2789 SQX1060888
పపరర: శసకర రరడడడ మయరరడడడ

95-212/264

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-71
వయససస:32
లస: పప

Page 98 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

2790 SQX1060904
పపరర: ససవర లకరణ రరడడ మయరరడడడ

95-212/265

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడడ మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-71
వయససస:34
లస: పప
2793 AP151000681208
పపరర: వరరరరడడడ తరరమమలర

95-187/184

2794 SQX1060631
పపరర: ఏదచరరరర పదరజ

95-181/1254

2797 SQX0011890
పపరర: పపవళక� భమననదస�

తసడడ:ప కకషరషరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:51
లస: ససస స
95-187/186

తసడడ:ప రసగరరరడడడ దతవరరపలర
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:52
లస: పప
2805 AP151000681270
పపరర: కకటటరరడడడ భమననధస

95-187/189

తసడడ:ప వరరరరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:73
లస: పప
2808 SQX2035087
పపరర: వరజతన భమనదనమ

95-212/266

95-183/221

2795 SQX2348928
పపరర: ససబగయమర వరకర

95-181/1253

2798 SQX1617168
పపరర: వర రరడడడ దదప ణడడల

95-183/222

తసడడ:ప పసచచ రరడడడ దదప ణడడల
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:42
లస: ససస స
95-183/224

2801 MLJ1830413
పపరర: చసదపశశఖరరరడడడ భమననధస

తసడడ:ప కకదసడన రరమ కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప కకటటరరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:46
లస: పప

95-187/187
2803 SQX0009258
పపరర: భమననదస కకదసడ రరమ కకషరష
రరడడడ
తసడడ:ప వర రరడడడ భమననదస
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:53
లస: పప

2804 MLJ3234077
పపరర: రరమరరడడడ భమననధస
తసడడ:ప వరరరరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:61
లస: పప

2806 SQX2379592
పపరర: రరమరరడడడ వరకర

2807 SQX2142305
పపరర: వనసకట చలమ రరడడడ వరకర

95-187/478

తసడడ:ప వనసగర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:54
లస: పప
95-205/591

95-187/183

భరస : రరమరరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప కకదసడ రరమకకకషష రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:30
లస: ససస స

95-183/223 2800 SQX0926626
2799 AP151000681150
పపరర: వనసకటరమణమర భమననధస�
పపరర: భమననధస యబగసధర రరడడడ

2792 SQX1826072
పపరర: భబనస పపసరద చసతల

తసడడ:ప వనసకట ససరరష చసతల
ఇసటట ననస:69-2-72
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగ శవ రరడడ ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:69-2-72
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:32
లస: పప

2802 AP151000681262
పపరర: రరమకకషరషరరడడడ దతవరపలర

95-187/182

భరస : వర రరడడడ తరరమమలర
ఇసటట ననస:69-2-72
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శవరరరడడడ తరరమమలర
ఇసటట ననస:69-2-72
వయససస:49
లస: పప
2796 SQX2157725
పపరర: వనసకట చలమ రరడడడ వరకర

2791 SQX0293209
పపరర: వనజ తరరమమళళ

2809 SQX2034544
పపరర: వరజతన భమనదనమ

95-187/185

95-187/188

95-187/479

తసడడ:ప రరమరరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:32
లస: పప
95-205/592

95-212/267
2810 SQX1260033
పపరర: వనసకట రమణమర భమననధస

తసడడ:ప కకదసడ రరమకకషష రరడడడ భమనధమ
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కకదసడ రరమకకషష రరడడడ భమనధమ
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకదసడ రరమ కకషరష రరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-2-73
వయససస:50
లస: ససస స

2811 SQX1645175
పపరర: ననగ సససదరర

2812 SQX1757426
పపరర: హహమలత ధననననన

2813 SQX1757301
పపరర: మధస ధననననన

95-187/190

భరస : అసజ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-73/1
వయససస:38
లస: ససస స
2814 SQX2426997
పపరర: అబబబల గగసప షపక

భరస : మధస ధననననన
ఇసటట ననస:69-2-74
వయససస:34
లస: ససస స
95-187/480

తసడడ:ప గఫపర
ఇసటట ననస:69-2-74
వయససస:32
లస: పప
2817 SQX0405217
పపరర: శకనవరస రరడడడ కసజల
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:36
లస: పప

95-183/225

2815 SQX2496099
పపరర: షపక నజమ

తసడడ:ప రరమ ననయబడడ ధననననన
ఇసటట ననస:69-2-74
వయససస:37
లస: పప
95-187/554

తసడడ:ప షపక గఫపర
ఇసటట ననస:69/2/74
వయససస:21
లస: పప
95-186/66

2818 SQX2126050
పపరర: రమణ దదడడ
భరస : దసరర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:49
లస: ససస స

95-183/226

2816 SQX0405159
పపరర: పరవన కసజల

95-186/65

భరస : శకనవరస రరడడడ� కసజల
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:31
లస: ససస స
95-186/648

2819 SQX0765743
పపరర: వజయలకడర మయరరడడ

95-187/191

భరస : నరసరరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:48
లస: ససస స
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2820 SQX0293217
పపరర: అహలయఖ మయరరడడ
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95-187/192

భరస : అయఖప రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:75
లస: ససస స
2823 SQX2421451
పపరర: గగపరల రరడడడ నలమలయపప

95-187/481

95-183/229

95-187/197

95-187/200

95-187/203

95-212/269

95-212/272

తసడడ:ప రఘబ పపసరద కకసజరటట
ఇసటట ననస:69-3
వయససస:21
లస: ససస స

2833 SQX1885300
పపరర: యలర మసద గగగబ

2836 SQX1759430
పపరర: సరలహ షపక

2839 SQX0287771
పపరర: అసజమర జవరశజ

2842 SQX1617150
పపరర: శక లకడర దదప ణడడల

95-212/910

95-183/231

95-183/228

2828 SQX0287888
పపరర: ధనలకడర బబ సతష

95-187/196

2831 AP151000681322
పపరర: సతఖననరరయణ పసనననసటట

95-187/201

2834 SQX0644880
పపరర: వజయలకడర కరట

95-187/202

తసడడ:ప శసకర రరడడడ కరటబ
ఇసటట ననస:69-2-77
వయససస:56
లస: పప
95-178/1014

2837 SQX0288555
పపరర: ననగఫణణ వడచడ

95-212/268

భరస : జగననరహననడ
ప డడ వదతబ
ఇసటట ననస:69-2-101
వయససస:37
లస: ససస స
95-212/270

2840 SQX0288563
పపరర: వనసకటరమణనరరడడడ వరక

95-212/271

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర వరక
ఇసటట ననస:69-2-101
వయససస:58
లస: పప
95-183/230

2843 SQX2366706
పపరర: పపవణ మయరరడడడ

95-187/464

Deleted

భసధసవప: సరసబరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-250
వయససస:35
లస: ససస స

95-221/14 2846 SQX1008986
2845 SQX1957174
పపరర: పపమద కలమయర రరమనబబ యన
పపరర: గగరరననయబడడ బబరవ

95-186/67

తసడడ:ప బబల అకలకలయఖ రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:69-2-1445
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప అపతల ననయబడడ బబరవ
ఇసటట ననస:69-2-2761-43
వయససస:30
లస: పప

2848 SQX1941103
పపరర: వజయ లకడర కకణజరటట

2849 SQX1306977
పపరర: లకడర లసకర

తసడడ:ప రఘబ పపసరద కకణజరటట
ఇసటట ననస:69-3
వయససస:20
లస: ససస స

95-187/199

తసడడ:ప రరమననయబడడ పసనననసటట
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససత రరమ రరడడ దదప ణడడల
ఇసటట ననస:69-2-115
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: సరసబరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-250
వయససస:35
లస: ససస స
2847 SQX1757491
పపరర: లకడర కకసజరటట

95-187/198

తసడడ:ప వనసకటరరమరరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:69-2-101
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప వనసకరరరడడడ జవరశజ
ఇసటట ననస:69-2-101
వయససస:63
లస: పప
2844 SQX2418127
పపరర: పపవణ మయరరడడడ

2830 SQX0287870
పపరర: మలలర శశరరరవప బబ సతష

2825 SQX1757467
పపరర: సననమర పసననసటట

తసడడ:ప మలలర శశరరరవప బబ సతష
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప లయల జజన షపక
ఇసటట ననస:69-2-96
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటరమణనరరడడడ VAK
ఇసటట ననస:69-2-101
వయససస:48
లస: ససస స
2841 SQX0288548
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ జవరశజ

95-187/195

తసడడ:ప శశషయఖ గగగబ
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కరటబ
ఇసటట ననస:69-2-77
వయససస:61
లస: పప
2838 SQX0287763
పపరర: ఆదదలకడర వరక

2827 SQX0765677
పపరర: కనకలకడర చలలకలరర

95-187/194

భరస : రరమ ననయబడడ పసననసటట
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమమరరస బబ సతష
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:49
లస: పప
2835 SQX0431189
పపరర: శసకర రరడడడ కరట

95-183/227

భరస : బలరరమరరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమననయబడడ పసనననసటట
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:43
లస: పప
2832 SQX0761692
పపరర: బలరరమరరడడడ చలలకలరర

2824 SQX1757475
పపరర: ననగ పపవణ జకకకరరడడడ

2822 SQX0761783
పపరర: నరసరరరడడడ మయరరడడడ

తసడడ:ప అయఖపత రరడడడ మయరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప ననరప రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరప రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-76
వయససస:22
లస: పప
2829 AP151000681267
పపరర: ననరరయణరరవప పసనననసటట

95-187/193

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-2-75
వయససస:62
లస: పప
2826 SQX1757285
పపరర: మననహర రరడడడ జకకకరరడడడ

2821 AP151000681434
పపరర: శశషసరరడడడ చసదపగరరర

95-187/204

95-211/74

భరస : సతఖననరరయణ లసకర
ఇసటట ననస:69-3
వయససస:27
లస: ససస స
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2850 SQX1380799
పపరర: అననమర లసకర
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95-211/75

భరస : ఎరకయఖ లసకర
ఇసటట ననస:69-3
వయససస:89
లస: ససస స
2853 SQX1809706
పపరర: మబన మహమరద

95-183/233

95-183/236

95-183/239

95-183/242

95-187/206

95-212/273

95-187/208

తసడడ:ప వనసకటసరశమ రరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:79
లస: పప

2863 SQX1932615
పపరర: వర వనసకటటశశర రరడడడ అలర

2866 SQX1713205
పపరర: మమకల ససజజత

2869 AP151000681269
పపరర: వరవనసకటటశశరరరడడడ ఆలర

2872 SQX0293639
పపరర: పపషరతవత� సననపప రరడడడ�

95-212/275

2875 SQX0009431
పపరర: శవరరడడడ దససపర

95-183/243

2878 SQX0289272
పపరర: ఆర.ఈశశరమర
భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-79
వయససస:50
లస: ససస స

2858 SQX1799626
పపరర: ధరరరరరవప రరజమసడడరరపప

95-183/238

2861 SQX1799600
పపరర: ససశల బబ ననపలర

95-183/241

2864 SQX0293654
పపరర: ససజజత� అళళ�

95-187/205

భరస : వర వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:51
లస: ససస స
95-211/77

2867 SQX1713239
పపరర: కకషష బబ ననపలర

95-211/78

తసడడ:ప పపరరషప తస మ రరవప బబ ననపలర
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:58
లస: పప
95-212/274

2870 SQX0293381
పపరర: ఉదయలకడర ఆళళళ

95-187/207

భరస : ససధనకర రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:37
లస: ససస స
95-187/209

2873 SQX0644898
పపరర: ససధనకర రరడడడ ఆళళ

95-187/210

తసడడ:ప కననన రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:40
లస: పప
95-212/276

తసడడ:ప రరమకకటటరరడడడ దససపర
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:55
లస: పప
95-212/278

95-183/235

భరస : కకషష బబ ననపలర
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బలరరస రరడడడ� సననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ససరరష రరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:39
లస: ససస స
2877 SQX0716753
పపరర: కననన రరడడడ ఆళళ

95-183/240

తసడడ:ప లకకరరరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:57
లస: పప

భరస : కననన రరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:61
లస: ససస స
2874 SQX1233485
పపరర: పపతభ కళళస

2860 SQX1756881
పపరర: ససజజత మమకల

2855 SQX0777979
పపరర: హకకమబలయర యసడడ

తసడడ:ప అపరతరరవప రరజమసడడరరపప
ఇసటట ననస:69-3-74
వయససస:67
లస: పప

భరస : మమకల వర రరడడ
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప లకకరరరడడడ alla
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:45
లస: పప
2871 SQX0293670
పపరర: శవ లసగమర ఆళళ

95-183/237

తసడడ:ప లకర రరడడడ అలర
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరవవఇఎనకరఎటటరడడడడవనల అలర
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:55
లస: ససస స
2868 SQX0640458
పపరర: ససధనకరరకడడడ ఆళళ

2857 SQX1756626
పపరర: శకనవరస రరవప కకటట

95-183/232

తసడడ:ప బడచస సరహహబ
ఇసటట ననస:69-3-52
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరరరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప చననపరపసరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-3-77
వయససస:48
లస: పప
2865 SQX1933126
పపరర: ససజజత అలర

95-183/234

తసడడ:ప ఆసజననయబలల కకటట
ఇసటట ననస:69-3-65
వయససస:45
లస: పప

తలర : జజఖత మయరరడడ
ఇసటట ననస:69-3-75
వయససస:24
లస: ససస స
2862 SQX1756766
పపరర: వరరరరడడడ మమకల

2854 SQX1757350
పపరర: రహమతషననసర షపక

2852 SQX1799949
పపరర: అసజరరడడడ అమరరడడడ

తసడడ:ప మలయరరరడడడ అమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-34
వయససస:28
లస: పప

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:69-3-52
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకటట
ఇసటట ననస:69-3-65
వయససస:57
లస: ససస స
2859 SQX1757376
పపరర: భబగఖ శక మయరరడడడ

95-211/76

తసడడ:ప ససతస ననయబడడ
ఇసటట ననస:69-3
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహహదదన మహమరద
ఇసటట ననస:69-3-46
వయససస:23
లస: ససస స
2856 SQX1756709
పపరర: వనసకట లకడర కకటట

2851 SQX0431221
పపరర: శసకర గగరరకల

2876 SQX0287730
పపరర: కకటటరరడడడ

95-212/277

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-78
వయససస:64
లస: పప
95-183/244

2879 SQX0314906
పపరర: అశశన రరమరరడడ

95-187/211

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-79
వయససస:29
లస: ససస స
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95-187/212

తసడడ:ప నరసససహరరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:69-3-79
వయససస:36
లస: పప
2883 SQX0351106
పపరర: బడత ససధనకర రరడడడ�

95-183/246

95-187/490

భరస : ససధనకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-81
వయససస:41
లస: ససస స
2892 SQX2213692
పపరర: వజయ లకడర మయరరడడ

95-187/491

95-183/249

95-187/495

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కలచనలకరసత
ఇసటట ననస:69-3-83
వయససస:21
లస: పప
2904 SQX1756824
పపరర: హహమసత కలమయర గరరరజవవలల
తసడడ:ప శకనవరస చచదరర గరరరజవవలల
ఇసటట ననస:69-3-84
వయససస:22
లస: పప

95-187/216

2893 SQX2436707
పపరర: దదపసస మయరరడడడ

95-187/492

2896 MLJ1830264
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మమకల

95-212/282

2888 SQX1712744
పపరర: రవన రరడడడ బడత

95-212/279

2891 SQX1933209
పపరర: కకషష రరడడడ రగసడర

95-187/217

2894 MLJ1830405
పపరర: శకనవరసరరడడడ మమకల

95-212/280

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-3-82
వయససస:46
లస: పప
2897 SQX1756857
పపరర: దదపసక గగవసదస

95-183/248

భరస : రరజశశఖర గగవసదస
ఇసటట ననస:69-3-83
వయససస:26
లస: ససస స

2899 SQX2268043
పపరర: శకనవరస రరవప కలచనలకనటట

95-187/493

2900 SQX2266419
పపరర: దదవఖ తరరన వల

95-187/494

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కలచనలకనటట
ఇసటట ననస:69-3-83
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసస రరవప తరరన వల
ఇసటట ననస:69-3-83
వయససస:28
లస: ససస స

2902 SQX2176725
పపరర: ననగ అసజన కలచనలకనటట

2903 SQX2176675
పపరర: అనత కలచనలకనటట

2905 SQX0642009
పపరర: ధనలకడర గగరరజవవలల

95-211/1013

95-211/1014

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కలచనలకనటట
ఇసటట ననస:69-3-83
వయససస:19
లస: ససస స
95-187/218

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-3-84
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ కరపర
ఇసటట ననస:69-3-85
వయససస:46
లస: ససస స

95-187/215

తసడడ:ప వనసకట ససబగ రరడడడ రగసడర
ఇసటట ననస:69-3-81
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కలచనలకనటట
ఇసటట ననస:69-3-83
వయససస:39
లస: ససస స
95-183/250

2885 SQX0318881
పపరర: వజయ భబసకరరరడ�డడ బడత�

తసడడ:ప ససధనకర రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:69-3-80
వయససస:21
లస: ససస స

2890 SQX0294868
పపరర: రమయదతవ రగసడర

95-187/496 2908 SQX1756725
2907 SQX2389419
పపరర: శకనవరసరరవప చచదరర గగరరజవవలల
పపరర: ససనసద కరపర

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప గగరరజవవలల
ఇసటట ననస:69-3-84
వయససస:49
లస: పప

95-211/79

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-3-82
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కలచలకసటట
ఇసటట ననస:69-3-83
వయససస:21
లస: పప
2901 SQX2267995
పపరర: మహన సరయ కలచనలకనటట

2887 SQX1713221
పపరర: అవననశ రరడడడ బడత

Deleted

95-212/281

95-183/245

తసడడ:ప రరమ ససబబగరరడడ � బడత
ఇసటట ననస:69-3-80
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అదద ననరరయణ రరడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-82
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-3-82
వయససస:58
లస: పప
2898 SQX1756816
పపరర: మహనససల కలచలకసటట

95-187/214

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-81
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప నరస రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-81
వయససస:19
లస: ససస స
2895 SQX0640433
పపరర: హహహమయవత మమకల

2884 SQX0294702
పపరర: పపవళళక బడత

తసడడ:ప ససధనకర రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:69-3-80
వయససస:22
లస: పప
95-183/247

2882 SQX1756923
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తనత రరడడ

తసడడ:ప రరమరరడడడ తనత రరడడ
ఇసటట ననస:69-3-80
వయససస:43
లస: పప

భరస : వజయ భబసకర రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:69-3-80
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ ససబగ రరడడ బడత
ఇసటట ననస:69-3-80
వయససస:36
లస: పప
2889 SQX0011668
పపరర: వజయ� రరవపరర�

95-187/213

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-3-79
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప రరమససబగరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-80
వయససస:44
లస: పప
2886 SQX2233047
పపరర: నరరసదప రరడడడ బడత

2881 SQX0386631
పపరర: ససబబగరరడడడ రరమరరడడడ�

2906 SQX1645217
పపరర: హహమసత కలమయర

95-187/219

తసడడ:ప శకనవరస రరవ చచదరర
ఇసటట ననస:69-3-84
వయససస:21
లస: పప
95-183/251

95-183/252
2909 SQX1810811
పపరర: మమరర ఇమయరనయల మయలపరటట

భరస : నరసససహరరవప మయలపరటట
ఇసటట ననస:69-3-85
వయససస:53
లస: ససస స
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95-183/253 2911 SQX2123792
2910 SQX1799915
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ కకనకళర
పపరర: కకషష మమరరస మబసల

తసడడ:ప ఆసజననయబలల కకనకళర
ఇసటట ననస:69-3-85
వయససస:48
లస: పప
2913 SQX2392769
పపరర: లకడర రరమరరడడ

తసడడ:ప గరసధద మబసల
ఇసటట ననస:69-3-85
వయససస:44
లస: పప
95-187/497

భరస : అసజ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-86
వయససస:43
లస: ససస స
2916 SQX1373448
పపరర: రమయదతవ దనరరకలమలర

95-212/283

95-212/286

95-187/499

95-212/289

భరస : వనసకటటసశరరర లలట సభబవతష
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:87
లస: ససస స
95-212/293

2931 SQX1233030
పపరర: రరమ ససతమర కసజల

95-183/257

భరస : సరసబరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-89
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బపహరనసద రరడడడ పప కలరర
ఇసటట ననస:69-3-90
వయససస:26
లస: ససస స

2920 SQX1645167
పపరర: దదవఖ

95-212/294

95-187/220

95-183/255

2918 AP151000681119
పపరర: వనమయరరడడడ

95-212/285

2921 SQX2430668
పపరర: కకటటశశర రరవప పపరసశశటట

95-187/498

తసడడ:ప శరసబయఖ
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:48
లస: పప

95-212/287 2924 SQX1478578
2923 SQX1478495
పపరర: సరయ దసరర బబయ సభబవతష
పపరర: అనసత బబయ సభబవతష

95-212/288

తసడడ:ప వనదన మణణసశరరరరవ సభబవతష
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనదన మణణసశర రరవప సభబవతష
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:52
లస: ససస స

2926 MLJ1832781
పపరర: బపహరనసదరరడడడ పప కలరర

2927 SQX0103390
పపరర: అసజరరడడడ

95-212/291

2929 SQX1812460
పపరర: హరరక పపరసశశటట

95-187/221

2930 SQX0011619
పపరర: ననగమణణ కసజల

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పపరసశశటట
ఇసటట ననస:69-3-88 REDLA BAZAR
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వజయ భబసకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-89
వయససస:39
లస: ససస స

2932 SQX2414118
పపరర: రజన కసజల

2933 SQX2413805
పపరర: వనమ రరడడడ కసజల

2935 NDX2352615
పపరర: ససరర నన రరడడ పప కలరర

2938 SQX1224872
పపరర: వజయ లకడర
భరస : శకనవరస రరడడ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:69-3-90
వయససస:46
లస: ససస స

95-212/292

తసడడ:ప వనసకరరరడడడ పప కలరర
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:60
లస: పప

95-187/500

95-183/256

95-211/1015

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-89
వయససస:42
లస: పప
94-212/17

భరస : బపహర పప కలరర
ఇసటట ననస:69-3-90
వయససస:27
లస: ససస స
95-183/885

2915 SQX1445932
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ దనరరకమలర

తసడడ:ప సరసబరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-87
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-89
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనమయ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-89
వయససస:39
లస: ససస స
2937 SQX2118735
పపరర: ససరరజజరరదదబ గగటట స

95-212/284

తసడడ:ప అసజరరడడడ పప కలరర
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:36
లస: పప

2928 SQX1478594
పపరర: వనదన మణణసశర రరవప
సభబవతష
తసడడ:ప వనసకటటసశరరర లలట సభబవతష
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:61
లస: పప

2934 SQX0287755
పపరర: కకషష వనణణ కసజల

2917 SQX0640441
పపరర: శకనవరస రరడడడ కసజల

95-183/884

తసడడ:ప పపనన రరడడ దనరరకలమలర
ఇసటట ననస:69-3-87
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవ
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-3-88
వయససస:39
లస: ససస స
2925 SQX1478628
పపరర: రరమబలమర సభబవతష

95-183/254

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-87
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప వనమయరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-87
వయససస:70
లస: పప
2922 SQX2430866
పపరర: బసవ కలమయరర పపరసశశటట

2914 SQX1756873
పపరర: పపరరషమ దతవరపలర

2912 SQX2123644
పపరర: కకటటసససమయర మబసల

తసడడ:ప కకషష మమరరస మబసల
ఇసటట ననస:69-3-85
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరమ రరడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-3-87
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషరష రరడడడ దనరరకలమలర
ఇసటట ననస:69-3-87
వయససస:35
లస: ససస స
2919 AP151000681251
పపరర: సరసబరరడడడ

95-183/883

2936 SQX1320944
పపరర: రమణమర పప కలరర

95-183/258

భరస : అసజ రరడడడ పప కలరర
ఇసటట ననస:69-3-90
వయససస:50
లస: ససస స
95-212/295

2939 SQX2475754
పపరర: శకనస ఉపలయధదనన

95-187/501

Deleted

తసడడ:ప బబలఖయససయయ ఉపలయధదనన
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:31
లస: పప
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95-211/80 2941 SQX1607946
2940 SQX1771690
పపరర: మననజ కలమయర రరడడ గబతస కకసడ
పపరర: సరయలలకరశడ
శక డడ గబతస కకసడ

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:21
లస: పప
2943 SQX2471464
పపరర: శకనస ఉపలయధదనన

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:23
లస: పప
95-211/1017

తసడడ:ప బబలఖయససయయ ఉపలయధదనన
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:31
లస: పప
2946 SQX0885061
పపరర: శరసత కలమయరర ఓక

95-212/296

95-183/261

95-186/69

95-187/224

95-187/502

95-211/1020

2953 SQX0293589
పపరర: రరణబక సగరల

2956 MLJ1830793
పపరర: కకశశర రరడడడ సగరల

2959 SQX2180453
పపరర: ససశల దతవరపలర

95-183/264

95-187/222

భసధసవప: వజయ కలమయర గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:26
లస: ససస స

2951 SQX1315564
పపరర: గగవరర న సగరల

2954 SQX1645308
పపరర: లకరమర

95-187/225

2957 MLJ1831817
పపరర: శసకర రరడడడ సరగరల

2968 SQX0319335
పపరర: సరసబశవరరవప శకరరమ
తసడడ:ప శకరరమబలల శకరరమ
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:35
లస: పప

95-186/68

95-187/223

95-187/226

తసడడ:ప నరసర రరడడ సరగరల
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:41
లస: పప
95-187/503

2960 SQX1228411
పపరర: లకడర గమడన

95-211/82

భరస : వర రరడడడ గమడన
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:32
లస: ససస స

95-181/1281 2963 SQX0011742
2962 SQX2503696
పపరర: వజయ కలమయర గగటటటమబకకల
పపరర: అనసశర� ఆ�ే్ళ�

2965 SQX0613133
పపరర: వజయలకడర� పరకసటట�

95-183/260

భరస : వనసకటరరడడడ మరరదద
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:76
లస: ససస స

95-183/263

తసడడ:ప వర వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:31
లస: ససస స
95-183/265

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:41
లస: ససస స
95-183/886

2948 SQX0011825
పపరర: శరసత కలమయరర� మలర సపరటట�

భరస : ససరరష రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప అరగమయ బబబబ
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప కకషష�
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:31
లస: ససస స
2967 SQX2442259
పపరర: వజయ రరణణ గగటటటమబకకల

95-183/262

భరస : జరగర రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ననసర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:59
లస: ససస స
2964 SQX0011791
పపరర: దదపసస చసదప హససన� బబ ననపలర �

2950 SQX1508698
పపరర: ననగరసదపస గసగరరరడడడ

95-211/1019

భరస : వషష
ష వరర న రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ననసరరరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప పపలర రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:68
లస: పప
2961 SQX2179356
పపరర: అసజమర సగరల

95-183/259

భరస : కకషప ర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ననసరరరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:36
లస: పప
2958 SQX2180412
పపరర: జరగర రరడడడ దతవరపలర

2947 SQX0879999
పపరర: పపమల సరగరల

2945 SQX2471183
పపరర: జజఖత ఉపలయధదనన
భరస : శకనస ఉపలయధదనన
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబగరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకషప ర రరడడడ సగరల
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:32
లస: ససస స
2955 MLJ1832245
పపరర: ససరరష రరడడడ సగరల

95-211/1018

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-3-97
వయససస:31
లస: ససస స
2952 SQX0829721
పపరర: రరణబక

2944 SQX2384303
పపరర: శకదతవ ఉపతలదదననన

95-211/1016
2942 SQX2396521
పపరర: వననకటటసరశఈ రరవప ఉపతలదదననన

తసడడ:ప బల కసయఖ ఉపతలదదననన
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఉపతలదదననన
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననరప రరడడడ ఓక
ఇసటట ననస:69-3-96
వయససస:57
లస: ససస స
2949 SQX0965145
పపరర: చసతన శవననగరశశరర

95-211/81

2966 SQX0011874
పపరర: రరధదక� ధససప�

95-183/266

భరస : శవరరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:44
లస: ససస స
95-187/227

2969 SQX0541367
పపరర: సరశమ వనలలగగసడ

95-187/228

తసడడ:ప రరడడడ వనలలగగసడ
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:50
లస: పప
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2970 SQX2440923
పపరర: వజయ రరణణ గగటటటమబకకల

95-211/1021

తసడడ:ప వజయ కలమయర గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:69-3-98
వయససస:25
లస: ససస స
2973 SQX1645225
పపరర: రజన

95-183/267

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-99
వయససస:50
లస: ససస స
95-187/229

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-99
వయససస:42
లస: ససస స
2976 SQX2337665
పపరర: హహమ బసదస గసగరరరడడడ

2971 SQX0101642
పపరర: ననగరసదపస గసగరరరడడడ

2974 SQX2429710
పపరర: వనలజననథ పసరపర

2977 SQX2328771
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ గసగరరరడడడ

95-183/268

తసడడ:ప కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-99
వయససస:54
లస: పప
95-211/1022

తసడడ:ప పసరపర
ఇసటట ననస:69-3-99
వయససస:34
లస: పప
95-187/504

2972 SQX0103952
పపరర: ససబబగరరడడడ గసగరరరడ�డడ

2975 SQX1712611
పపరర: రజన శరఖమల

95-212/297

భరస : మలర కరరరరనరరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:69-3-99
వయససస:42
లస: ససస స
95-187/505

2978 SQX1756865
పపరర: మమమథదల పసపయయసక బమససపలర

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-99,19-7-97/32A OLD
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-99,19-7-97/32a old
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ బమససపలర
ఇసటట ననస:69-3-100
వయససస:27
లస: ససస స

2979 SQX0293571
పపరర: రగజజరమణణ బమచతపలర

2980 SQX1019083
పపరర: కకకషష సససదస బబససపలర

2981 SQX0103366
పపరర: రగజజరమణణ బమచపలర

95-187/230

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-100
వయససస:45
లస: ససస స
2982 MLJ1831056
పపరర: శకనవరస రరడడడ బబచతపల

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ బబససపలర
ఇసటట ననస:69-3-100
వయససస:26
లస: ససస స
95-212/300

తసడడ:ప బబలరరడడడ బబచతపల
ఇసటట ననస:69-3-100
వయససస:49
లస: పప
2985 SQX1825868
పపరర: సరయ ససమసత రరడడడ శనగల

95-183/271

95-187/484

95-183/272

95-183/882

2989 SQX2267680
పపరర: వనడ ససహహత సనగఅలయ

2992 SQX0011973
పపరర: మహలకరమర� కసజల�

95-183/275

95-212/304

భరస : లకడర ననరరయణ రరడడ భమననదస
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:50
లస: ససస స

95-183/270

2987 SQX0671263
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ శనగల

95-187/231

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ శనగల
ఇసటట ననస:69-3-102
వయససస:51
లస: పప
95-187/485

2990 SQX0103358
పపరర: కకటమర ససనగలల

95-212/302

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ ససనగలల
ఇసటట ననస:69-3-102
వయససస:78
లస: పప
95-183/273

భరస : కకటటరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:62
లస: పప
2997 SQX1520395
పపరర: రతన కలమయరర భమననదస

2986 SQX2371847
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ మలలర

2984 SQX1756832
పపరర: వనసకట శశషమర శనగల
తసడడ:ప శకనవరసలల రరడడ శనగల
ఇసటట ననస:69-3-102
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరససల రరడడడ సనగఅలయ
ఇసటట ననస:69-3-102
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప అయఖపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:79
లస: ససస స
2994 SQX0558502
పపరర: రరమరరడడడ వనసకటటశశర రరడడడ�

95-212/301

తసడడ:ప మయరకసడతయ రరడడడ మలలర
ఇసటట ననస:69-3-102
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: వనసకటటశశరరర రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-102
వయససస:59
లస: ససస స
2991 AP151000681177
పపరర: సరసబబపజఖస భమననదస�

2983 SQX0008938
పపరర: ననగరరరడడడ మయరస ల

95-212/299

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ బమచతపల
ఇసటట ననస:69-3-100
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప నరరససహ రరడడడ మయరరరల
ఇసటట ననస:69-3-100
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరససలల రరడడడ శనగల
ఇసటట ననస:69-3-102
వయససస:21
లస: పప
2988 SQX2315257
పపరర: మహ లకడర రరమరరడడ

95-212/298

95-183/269

2993 SQX0879981
పపరర: సరయ కకషరషరరడడడ భమననధస

95-183/274

తసడడ:ప వనసకట నరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:28
లస: పప

2995 SQX2303493
పపరర: వనసకట నరసససహ రరడడడ
భమనధమ
తసడడ:ప అయఖపత రరడడడ భమనధమ
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:58
లస: పప

95-187/486

2998 SQX0009514
పపరర: ననగ ససరరష రరడడడ భమననదస

95-212/305

2996 SQX1060292
పపరర: అఖలయసడతశశరర భమననధస

95-212/303

తసడడ:ప లకడర ననరరయణ రరడడ భమనడస
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట నరసససహ రరడడడ భమనడస
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:34
లస: పప

2999 SQX2193795
పపరర: కలషల కలమయర మయరరడడ

95-212/916

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-103
వయససస:19
లస: పప
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3000 SQX0761924
పపరర: మహహసదర రరడడడ భమననధస

95-187/232

3001 SQX1290378
పపరర: శక లకడర భమననదస

95-212/306

95-212/307
3002 SQX1259986
పపరర: సరయ ససరరసదప రరడడడ సచరపరరడడడ

తసడడ:ప లకడరననరరయణ రరడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-3-104
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహ రరడడడ భమననదస
ఇసటట ననస:69-3-104
వయససస:50
లస: ససస స

3003 AP151000681175
పపరర: లకడర ననరరయణ రరడడ
భమననదస
తసడడ:ప అయఖపత రరడడ భమననదస
ఇసటట ననస:69-3-104
వయససస:53
లస: పప

95-212/308

95-212/309 3005 SQX2198091
3004 AP151000681185
పపరర: వనసకటనరసససహరరడడడ భమననదస
పపరర: అదద లకడర దతవరపలర

3006 SQX1941111
పపరర: ససత మహలకడర మయరరడడ

95-187/233

తసడడ:ప అయఖపరరడడడ భసనడస
ఇసటట ననస:69-3-104
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-105
వయససస:37
లస: ససస స
3009 SQX1916634
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ మయరరడడడ

95-212/310

95-212/791

95-212/315

95-187/235

95-187/506

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:57
లస: పప

95-212/313

3019 SQX0944058
పపరర: ఎన బ మహహశ రరడడ రగళర

3022 SQX1949627
పపరర: దదవఖ పపభ కకనచరర

95-211/85

95-211/88

3025 SQX1715861
పపరర: పపదసఖమర ఫణణసదప ససరజ
కకనసరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:21
లస: పప
3028 SQX2341097
పపరర: ససనసద కలమయరర కకనరర
భరస : రసగననయకలలల కకనరర
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:53
లస: ససస స

3011 SQX1060326
పపరర: ననగభమషణస సససకర

95-212/312

3014 SQX0009415
పపరర: ససధనకర రరడడడ రరవపరర

95-212/314

తసడడ:ప నరరసరరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:69-3-109
వయససస:41
లస: పప
95-212/316

3017 SQX0641993
పపరర: ససధనరరణణ రగళర

95-187/234

తసడడ:ప కకటటరరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:31
లస: ససస స
95-187/236

3020 SQX0644955
పపరర: కకటట రరడడడ రగళర

95-187/237

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరడడడ రగళర
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:49
లస: పప
95-211/83

తసడడ:ప రసగ ననయకలలల కకనచరర
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:49
లస: ససస స
3027 SQX0008672
పపరర: రసగననయకలలల కకనచరర

3016 SQX0892752
పపరర: పపమల బడత

95-187/488

తసడడ:ప యలర యఖ సససకర
ఇసటట ననస:69-3-105
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప ననగ కకటట రరడడ రగళర
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: మసగమర సససకర
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:55
లస: పప
3024 SQX0898759
పపరర: కకనచరర శవ కలమయరర

95-212/311

భరస : ససబబగ రరడడ బడత
ఇసటట ననస:69-3-304
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:46
లస: ససస స
3021 SQX2404226
పపరర: ససబబగ రరడడడ సససకర

3013 SQX0008953
పపరర: దశరథ రరమరరడడడ కసజల

3008 SQX2129005
పపరర: కకషష చచలతనఖ రరడడ మయరరడడడ
తసడడ:ప కకటట రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-105
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప కకషష రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-3-109
వయససస:65
లస: పప

భరస : జరమస బబబబ తలకకల
ఇసటట ననస:69-3-143
వయససస:28
లస: ససస స
3018 SQX0641969
పపరర: ససనత రగళర

95-187/487

తసడడ:ప భబసకర రరడడడ భమయ ననదస
ఇసటట ననస:69-3-105
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ననరప రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-107
వయససస:21
లస: పప
3015 SQX1860667
పపరర: దదవఖ జజఖత తలకకల

3010 SQX0640425
పపరర: భరత రరడడడ భమననధస

95-212/917

భరస : బపహర రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-3-104
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నరసరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-105
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటట రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-105
వయససస:21
లస: పప
3012 SQX2044782
పపరర: మహన రరడడడ జకకకరరడడడ

3007 SQX2315190
పపరర: ససజజత మయరరడడడ

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడ సచరపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-3-104
వయససస:24
లస: పప

3023 SQX1715804
పపరర: శశతష ననగ మమళక కకనసరర

95-211/84

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:23
లస: ససస స
95-211/86

3026 SQX0009001
పపరర: శకనవరస రరవప కకనచరర

95-211/87

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:52
లస: పప
95-211/1023

3029 SQX1209262
పపరర: కరసస రరడడడ మబకలక

95-212/317

తసడడ:ప వనలలగగనబ సరశమ మబకలక
ఇసటట ననస:69-4
వయససస:25
లస: పప
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95-212/318

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప పప ద
ఇసటట ననస:69-4-5
వయససస:43
లస: ససస స
3033 SQX1052042
పపరర: నజజర సయఖద

95-183/278

95-183/281

95-183/284

95-183/287

95-183/290

95-212/319

95-183/296

భరస : పసచచ రరడడడ దదప ణడడల
ఇసటట ననస:69-4-105
వయససస:55
లస: ససస స

3043 SQX1452689
పపరర: బబజ షపక

3046 SQX1052026
పపరర: రహరత షపక

3049 SQX1306175
పపరర: తరరపతమర చసదనప

3052 AP151000681032
పపరర: పదర చసడనప

95-183/299

3055 SQX1320779
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ చలలకలరర

95-183/288

3058 SQX1617143
పపరర: పసచచ రరడడడ దదప ణదచల
తసడడ:ప వర రరడడడ దదప ణదచల
ఇసటట ననస:69-4-105
వయససస:57
లస: పప

3038 SQX1096792
పపరర: ససత వషష
ష సశశటట

95-183/283

3041 SQX0011510
పపరర: ససజజత చసతల

95-183/286

3044 SQX0445072
పపరర: లకడర అవరశరర

95-183/289

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-4-89
వయససస:49
లస: ససస స
95-183/292

3047 SQX0103945
పపరర: కలనస రరజశశఖర రరడడడ

95-183/293

తసడడ:ప పపరర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-102
వయససస:54
లస: పప
95-183/294

3050 SQX1090711
పపరర: కలయఖణణ కలలగల

95-183/295

తసడడ:ప బపహమస
ఇసటట ననస:69-4-104
వయససస:28
లస: ససస స
95-183/297

3053 SQX1104959
పపరర: దతవనసదపననథ సశరష

95-183/298

తసడడ:ప శకనవరస సశరష
ఇసటట ననస:69-4-104
వయససస:26
లస: పప
95-183/300

తసడడ:ప వనలలగగసడ రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:69-4-104
వయససస:35
లస: పప
95-183/302

95-183/280

భరస : బబనస పపసరద
ఇసటట ననస:69-4-75
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:69-4-104
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప�
ఇసటట ననస:69-4-104
వయససస:33
లస: పప
3057 SQX1617176
పపరర: పదనరవత దదప ణడడల

95-183/285

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చసదనప
ఇసటట ననస:69-4-104
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రసగ పపసరద బబబబ�
ఇసటట ననస:69-4-104
వయససస:31
లస: ససస స
3054 SQX0095539
పపరర: రసగపపసరద బబబబ చసదనప�

3040 SQX1096818
పపరర: శకనస తతట

3035 SQX0965392
పపరర: సయఖద జబర బబషర

భరస : అమరరనధదశ వషష
ష సశశటట
ఇసటట ననస:69-4-70
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సలయరన బబషర
ఇసటట ననస:69-4-101
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-4-103
వయససస:28
లస: ససస స
3051 SQX0092270
పపరర: చసధప కలతనన దతవ�

95-183/282

భరస : శశశద షపక
ఇసటట ననస:69-4-89
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:69-4-93
వయససస:34
లస: పప
3048 SQX1712769
పపరర: దసరర జసగర

3037 SQX1260876
పపరర: ఇబపహహస సయఖద

95-183/277

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:69-4-65
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసతరరవ తతట
ఇసటట ననస:69-4-70
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ససలదన�
ఇసటట ననస:69-4-78
వయససస:37
లస: పప
3045 SQX1260819
పపరర: ససభబన షపక

95-183/279

తసడడ:ప ఖయససస పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:69-4-65
వయససస:60
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవ తతట
ఇసటట ననస:69-4-70
వయససస:51
లస: ససస స
3042 SQX0351015
పపరర: షపక నగమల మరర�

3034 SQX1259721
పపరర: సలస షపక

3032 SQX1052018
పపరర: ససలయసనన సయఖద

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:69-4-65
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:69-4-65
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ఇభపహహస ససలయద
ఇసటట ననస:69-4-65
వయససస:32
లస: పప
3039 SQX1096800
పపరర: ససశల తతట

95-183/276

భరస : ససరరష కలమయర
ఇసటట ననస:69-4-60
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:69-4-65
వయససస:54
లస: ససస స
3036 SQX1203926
పపరర: అనశర బబషర ససలయద

3031 AP151000273168
పపరర: శకలకడర పససపపలలటట

3056 SQX1617192
పపరర: ససత రరమ రరడడ దదప ణదసల

95-183/301

తసడడ:ప పసచచ రరడడడ దదప ణదసల
ఇసటట ననస:69-4-105
వయససస:38
లస: ససస స
95-183/303

3059 SQX2449833
పపరర: లకడర రరణబక శనప రరడడ

95-181/1262

భరస : హహమసత రరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-107
వయససస:25
లస: ససస స
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3060 SQX2447969
పపరర: లకడర రరణబక శనపత రరడడ

95-187/507

భరస : హహమసత రరడడడ శనపత రరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-107
వయససస:25
లస: ససస స
3063 SQX0405241
పపరర: కకదసడ రరమ రరడడడ నననపననన

95-212/322

95-183/305

95-220/184

3067 SQX1321587
పపరర: కరళక వనదసలర

3070 SQX0074245
పపరర: శకనవరస చకకవరరస ఐనపపరర

95-183/308

3073 SQX2564292
పపరర: వనసగళరరడడడ సననపరరడడడ

తసడడ:ప పపసరద రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:30
లస: ససస స

3076 SQX1259804
పపరర: రమణ వరకర

తసడడ:ప పపసరద రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:69-4-111
వయససస:27
లస: ససస స
3084 SQX0012179
పపరర: ననగరసదపస� మయరస ల�

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:69-4-111
వయససస:60
లస: పప

3082 SQX0011551
పపరర: ఉదయలకడర తషమరల

95-183/313

3085 SQX0293845
పపరర: మలర శశరర తషమరల�

95-211/89

3088 SQX0943217
పపరర: వనసకటటశశరరర పటటట
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-4-114
వయససస:27
లస: పప

3068 SQX0710137
పపరర: లకడర రరజఖస వనదసల

95-183/307

3071 SQX0700682
పపరర: గరసధద ఐనసపపడడ

95-220/186

3074 SQX1587239
పపరర: వనసక రరడడడ సనపరరడడడ

95-211/90

తసడడ:ప ససబగ రరడడ సనపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:51
లస: పప
95-212/324

3077 SQX1259762
పపరర: ఆదదలకడర సననపరరడడ

95-212/325

భరస : ససబబగరరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:64
లస: ససస స
95-212/327

3080 SQX0012229
పపరర: ససనసద కలమయరర� కకనచరర�

95-183/309

భరస : రసగననయకలలల�
ఇసటట ననస:69-4-110
వయససస:53
లస: ససస స
95-183/311

3083 SQX0011494
పపరర: లకడర నరసమర తషమరల

95-183/312

తసడడ:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:69-4-111
వయససస:36
లస: ససస స
95-187/238

భరస : బసవయఖ� తషమల
ఇసటట ననస:69-4-111
వయససస:52
లస: ససస స
95-211/92

95-183/304

తసడడ:ప అపతయఖ
ఇసటట ననస:69-4-108
వయససస:81
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:69-4-111
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబగరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-4-111
వయససస:56
లస: ససస స
3087 AP151000681016
పపరర: బసవయఖ తషమరల

95-220/185

తసడడ:ప పపసరద రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:27
లస: పప
95-183/310

3065 SQX1321629
పపరర: శక లకడర వనదసలర

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-4-108
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పపసరద రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:49
లస: ససస స

95-212/326 3079 SQX1259812
3078 SQX1259788
పపరర: పపవణ చసదప శశఖర రరడడడ వరకర
పపరర: హరరష రరడడ వరకర

3081 SQX1416156
పపరర: లకడర వరరకలటట

95-183/306

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:46
లస: పప
95-212/323

95-212/321

తసడడ:ప పపసరద రరవప వనదసలర
ఇసటట ననస:69-4-108
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప గరసధద
ఇసటట ననస:69-4-108
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప పకకరయఖ
ఇసటట ననస:69-4-109
వయససస:43
లస: పప
3075 SQX1259820
పపరర: సశపన వరకర

95-212/918

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప వనదసలర
ఇసటట ననస:69-4-108
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:69-4-108
వయససస:75
లస: ససస స
3072 SQX1010925
పపరర: శవయఖ కసదసల

3064 SQX2157717
పపరర: లకడర రరణబక సనపత రరడడ

3062 SQX0405365
పపరర: హహమసత రరడడడ నననపరరడడడ

తసడడ:ప కకదసడ రరమరరడడడ నననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-107
వయససస:35
లస: పప

భరస : హహమసత రరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-107
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప వనదసలర
ఇసటట ననస:69-4-108
వయససస:29
లస: ససస స
3069 SQX0294041
పపరర: శవ సరమయమజఖస ఐనసపపడడ

95-212/320

భరస : కకసడనరరడడడ మయరస ల
ఇసటట ననస:69-4-107
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరపరరడడడ నననపననన
ఇసటట ననస:69-4-107
వయససస:65
లస: పప
3066 SQX1321553
పపరర: నరజ వనదసలర

3061 SQX1232222
పపరర: ససమఖ మయరస ల

3086 MLJ1830439
పపరర: నరసససహరరవప తషమరల

95-211/91

తసడడ:ప బసవయఖ
ఇసటట ననస:69-4-111
వయససస:36
లస: పప
95-211/93

3089 SQX0287649
పపరర: మసగమర పటటట

95-211/94

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-4-114
వయససస:50
లస: పప
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3090 SQX0293936
పపరర: వనసకరయయమర దతవరపలర

95-187/239

భరస : రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-115
వయససస:51
లస: ససస స
3093 MLJ1831957
పపరర: ననగమరశల షపక

95-211/95

95-220/188

95-187/242

95-187/243

భరస : మలర కరరరరన రరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:69-4-121
వయససస:44
లస: ససస స
3108 MLJ1831148
పపరర: కకషషయఖ వననగసడర

95-211/100

95-187/244

భరస : వనసకట శవరరస గగగరశశటట
ఇసటట ననస:69-4-125
వయససస:59
లస: ససస స

95-183/314

3103 MLJ1831775
పపరర: ససబబగరరడడడ సససకర

3106 SQX1713056
పపరర: శవ పపసరద తననకకసడ

3109 SQX1756956
పపరర: దసరరర దతవరపలర

3112 SQX2169589
పపరర: కకసడ రరడడడ వనకకలల

95-212/329

3115 SQX0630749
పపరర: యలమసదనరరడడడ వనకకలలర

95-212/328

3118 SQX1022813
పపరర: కలతన దనరరకలమలర
భరస : రరఘవ రరడడ దనరరకలమలర
ఇసటట ననస:69-4-126
వయససస:31
లస: ససస స

3098 SQX0700732
పపరర: మహబబససభబన షపక

95-220/190

3101 SQX1839653
పపరర: పపభబవత తతటల

95-183/315

3104 SQX1713072
పపరర: లల దసరర తననకకసడ

95-211/96

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:69-4-121
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/98

3107 SQX1713031
పపరర: మలర కరరరరన రరవప తననకకసడ

95-211/99

తసడడ:ప రరమయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:69-4-121
వయససస:47
లస: పప
95-183/316

3110 SQX1756733
పపరర: నరసరరడడడ దతవరపలర

95-183/317

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-4-122
వయససస:48
లస: పప
95-187/508

3113 SQX2450872
పపరర: లకడర కలమయరర వనకకలల

95-187/509

భరస : యలమసదరరడడడ వననకకలల
ఇసటట ననస:69-4-124
వయససస:27
లస: ససస స
95-212/330

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ వనకకలలర
ఇసటట ననస:69-4-124
వయససస:33
లస: పప
95-187/245

95-220/187

భరస : చసటట రరడడడ తతటల
ఇసటట ననస:69-4-119
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప మల కకసడ రరడడడ వనకకలల
ఇసటట ననస:69-4-124
వయససస:57
లస: పప

భరస : యలమసద రరడడడ వనకకలలర
ఇసటట ననస:69-4-124
వయససస:27
లస: ససస స
3117 SQX1941145
పపరర: వర రరఘవమరమ గగగరశశటట

3100 SQX1756741
పపరర: పపనననరరడడడ దనరరకలమలర

3095 SQX0697375
పపరర: రహహమయ షపక

తసడడ:ప బబబబవల
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:37
లస: పప

భరస : నరరసరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-4-122
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకసడన రరడడడ వనకకలలర
ఇసటట ననస:69-4-124
వయససస:52
లస: ససస స
3114 SQX1290360
పపరర: లకడర కలమయరర వనకకలలర

95-220/189

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:69-4-121
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:69-4-121/1
వయససస:63
లస: పప
3111 SQX1360692
పపరర: ఈశశరమర వనకకలలర

3097 SQX0700344
పపరర: ననగమర వల షపక

తసడడ:ప ఎలర మసదరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-4-119
వయససస:78
లస: పప
95-211/97

95-187/241

భరస : ననగబర వల
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ దనరరకలమలర
ఇసటట ననస:69-4-118
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-4-119
వయససస:39
లస: ససస స
3105 SQX1713049
పపరర: కకషష కలమయరర తననకకసడ

95-211/1024

తసడడ:ప బబబబవల
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసర రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:69-4-117
వయససస:46
లస: ససస స
3102 SQX0293894
పపరర: శవ రరవమర సససకర

3094 SQX2434272
పపరర: రరహనన షపక

3092 SQX1360932
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

తసడడ:ప బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:35
లస: ససస స
3099 SQX1138651
పపరర: వజయ లకడర చలలకలరర

95-187/240

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబవల
ఇసటట ననస:69-4-116
వయససస:36
లస: పప
3096 SQX0697060
పపరర: అశరబ షపక

3091 SQX1360569
పపరర: ఆశరబ షపక

3116 SQX1757137
పపరర: వరరఘవమర గగగరశశటట

95-183/318

భరస : వనసకట శవరరస గగగరశశటట
ఇసటట ననస:69-4-125
వయససస:62
లస: ససస స
95-211/101

3119 SQX0011866
పపరర: రమణ� చసదపగరర�ర

95-183/319

భరస : శశషసరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-4-127
వయససస:35
లస: ససస స
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95-183/320

తసడడ:ప ససబగరరడడడ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:69-4-127
వయససస:44
లస: పప
3123 SQX1360619
పపరర: వరలకరర కరసజల

95-187/248

95-212/331

95-212/334

95-187/252

95-187/255

95-212/337

95-212/339

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-131
వయససస:49
లస: పప

3133 SQX0438853
పపరర: లకడర జసగర

3136 MLJ1831338
పపరర: సచరఖ ససరరసదపరరడడడ జసగర

3139 SQX0293811
పపరర: వనసకట రమణ దతవరపలర

3142 MLJ1832443
పపరర: కకషరషరరడడడ దనరరకమలర

95-181/1263

3145 SQX2435659
పపరర: పపనన రరడడడ దనరరకలమయల

95-187/253

3148 SQX1955681
పపరర: ననగ దదవఖ మయరస ల
భరస : మహన మయరస ల
ఇసటట ననస:69-4-131
వయససస:23
లస: ససస స

3128 SQX0103440
పపరర: కకషప ర reddy చననపలర

95-212/333

3131 SQX1454248
పపరర: కకసడన లకడర యకకసటట

95-187/251

3134 SQX1941137
పపరర: అదద రరడడడ వరరపససట

95-187/254

తసడడ:ప లకరణ రరడడడ వరరపససట
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:22
లస: పప
95-212/335

3137 MLJ1830215
పపరర: భబసకరరరడడడ జసగర

95-212/336

తసడడ:ప సతఖననరరయణరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:38
లస: పప
95-187/256

3140 MLJ1832146
పపరర: రరఘవరరడడడ దనరరకమలర

95-212/338

తసడడ:ప పపనననరరడడడ దనరరకమలర
ఇసటట ననస:69-4-130
వయససస:43
లస: పప
95-212/340

3143 AP151000681131
పపరర: పపనననరరడడడ

95-212/341

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ దనరరకమలర
ఇసటట ననస:69-4-130
వయససస:75
లస: పప
95-184/1021

తసడడ:ప రరఘవ రరడడడ దనరరకలమయల
ఇసటట ననస:69-4-130/1
వయససస:66
లస: పప
95-187/257

95-187/250

భరస : ననగరరరరన రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకరరరడడడ దనరరకమలర
ఇసటట ననస:69-4-130
వయససస:63
లస: పప

భరస : గగపరల రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-4-130/1
వయససస:47
లస: ససస స
3147 SQX0448902
పపరర: వనసకరరరడడడ రరమయల

95-57/1211

భరస : గగపరల రరడడ
ఇసటట ననస:69-4-130
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప పపనననరరడడడ దనరరకమలర
ఇసటట ననస:69-4-130
వయససస:44
లస: పప
3144 SQX2440188
పపరర: వనసకట రమణ దతవరపలర

3130 SQX1819796
పపరర: గగపసరరడడడ వరరపపనస న

3125 SQX1885359
పపరర: ససబగరరడడడ చసదపగరరర

తసడడ:ప పపసరదరరడడడ చననపలర
ఇసటట ననస:69-4-128
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప సచరఖననరరయణరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:63
లస: పప
3141 AP151000681046
పపరర: కకషషరరడడడ

95-212/332

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ రరడడడ వరరపససట
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:44
లస: పప
3138 AP151000681475
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ

3127 SQX1917012
పపరర: ససధ రరణణ చననపలర

95-187/247

తసడడ:ప శశషసరరడడడ చసదపగరరర
ఇసటట ననస:69-4-127
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప లకరణ రరడడడ వరరపపనస న
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:23
లస: పప

భరస : లకరణ రరడడడ వరరపససట
ఇసటట ననస:69-4-129
వయససస:40
లస: ససస స
3135 SQX1360767
పపరర: లకరణ రరడడడ వరరపససట

95-187/249

భరస : పపసరద రరడడడ చననపలర
ఇసటట ననస:69-4-128
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శవర రరడడడ కరజజ
ఇసటట ననస:69-4-128
వయససస:43
లస: పప
3132 SQX1360882
పపరర: రమయదతవ వరరపససట

3124 SQX1360759
పపరర: రరమకకషష రరడడడ కరసజల

3122 SQX0294892
పపరర: వనసకట రమణమర చసదపగరరర

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-127
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటట రరడడడ కరసజల
ఇసటట ననస:69-4-127
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ కరజజ
ఇసటట ననస:69-4-128
వయససస:33
లస: ససస స
3129 SQX1259739
పపరర: శకనవరసరరడడడ కరజజ

95-187/246

భరస : చసదపశశఖర రరడడడ కరసజల
ఇసటట ననస:69-4-127
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరడడడ కరసజల
ఇసటట ననస:69-4-127
వయససస:59
లస: ససస స
3126 SQX1259705
పపరర: పపరరషమ కరజజ

3121 SQX1367805
పపరర: రరమ దతవ కసజల

3146 SQX1623819
పపరర: ససబబగయమర దనరరకలమలర

95-219/61

భరస : పపనన రరడడ దనరరకలమలర
ఇసటట ననస:69-4-130/1
వయససస:58
లస: ససస స
95-212/342

3149 SQX1228437
పపరర: అనసదదప రరడడడ రరమయల

95-212/343

తసడడ:ప వనసక రరడడడ రరమయల
ఇసటట ననస:69-4-131
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: రరఖ కకతష
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95-183/321

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ కకతష
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:24
లస: ససస స
3153 SQX0012351
పపరర: కరవనరర మబసలయ�

భరస : శవ రరమరరడడ �
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:34
లస: ససస స
95-183/324

భరస : కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:39
లస: ససస స
3156 SQX1260959
పపరర: కకటటశశరమర మలయఖ

95-183/322 3152 SQX0011593
3151 SQX0011684
పపరర: అరరణన కలమయరర� నలమలపప�
పపరర: మయధవ� కకటట�

3154 SQX0011437
పపరర: రమయదతవ� ఆళళ�

భరస : శవ రరమ రరడడ మలయఖ
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:59
లస: ససస స
95-183/330

3162 SQX0892737
పపరర: కకరస ర మమమలయ మమమల

95-212/345

భరస : జజన ససరరశ మమమల
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:33
లస: ససస స

3157 SQX0011502
పపరర: ననగరసదపమర� నలమలపప�

3160 SQX1303692
పపరర: యగరశ అయనసపపడడ

భరస : రరసగగపరల రరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:69-4-132/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-187/261

భరస : చననపలర పపసరద రరడడ లలట
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:45
లస: ససస స
3177 SQX0629337
పపరర: హనసమ యయమర మయరస ల�
భరస : ననగర రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:61
లస: ససస స

95-183/331

3164 SQX1061795
పపరర: అసజమర మమమలయ

95-212/346

95-212/347

భరస : చన సరసబశవరరవప మమమలయ
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:53
లస: ససస స
95-212/349

3167 SQX1305417
పపరర: రరఖ కకతష

95-187/258

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ కకతష
ఇసటట ననస:69-4-132/1
వయససస:24
లస: ససస స

95-212/350 3170 SQX1360981
3169 SQX0009068
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ రరడడ కకటట
పపరర: పపమల ససననపరరడడడ

3172 SQX0452193
పపరర: శకనవరస రరడడడ సననపప రరడడ

3175 SQX0289264
పపరర: రరమల� లకడర�

3178 SQX1143643
పపరర: అనల రరడడడ ఆకలమళర
తసడడ:ప వనసకటరరడడడ ఆకలమళర
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:25
లస: పప

95-183/329

95-212/344

3163 SQX1232594
పపరర: రరజరరజరశశరర అళళ

95-187/260

భరస : శకనవరస రరడడడ ససననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-132/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-212/351

3173 SQX0011403
పపరర: లకడర� గబజరల�

95-183/332

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:39
లస: ససస స
95-183/334

భరస : వనసకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:46
లస: ససస స
95-183/336

3161 SQX1916816
పపరర: భబగఖ రరఖ చచననమరలల
తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ సననపప రరడడ
ఇసటట ననస:69-4-132/2
వయససస:37
లస: పప
95-183/333

3158 SQX0101675
పపరర: చచసచమయర నలమయలపప
భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటరరడడడ కకటట
ఇసటట ననస:69-4-132/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-4-132/2
వయససస:58
లస: ససస స
3174 SQX1584870
పపరర: చననపలర ససధ రరణణ

95-183/328

తసడడ:ప అబదబయఖ మమమలయ
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:60
లస: పప
95-187/259

95-183/326

భరస : శకనవరస రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ గగపరల రరడడ అళళ
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప గగరరజజవపర
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:48
లస: పప

3155 SQX0011460
పపరర: శకదతవ� కకటట�

తసడడ:ప శకనవరస చకకవరరస అయనసపపడడ
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:24
లస: పప

95-212/348 3166 SQX1061787
3165 MLJ1831171
పపరర: శకనవరసరరవప చచదరర గగరరజవవలల
పపరర: చన సరసబశవరరవప మమమలయ

3171 SQX1360783
పపరర: పరరశత సననపరరడడ

95-183/325

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:66
లస: ససస స

3159 SQX1552901
పపరర: రరప వనసకట జరసవసత రరడడ
మమకల
తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:23
లస: పప

3168 SQX1360791
పపరర: రరజజ రరజరశశరర అలయర

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ రరడడ �
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-4-132
వయససస:39
లస: ససస స
95-183/327

95-183/323

3176 SQX1260926
పపరర: కకటటశశరమర యకసటట

95-183/335

భరస : బబల కకషష రరడడడ యకసటట
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:46
లస: ససస స
95-183/337

3179 SQX1320720
పపరర: బబల కకషరష రరడడడ మబకకసటట

95-183/338

తసడడ:ప చన కకసడన రరడడ మబకకసటట
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: రమయదతవ కసజల
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95-212/352

భరస : చసదప శశఖర రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:26
లస: ససస స
3183 SQX0009076
పపరర: గరసధద మబసలయ

95-212/355

95-183/339

95-212/357

95-212/360

95-186/72

95-187/264

95-212/362

తసడడ:ప సననఖససరరవప కలరరపప
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:42
లస: పప

3193 SQX1874759
పపరర: మమనక అనసమలల

3196 SQX1442631
పపరర: నరసససహరరవప అనసమలల

3199 SQX2496107
పపరర: ననసననఫ షపక

3202 SQX1259952
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ పప లసరరడడడ

95-183/342

3205 SQX0101600
పపరర: కకటటశశరర మమకల

95-186/70

3208 SQX0630624
పపరర: నలవనణణ కలరరరపప
భరస : సచరర బబబబ
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:31
లస: ససస స

3188 SQX1839638
పపరర: రహహమయన ససలయద

95-183/341

3191 SQX1772615
పపరర: రరధ పసలనస

95-212/359

3194 SQX1442649
పపరర: భబగఖ లకడర అనసమలల

95-186/71

భరస : ననగరశశర రరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:51
లస: ససస స
95-186/73

3197 MLJ3234333
పపరర: ససబబగరరడడడ దతవరపలర

95-187/263

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ దతవరరపలర
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:55
లస: పప
95-187/555

3200 SQX1422351
పపరర: లకడర పప లసరరడడడ

95-212/361

భరస : రరజశశఖర రరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:35
లస: ససస స
95-212/363

3203 SQX0293779
పపరర: ససతమర వరకర

95-187/265

భరస : బపహర రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-5-30
వయససస:86
లస: ససస స
95-183/343

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-96
వయససస:43
లస: ససస స
95-183/344

95-212/356

భరస : గగపరల రరడడ పసలనస
ఇసటట ననస:69-4-304
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగర రరడడడ పప లసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వరనన
ఇసటట ననస:69-5-66
వయససస:36
లస: పప
3207 SQX1756758
పపరర: ననగరశశర రరవప కలరరపప

95-212/358

తసడడ:ప ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ అలయర
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:35
లస: పప
3204 SQX0095463
పపరర: అనల కలమయర గగళళ

3190 SQX1228486
పపరర: భవరన మయలల

3185 MLJ1830892
పపరర: ససధనకరరరడడడ ఆళళ

తసడడ:ప యయససన సయఖద
ఇసటట ననస:69-4-221
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ అనసమలల
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవయఖ మసదపరటట
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:88
లస: పప
3201 SQX0431114
పపరర: రరమకకషష ఆళళ అలయర

95-183/340

భరస : వజయ కకషష అనసమలల
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహరరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:69-5
వయససస:35
లస: పప
3198 SQX0640482
పపరర: లకరమర మసదపరటట

3187 SQX1839620
పపరర: రరకరసనన సయఖద

95-212/354

తసడడ:ప లకకరరరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:69-4-137
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజజ శశకర రరడడడ మయలల
ఇసటట ననస:69-4-304
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరడడడ పసలనస
ఇసటట ననస:69-4-304
వయససస:42
లస: పప
3195 SQX1442623
పపరర: వజయ కకషష అనసమలల

95-187/262

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:69-4-220
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ రరమ రరడడ మమల
ఇసటట ననస:69-4-303
వయససస:33
లస: పప
3192 SQX1772623
పపరర: గగపరల రరడడడ పసలనస

3184 SQX0641928
పపరర: అసజనన దతవ నలస

3182 SQX0008813
పపరర: కకషష మమరరస మబసలయ

తసడడ:ప గరసధద మబసలయ
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ ననగ రరజ నలస
ఇసటట ననస:69-4-134
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:69-4-202
వయససస:24
లస: పప
3189 SQX0405290
పపరర: శకనవరస రరడడడ మయలల

95-212/353

తసడడ:ప కకషరష రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప శకకకషష మబసలయ
ఇసటట ననస:69-4-133
వయససస:69
లస: పప
3186 SQX1839695
పపరర: ససవర సరయ గబసటటరర

3181 SQX0630764
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ కసజల

3206 SQX0885053
పపరర: లయవననఖ పససపపలలటట

95-212/364

భరస : ఉమయ శసకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-5-105
వయససస:32
లస: ససస స
95-187/266

3209 SQX0630616
పపరర: లకడర కలరరపప

95-187/267

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: కలయఖణణ కలరరపప
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95-211/102

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కలరరపప
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:22
లస: ససస స
3213 SQX0630442
పపరర: రమణ కలమయర కలరరరపప

95-212/366

95-212/367

95-212/374

95-211/107

95-183/352

95-183/355

95-211/110

95-211/1025

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ధరరవరపప
ఇసటట ననస:69-5-148
వయససస:18
లస: పప
3237 SQX1416198
పపరర: సరసబశవరరవప వరరకలటట
తసడడ:ప చలపత రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:69-5-151
వయససస:33
లస: పప

95-212/375

3223 SQX1040237
పపరర: జజఖత రరజమసడడరరపప

3226 SQX0011577
పపరర: ననగరసదపస� జసకల�

3229 SQX1949643
పపరర: ననగమణణ ఆళళ

95-183/357

3232 SQX0217133
పపరర: అమయరజ రరజమసదరపప

95-187/268

3218 SQX0630657
పపరర: ససజజజ నమర� తలకకల�

95-187/270

3221 SQX2250900
పపరర: లలత అలర

95-187/515

భరస : ససరరశ బబబబ అలర
ఇసటట ననస:69-5-146
వయససస:31
లస: ససస స
95-183/350

3224 SQX0101592
పపరర: మయరస ల అరరణ కలమయరర

95-183/351

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:34
లస: ససస స
95-183/353

3227 AP151000681035
పపరర: లసగమర సననపరరడడ

95-183/354

తసడడ:ప లకకరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:61
లస: ససస స
95-211/108

భరస : రరమ కకషష ఆళళ
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:66
లస: పప
3234 SQX2260941
పపరర: రరజ ధరరవరపప

3220 SQX0644856
పపరర: శరససన తలకకల

3215 SQX0630632
పపరర: దతవకలమయరర దనసరర

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:69-5-143
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : జజనకక రరమయఖ�
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటలకకరరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:35
లస: పప
3231 SQX0287581
పపరర: ససతనరరమయఖ ఆళళ

95-212/368

భరస : శకనస రరజమసడడరరపప
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదప రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:38
లస: ససస స
3228 SQX0433615
పపరర: శకనవరసరరడడడ� సననపపరరడడడ�

3217 SQX0630715
పపరర: పసలలసస దనసరర

95-212/365

భరస : చనన
ఇసటట ననస:69-5-139
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప జజసఫ తలకకల
ఇసటట ననస:69-5-143
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:69-5-146
వయససస:38
లస: పప
3225 SQX0464453
పపరర: కకమల� సననపపరరడడడ�

95-218/701

తసడడ:ప జకరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:69-5-140
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప జజసఫ తలకకల
ఇసటట ననస:69-5-143
వయససస:35
లస: పప
3222 MLJ1832690
పపరర: ససరరష ఆళళ

3214 SQX2149615
పపరర: సరయ తరరన కలరరపప

3212 SQX1259846
పపరర: లకడర కలరరపప

భరస : సననఖసస రరవప కలరరపప
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కలరరపప
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప చనన దనసరర
ఇసటట ననస:69-5-139
వయససస:34
లస: పప
3219 SQX0630731
పపరర: జరమస తలకకల

95-211/103

భరస : రమణకలమయర కలరరపప
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప సననఖసస రరవప కలరరరపప
ఇసటట ననస:69-5-138
వయససస:33
లస: పప
3216 SQX0630723
పపరర: బబలయయసస దనసరర

3211 SQX1713148
పపరర: జజఖత కలరరపప

3230 SQX0287599
పపరర: శశభ ఆళళ

95-211/109

తసడడ:ప ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:69-5-147
వయససస:58
లస: పప
95-183/356

3233 SQX2452761
పపరర: భబరర వ పప క

95-187/516

భరస : ధరరరరరవప
ఇసటట ననస:69-5-147/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప హరరబబబబ పప క
ఇసటట ననస:69-5-148
వయససస:18
లస: ససస స

95-220/1535
3235 SQX2497287
పపరర: ధరరవరపప శరసత లకడర
ధరరవరపప
తసడడ:ప ధరరరవరర వనసకట రమణ రమణ
ఇసటట ననస:69-5-148
వయససస:20
లస: ససస స

95-220/1536
3236 SQX2497295
పపరర: ధరరరవరరపపపవన కలమయర
ధరరవరపప
తసడడ:ప ధరరవరపప వనసకట రమణ రమణ
ఇసటట ననస:69-5-148
వయససస:23
లస: పప

3238 SQX1805506
పపరర: లకడర వరరకలటట

3239 SQX2372787
పపరర: హరర బబబబ పప క

భరస : సరసబశవ రరవప వరరకలటట
ఇసటట ననస:69-5-151
వయససస:27
లస: ససస స

95-211/111

95-187/517

తసడడ:ప వనసకటయఖ పప క
ఇసటట ననస:69-5-153
వయససస:38
లస: పప

Page 113 of 382
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పపరర: కరరమమన షపక
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95-217/35

భరస : అబబబల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:69-5-155
వయససస:35
లస: ససస స
3243 SQX2462646
పపరర: తషలశ రమ రరడడడ యకకసటట

95-187/518

95-218/703

3255 SQX1702380
పపరర: ఆదదలకడర కకసడతటట

95-218/20

95-218/704

95-218/22

95-218/25

95-218/29

తసడడ:ప సచరఖననరరయణ ఆలలరర
ఇసటట ననస:69-5-172
వయససస:76
లస: పప

95-220/191

3253 SQX1834258
పపరర: ఇసదదర రరణణ దకకజ

3256 SQX0664904
పపరర: మసరసన రరవప కకసడతటట

95-219/64

95-220/192

95-218/23

95-218/26

3262 MLJ3759255
పపరర: పపసరద అపతల

95-218/30

3268 SQX1058412
పపరర: భవరన ఆలలరర
భరస : వనసకట శకనవరస ఆలలరర
ఇసటట ననస:69-5-172
వయససస:27
లస: ససస స

95-218/19

3251 SQX2218261
పపరర: లకడర పపడడవరరపప అనసత

95-187/519

3254 SQX1774223
పపరర: సతఖననరరయణ దకకజ

95-220/193

3257 SQX1646900
పపరర: ఉదయలకడర లకరకకలల

95-218/24

భరస : రరసబబబబ లకరకకలల
ఇసటట ననస:69-5-170
వయససస:36
లస: ససస స
3260 SQX0862342
పపరర: అరరణ అపతల

95-218/27

భరస : హరర పపసరద అపతల
ఇసటట ననస:69-5-171
వయససస:42
లస: ససస స
3263 SQX0636332
పపరర: ససబబగరరవప అపతల

95-218/31

తసడడ:ప వనసకటరతనస అపతల
ఇసటట ననస:69-5-171
వయససస:55
లస: పప
95-218/32

భరస : శకనవరస ఆలలరర
ఇసటట ననస:69-5-172
వయససస:26
లస: ససస స
95-218/34

3248 MLJ3759347
పపరర: రహహమ షపక

తసడడ:ప బసవ శసకర రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:69-5-165
వయససస:63
లస: పప

3259 SQX1181858
పపరర: బబల తపపపర సససదరర శక
అపరతల
తలర : హరర కకరణ అపరతల
ఇసటట ననస:69-5-171
వయససస:26
లస: ససస స

3265 SQX1041094
పపరర: భవరన ఆలలరర

95-217/38

భరస : కకటటశశర ఎసహహచఎమఏ అనసత
ఇసటట ననస:69-5-164
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరతనస అపతల
ఇసటట ననస:69-5-171
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప పపలగస
ఇసటట ననస:69-5-171
వయససస:75
లస: ససస స
3267 MLJ3763174
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప ఆలలరర

3250 SQX0299289
పపరర: షపక మబసతనజ

3245 SQX1056192
పపరర: అలయర బక షపక

తసడడ:ప ససలదన షపక
ఇసటట ననస:69-5-160
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప మరరస కకసడతటట
ఇసటట ననస:69-5-167
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరవప అపతల
ఇసటట ననస:69-5-171
వయససస:32
లస: పప
3264 AP151000705621
పపరర: కకటటశశరమర పపలగస

95-223/1253

భరస : సతఖననరరయణ దకకజ
ఇసటట ననస:69-5-165
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప పపకరశరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:69-5-170
వయససస:43
లస: పప
3261 MLJ3763182
పపరర: హరరకకరణ అపతల

3247 SQX2430502
పపరర: ఉమర బబష సయద

95-85/1172

తలర : ససలదనబ
ఇసటట ననస:69-5-157
వయససస:57
లస: పప

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:69-5-160
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:69-5-167
వయససస:32
లస: ససస స
3258 SQX1646918
పపరర: రరసబబబబ లకరకకలల

95-217/37

తసడడ:ప బబష సయద
ఇసటట ననస:69-5-157
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబబసహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-5-160
వయససస:60
లస: పప
3252 SQX2272920
పపరర: కకటటశశర ఎసహహచఎమఏ
పపడడవరరపప
తసడడ:ప వజయ చరర పపడడవరరపప
ఇసటట ననస:69-5-164
వయససస:51
లస: పప

3244 SQX1056184
పపరర: మయలన బ షపక

3242 SQX2430478
పపరర: ఫరతమ సయద

భరస : ఉమర బబష సయద
ఇసటట ననస:69-5-157
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యమస బ
ఇసటట ననస:69-5-157
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప అలయరహ బక షపక
ఇసటట ననస:69-5-157
వయససస:30
లస: పప
3249 AP151000699002
పపరర: ససలదన షపక

95-217/36

తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-5-155
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప బల కకషష రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:69-5-157
వయససస:20
లస: పప
3246 SQX2382638
పపరర: మబనశర అల షపక

3241 SQX1367227
పపరర: అబబబల గఫపర షపక

3266 MLJ3765062
పపరర: శకనవరస ఆలలరర

95-218/33

తసడడ:ప ఉమయ మహహశశరరరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:69-5-172
వయససస:34
లస: పప
95-219/65

3269 SQX0253260
పపరర: వరలకడర ఆలలరర

95-220/194

భరస : ఉమయ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-5-172
వయససస:74
లస: ససస స
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3270 SQX0286104
పపరర: శకనవరసస ఆలలరర
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95-220/195

తసడడ:ప ఉమయ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-5-172
వయససస:29
లస: పప
3273 SQX1041375
పపరర: మలలర శశరర మమడడకకసడచరర

95-218/35

95-218/38

95-218/41

3280 SQX2478543
పపరర: మహహసదప రరడడడ వనననపపస

3283 SQX0290361
పపరర: శవపరశత అమరర
భరస : ససరరష కలమయర అమరర
ఇసటట ననస:69-5-175
వయససస:34
లస: ససస స

95-218/44
3285 AP151000699225
పపరర: వరవనసకటసతఖననగససరరషషకమయ
ర అమరర
తసడడ:ప ససబబగరరవప అమరర
ఇసటట ననస:69-5-175
వయససస:48
లస: పప

3286 AP151000699083
పపరర: ససబబగరరవప అమరర
తసడడ:ప వనసకటసరశమ అమరర
ఇసటట ననస:69-5-175
వయససస:78
లస: పప

3288 MLJ3763133
పపరర: కకశశర కకణబదసల

3289 MLJ3763141
పపరర: జననరర న రరడడడ కకణబదసల

95-218/47

తసడడ:ప కకసడయఖ కకణబదసల
ఇసటట ననస:69-5-176
వయససస:33
లస: పప
95-218/50

తసడడ:ప అల సయద
ఇసటట ననస:69-5-177/1 ,
వయససస:39
లస: పప

95-218/705

95-218/53

3295 SQX1041243
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వసగరపపరపప

3298 SQX1032085
పపరర: బబల ననగమర పప సదసగబల
తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:28
లస: ససస స

3278 SQX1161041
పపరర: నరసససహ రరడడడ మయరరడడడ

95-218/40

3281 SQX1695451
పపరర: పసపయయసక యడర

95-219/66

తసడడ:ప నరసససహ రరవప యడర
ఇసటట ననస:69-5-174
వయససస:22
లస: ససస స
3284 AP151000699193
పపరర: సతఖననగరరమమహనరరవప
అమరర
తసడడ:ప ససబబగరరవప అమరర
ఇసటట ననస:69-5-175
వయససస:47
లస: పప

95-218/43

95-218/45

3287 SQX1069567
పపరర: కమలమర కకణబదసల

95-218/46

భరస : కకసడన రరడడడ కకణబదసల
ఇసటట ననస:69-5-176
వయససస:41
లస: ససస స
95-218/48

3290 MLJ3765971
పపరర: పరరశత వసగరపపరపప

95-218/49

భరస : ననగరశశరరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-5-177
వయససస:65
లస: ససస స
95-218/51

3293 AP151000699401
పపరర: ననగరశశరరరవప వసగరపపరపప

95-218/52

తసడడ:ప వరభదనపచనరర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-5-177
వయససస:75
లస: పప
95-218/54

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-5-177/1
వయససస:44
లస: పప
95-219/971

95-218/37

95-218/42

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప వసగరవరపప
ఇసటట ననస:69-5-177
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప వసగరవరపప
ఇసటట ననస:69-5-177/1
వయససస:41
లస: ససస స
3297 SQX2231538
పపరర: ఈససబ సయద

3292 MLJ3759230
పపరర: ససరరష వసగరవరపప

3275 SQX1041391
పపరర: వనసకట రమణ మమడడకకసడచరర

తసడడ:ప శక రరమబలల రరడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-174
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కకసడన రరడడడ కకణబదసల
ఇసటట ననస:69-5-176
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరభదనపచనరర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-5-177
వయససస:95
లస: ససస స
3294 SQX0435529
పపరర: వజయలకడర వసగరవరపప

95-218/39

Deleted

95-219/970

95-187/560

తసడడ:ప శవయఖ మమడడకకసడచరర
ఇసటట ననస:69-5-173
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప చనన చచనన రరడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:69-5-174
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-174
వయససస:21
లస: పప

3291 MLJ3765989
పపరర: అనసచయమర వసగరపపరపప

95-218/36

భరస : ఆదదరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-174
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదదరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-174
వయససస:45
లస: పప
3282 SQX2413532
పపరర: శకకరసత రరడడడ మయరరడడడ

3274 SQX1041359
పపరర: వనయ మమడడకకసడచరర

3277 MLJ3766003
పపరర: హహహమయవత మయరరడడ

3272 SQX2563856
పపరర: సరల ఆధద మలస

భరస : రమమశ బబబబ ఆధద మలస
ఇసటట ననస:69-5-173
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రమణ మమడడకకసడచరర
ఇసటట ననస:69-5-173
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరసససహ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-174
వయససస:35
లస: ససస స
3279 AP151000699523
పపరర: శకనవరససలరరడడడ మయరరడడడ

95-187/559

తసడడ:ప సరసబశవరరవప ఆధద మలస
ఇసటట ననస:69-5-173
వయససస:45
లస: పప

భరస : వసకట రమణ మమడడకకసడచరర
ఇసటట ననస:69-5-173
వయససస:47
లస: ససస స
3276 SQX1161090
పపరర: శక దతవ మయరరడడ

3271 SQX2562346
పపరర: రమమశ బబబబ ఆధద మలస

3296 SQX2232627
పపరర: కరరమబననసర సయద

95-218/706

భరస : ఈససబ సయద
ఇసటట ననస:69-5-177/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-218/55

3299 SQX0216796
పపరర: సరవతప వననన

95-218/56

భరస : వజయ భబసకరరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:31
లస: ససస స
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3300 MLJ3767530
పపరర: రమయదతవ పప సదసగబల
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95-218/57

భరస : గగవసదసరరడడడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:33
లస: ససస స

95-218/58

భరస : వనసకటరరడడడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:54
లస: ససస స

3303 MLJ3241056
పపరర: వనసకటరరడడడ పప సదసగల

95-218/60

తసడడ:ప పపతనరరడడడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:64
లస: పప
95-218/61

భరస : బపహరరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-5-179
వయససస:39
లస: ససస స

3304 SQX2155323
పపరర: సతఖస బబబబ చటట జలలర

95-218/707

భరస : వరయఖ మసడల
ఇసటట ననస:69-5-179
వయససస:67
లస: ససస స
95-218/66

తసడడ:ప చసదపగగపరలరరవప కకపపతరరవపరర
ఇసటట ననస:69-5-180
వయససస:40
లస: పప

3307 SQX1797331
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ సససకర

95-218/62

3310 MLJ3767548
పపరర: వనసకట జయలకడర కకపపరరవపరర

3313 AP151000699105
పపరర: చసదపగగపరలరరవప కకపపతరరవపరర

95-220/197 3316 SQX0254870
3315 SQX0254912
పపరర: సప మశశఖర గబపరస కకపపతరరవపరర
పపరర: శకనవరస రరవప యలవరరస

3318 SQX2458156
పపరర: ననరరయణ బబసస
తసడడ:ప చచననపత బబసస
ఇసటట ననస:69-5-182
వయససస:55
లస: పప
3321 MLJ3767613
పపరర: భబరత ఆరరకటర

95-219/68

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:69-5-185
వయససస:25
లస: ససస స

95-218/67

95-218/69

భరస : వనసకటటసశరరర దదసతర
ఇసటట ననస:69-5-186
వయససస:40
లస: ససస స

95-218/65

3314 SQX0253187
పపరర: పరరశత యలవరరస

95-220/196

3317 SQX0254946
పపరర: చసదప గగపరల రరవప
కకపపతరరవపరర
తసడడ:ప వనసకట సచబగయఖ
ఇసటట ననస:69-5-181
వయససస:40
లస: పప

95-218/709

3320 MLJ3767589
పపరర: ససభబషసణణ ఆరరకటర

95-220/199

95-219/67

భరస : శకనవరసరరవప ఆరరకటర
ఇసటట ననస:69-5-182
వయససస:36
లస: ససస స
95-219/1069

3325 SQX1613711
పపరర: వనసకట ససబగయఖ మయరరశశటట

3328 SQX1702505
పపరర: ననగ జజఖత దదసతర

3311 SQX0216499
పపరర: లకడర కకపపరరవపరర

95-220/198

3323 SQX1702406
పపరర: రమయదతవ కకణజరటట

95-218/68

భరస : శకనవరసరరవప కకణజరటట
ఇసటట ననస:69-5-183
వయససస:43
లస: ససస స
95-218/70

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ మయరరశశటట
ఇసటట ననస:69-5-184
వయససస:59
లస: పప
95-218/71

95-218/63

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-5-180
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప హరర పపసరద అపతల
ఇసటట ననస:69-5-182
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససబగయఖ మయరరశశటట
ఇసటట ననస:69-5-184
వయససస:52
లస: ససస స
3327 SQX1702455
పపరర: షమస షపక

3319 SQX2447514
పపరర: తరరమలలశ కరకకలల

3322 SQX1055822
పపరర: గగపస ననథ అపతల

3308 MLJ3763109
పపరర: బపహరరరడడడ సససకర

భరస : చసదప గగపరలరరవప కకపపతరరవపరర
ఇసటట ననస:69-5-180
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరవప కరకకలల
ఇసటట ననస:69-5-182
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఆరరకటర
ఇసటట ననస:69-5-182
వయససస:66
లస: ససస స
3324 SQX1613737
పపరర: కకసడమర మయరరశశటట

95-218/64

తసడడ:ప నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:69-5-180
వయససస:49
లస: పప
95-174/749

95-223/1254

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-5-179
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటససబగయఖ కకపపతరరవపరర
ఇసటట ననస:69-5-180
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప చసదప గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:69-5-180
వయససస:40
లస: పప

3305 SQX2269751
పపరర: సతఖస బబబబ చతస జలలర

Deleted

భరస : సప మ శసకర గబపరస కకపపతరరవపరర
ఇసటట ననస:69-5-180
వయససస:35
లస: ససస స

3312 MLJ3763125
పపరర: సప మశశఖర గబపరస కకపపతరరవపరర

95-218/59

తసడడ:ప రరమసజననయబలల చతస జలలర
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బపహర రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-5-179
వయససస:22
లస: పప
95-218/708

3302 MLJ3240447
పపరర: గగవసద రరడడడ పప సదసగబల

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప రమయసజనఉలల చటట జలలర
ఇసటట ననస:69-5-178
వయససస:22
లస: పప

3306 SQX0216747
పపరర: కకటటశశరమర సససకర

3309 SQX2270643
పపరర: ససగబణమర మసడల

3301 MLJ3258555
పపరర: ననరరయణమర పప సదసగబల

3326 SQX2261352
పపరర: మబనన షపక

95-218/710

భరస : అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:69-5-184
వయససస:30
లస: ససస స
95-218/72

3329 SQX1702539
పపరర: శవమర గదచబకలసటట

95-218/73

భరస : మయరకసడతయబలల గదచబకలసటట
ఇసటట ననస:69-5-186
వయససస:68
లస: ససస స
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3330 SQX1702554
పపరర: శకకరసత దదసతర
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95-218/74

తసడడ:ప వనసకటటష దదసతర
ఇసటట ననస:69-5-186
వయససస:23
లస: పప
3333 SQX1590919
పపరర: షపక ససలదస హహసపసన

95-220/200

95-218/711

95-219/837

95-218/80

తసడడ:ప అసజయఖ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:69-5-196
వయససస:52
లస: పప
3348 SQX1055723
పపరర: శవ పపసరద కసదదమళళ
తసడడ:ప మబరర హరర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-5-197
వయససస:24
లస: పప
3351 SQX1824481
పపరర: పపసరద కనగరల
తసడడ:ప రరమకకషషయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:69-5-199
వయససస:56
లస: పప
3354 SQX0316570
పపరర: పపవణన రరడడడ సరనకకమబర

తసడడ:ప రరమరరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-5-206
వయససస:34
లస: పప

95-218/78

3343 MLJ3763299
పపరర: శకకరసత రరడడడ దతవరపలర

3346 MLJ3767563
పపరర: సరమయమజఖస దతవరపలర

95-187/271

95-218/81

3341 SQX1956960
పపరర: భబరత దతవరపలర

95-218/79

3344 MLJ3763281
పపరర: పప లలపడడడ దతవరపలర

95-218/82

తసడడ:ప అసజరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-5-196
వయససస:41
లస: పప
95-219/70

3347 SQX1055731
పపరర: హహమ లత కసదదమళళ

95-218/84

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-5-197
వయససస:26
లస: ససస స

95-218/86 3350 SQX1591032
3349 SQX1055715
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కసదదమళళ
పపరర: పపభబవత కనగరల

3352 SQX1833888
పపరర: పపసరద కనకరల

3355 SQX0696955
పపరర: వజయలకడర సరనకకమబర

3358 SQX0319178
పపరర: రరమరరడడడ సరనకకమబర
తసడడ:ప పపరర రరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-5-206
వయససస:69
లస: పప

95-218/87

భరస : పపసరద కనగరల
ఇసటట ననస:69-5-199
వయససస:52
లస: ససస స
95-218/89

3353 SQX1996388
పపరర: హషమ బబగస

95-187/393

తసడడ:ప అజమల ఖయన
ఇసటట ననస:69-5-202
వయససస:29
లస: ససస స
95-187/272

భరస : రరమరరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-5-206
వయససస:49
లస: ససస స
95-187/274

95-218/713

భరస : పప ల రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-5-196
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకషష కనకరల
ఇసటట ననస:69-5-199
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప రరమరరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-5-206
వయససస:32
లస: ససస స
3357 SQX0319236
పపరర: ససరరసదపరరడడడ సరనకకమబర

3340 SQX1702588
పపరర: భవరన దతవరపలర

తసడడ:ప మబరర హరర రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-5-197
వయససస:27
లస: పప
95-218/88

95-218/77

తసడడ:ప శకనవరసరరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:69-5-193
వయససస:37
లస: పప

భరస : అసజరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-5-196
వయససస:56
లస: ససస స
95-218/85

3335 SQX1702562
పపరర: ససజజత గసజ

95-218/712 3338 SQX2299881
3337 SQX2369874
పపరర: వనసకట వశశ బపహర చరర దనకకజ
పపరర: మహహశ వనమవరపప

తసడడ:ప అసజరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-5-196
వయససస:35
లస: పప
95-218/83

95-219/69

భరస : ససరరష గసజ
ఇసటట ననస:69-5-191
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకకరసత రరడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-5-196
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసజ రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-5-196
వయససస:50
లస: ససస స
3345 SQX0981548
పపరర: శవయఖ వనసకకసడ

95-220/201

తసడడ:ప అపత రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:69-5-193
వయససస:46
లస: పప

భరస : బల సతఖననరరయణ ఇమరడడ
ఇసటట ననస:69-5-193
వయససస:61
లస: ససస స
3342 SQX1956994
పపరర: సరమయమజఖస దతవరపలర

3334 SQX0286229
పపరర: అపరతరరవప దనకకజ

3332 SQX0436022
పపరర: వనసకరయయమర సససకర

భరస : వనసకటరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-5-186
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప వశశబపహర చనరర
ఇసటట ననస:69-5-188
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ప వరరసరశమ వనమవరపప
ఇసటట ననస:69-5-193
వయససస:69
లస: పప
3339 SQX2072791
పపరర: ననగమణణ ఇమరడడ

95-218/75

తసడడ:ప పసచచయఖ దదసతర
ఇసటట ననస:69-5-186
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప షపక మసరసన
ఇసటట ననస:69-5-188
వయససస:41
లస: పప
3336 SQX2296994
పపరర: శకనవరస రరవప వనమవరపప

3331 SQX1702489
పపరర: వనసకటటసశరరర దదసతర

3356 SQX0319194
పపరర: సరనకకమబర ఎస సససహ రరడడ

95-187/273

తసడడ:ప సరనకకమబర రరమరరడడ
ఇసటట ననస:69-5-206
వయససస:29
లస: పప
95-187/275

3359 SQX1645209
పపరర: పసరర రరడడడ సరనకకమబర

95-187/276

తసడడ:ప రరమ రరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-5-206
వయససస:79
లస: పప
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3360 SQX2280097
పపరర: లకడర సససధసరర దనసరర
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95-187/523

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-5-207
వయససస:33
లస: ససస స
3363 SQX1757095
పపరర: ససధనరరణణ చననపలర

95-183/358

95-187/526

95-211/1027

95-212/377

95-212/380

95-212/919

95-183/360

తలర : రతస మర దదడడ
ఇసటట ననస:69-5-290
వయససస:27
లస: ససస స

3373 SQX0644831
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మమమలయ

3376 SQX2009496
పపరర: శవ ననగరసదపమర వననగసడర

3379 SQX2155588
పపరర: బబజ షపక

3382 SQX1756782
పపరర: రవననగ శవకలమయర కకసతనడ

95-187/530

3385 SQX1713213
పపరర: అనచరరధ గగరలల

95-212/378

3388 MLJ1830603
పపరర: ససరరష బబబబ గగపసశశటట
తసడడ:ప వనసకటశవరరస గగగరశశటట
ఇసటట ననస:69-5-290
వయససస:40
లస: పప

3368 SQX2142263
పపరర: ననగ లకడర చ

95-187/528

3371 SQX0644823
పపరర: నగరశ బబబబ మమమలయ

95-212/376

3374 SQX0431320
పపరర: శవమర

95-212/379

తసడడ:ప అసజరరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:55
లస: పప
95-212/792

3377 SQX2181352
పపరర: ఖయశసబ షపక

95-218/715

భరస : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:20
లస: ససస స
95-212/920

3380 SQX1756840
పపరర: మలర శశరరదతవ కకసతనడ

95-183/359

భరస : చటటటబబబబ లలట కకసతనడ
ఇసటట ననస:69-5-289
వయససస:48
లస: ససస స
95-183/361

3383 SQX2341113
పపరర: వనసకట రరవప చలర

95-187/529

భసధసవప: చలర రజయ లకడర రజయ లకడర
ఇసటట ననస:69-5-289
వయససస:47
లస: పప
95-211/112

భరస : శసకర గగరలల
ఇసటట ననస:69-5-289
వయససస:39
లస: ససస స
95-211/1029

95-187/278

తసడడ:ప శవ ననగరశశర రరవప మమమలయ
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప చటటటబబబబ లలట కకసతనడ
ఇసటట ననస:69-5-289
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరస బబబబ కలశశటట
ఇసటట ననస:69-5-289
వయససస:23
లస: ససస స
3387 SQX2180016
పపరర: అనసష రరడడడ దదడడ

95-211/1028

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:69-5-288 5 LINE
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప చతబబబబ లలట కకసతనడ
ఇసటట ననస:69-5-289
వయససస:29
లస: పప
3384 SQX2265338
పపరర: శరకవసత కలశశటట

3370 SQX2180792
పపరర: మసరసన వల షపక

3365 SQX0293472
పపరర: లకడర దతవ� మమమల�

భరస : రరజరశకర ససహహచఎ
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష వననగసడర
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:69-5-288 5 LINE
వయససస:39
లస: పప
3381 SQX1756774
పపరర: భబసకర సరయరరస కకసతనడ

95-187/527

తసడడ:ప శవ ననగరశశర రరవప మమమలయ
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మలర ఖయరరరనరరవప మమమల
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:57
లస: పప
3378 SQX2179810
పపరర: జజన బబష షపక

3367 SQX2167153
పపరర: ససమలత వ

95-187/525

భరస : శవ ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప అసజ రరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:32
లస: పప
3375 SQX0633941
పపరర: శవననగరశశరరరవప

95-187/277

భరస : రమననరనయయలల వ
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన మమమలయ
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:26
లస: ససస స
3372 SQX0431676
పపరర: పపతనప రరడడడ పరకననటట

3364 SQX1941178
పపరర: అనసరరధ మమమల

3362 SQX2444818
పపరర: కణక దసరర దనసరర

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-5-208
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నగరష బబబబ MAILA
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప అసకరల రరడడడ అసదద
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:58
లస: పప
3369 SQX2180776
పపరర: సరయ ససధ మమమలయ

95-187/524

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:69-5-208
వయససస:55
లస: పప

భరస : పపసరద రరడడడ లలట చననపలర
ఇసటట ననస:69-5-288
వయససస:52
లస: ససస స
3366 SQX2294395
పపరర: వనసకట రరడడడ అసదద

3361 SQX2150191
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

3386 SQX1757046
పపరర: కలససమ కలమయరర గగగరశశటట

95-183/362

భరస : రరమయసజననయబలల గగగరశశటట
ఇసటట ననస:69-5-290
వయససస:57
లస: ససస స
95-212/381

3389 MLJ1830561
పపరర: ఆసజననయబలల గగగరశశటట

95-212/382

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప గగగరశశటట
ఇసటట ననస:69-5-290
వయససస:57
లస: పప
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3390 SQX2181303
పపరర: నరసససహ రరడడడ దదడడ
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95-212/921

తసడడ:ప రగశ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:69-5-290
వయససస:61
లస: పప

3391 SQX2264091
పపరర: ససరరష బబబబ గగపసశశటట

95-212/922

తసడడ:ప వనసకట శవ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-5-290
వయససస:40
లస: పప

3393 SQX0386979
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబతస కకసడ

95-220/202

తసడడ:ప రగశ రరడడ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:69-5-291
వయససస:48
లస: పప

3394 SQX0630608
పపరర: రమణమర� సచరరఖ�

95-218/717

భరస : చసదపశశఖర రరడడడ ససరర
ఇసటట ననస:69-5-293
వయససస:26
లస: ససస స

3397 SQX0453415
పపరర: వనసకట పదనరవత సససకర

95-187/279

95-211/114

తసడడ:ప రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-294
వయససస:39
లస: పప

3400 MLJ3234424
పపరర: రమణనరరడడడ సససకర

3395 SQX0630756
పపరర: చసదపశశఖర సచరర

95-211/113

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-293
వయససస:36
లస: పప
95-187/280

భరస : ఉదయ భబసకర రరడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-5-294
వయససస:32
లస: ససస స

3399 MLJ3234036
పపరర: ఉదయ భబసకర రరడడడ సససకర

95-218/716

భరస : ససరరశ బబబబ గగజసపత
ఇసటట ననస:69-5-290
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-5-293
వయససస:56
లస: ససస స

3396 SQX2395333
పపరర: శరరష ససరర

3392 SQX2437341
పపరర: ననగ ససశల గగజసపత

3398 SQX0293910
పపరర: రమణమర� సససకర�

95-187/281

భరస : రమణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-5-294
వయససస:61
లస: ససస స
95-211/115

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-294
వయససస:66
లస: పప
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3401 SQX2267086
పపరర: వనసకట ససధకర రరడడడ కలమమరత

95-187/531

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కలమమరత
ఇసటట ననస:69-5-295
వయససస:35
లస: పప
3404 SQX2205946
పపరర: కకటటశశరమర కలనస

95-187/532

95-187/429

95-183/364

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-299
వయససస:37
లస: పప

3408 SQX1259671
పపరర: శరరష నలమలపప

3411 SQX0293886
పపరర: శరరద దతవ గబసటక

95-187/286

3414 AP151000681350
పపరర: కకటటశశరమర మమకర

95-211/117

3417 AP151000681323
పపరర: కకసడనరరడడడ మమకల
తసడడ:ప వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-299
వయససస:65
లస: పప

3406 SQX1305482
పపరర: ననగ రరజ నలర మలపప

95-187/283

3409 SQX0012187
పపరర: పపసనన లకడర� వరకర�

95-183/363

భరస : అసజ రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-5-298
వయససస:32
లస: ససస స
95-187/284

3412 SQX0438663
పపరర: శవరరవమర గబసటక

95-187/285

భరస : ససబబగరరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:69-5-298
వయససస:71
లస: ససస స
95-183/365

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-299
వయససస:57
లస: ససస స
95-211/118

95-187/282

భరస : అనల రరడడడ నలమలపప
ఇసటట ననస:69-5-297
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:69-5-298
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప శబబగ రరడడ
ఇసటట ననస:69-5-298
వయససస:38
లస: పప
3416 MLJ1830785
పపరర: వనసకటరరడడడ మమకల

95-211/116

భరస : శక కరసత రరడడ నలమలపప
ఇసటట ననస:69-5-297
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-5-298
వయససస:51
లస: ససస స
3413 SQX1645191
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబసటక

3405 SQX1592196
పపరర: తతజరశశర రరడడడ కలనస

3403 SQX1360825
పపరర: శకనవరస రరడడడ కలనస

తసడడ:ప కకటట రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:69-5-296
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ కలనస
ఇసటట ననస:69-5-296
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ నలమలపప
ఇసటట ననస:69-05-297
వయససస:31
లస: పప
3410 SQX0012138
పపరర: రమయదతవ� వరకర�

95-211/1030

భరస : ససధకర రరడడడ కలమరత
ఇసటట ననస:69-5-295
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:69-5-296
వయససస:67
లస: ససస స
3407 SQX2375350
పపరర: శకకరసత రరడడడ నలమలపప

3402 SQX2264299
పపరర: కకషష కలమయరర కలమరత

3415 SQX2161016
పపరర: సరశత దసరర మమక

95-187/533

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-299
వయససస:23
లస: ససస స
95-211/119

3418 AP151000681294
పపరర: ససతనమహలకడర వరకర�

95-183/366

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-5-300
వయససస:64
లస: ససస స
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3419 SQX1260967
పపరర: వరర రరడడడ గమడ
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95-183/367

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ రరడడడ గమడ
ఇసటట ననస:69-5-300
వయససస:40
లస: పప
95-211/120

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-300
వయససస:43
లస: పప
95-187/289

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-301
వయససస:56
లస: ససస స

95-211/121

3426 SQX2449726
పపరర: తతజశశన ససగన

95-211/123

తసడడ:ప రగశరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-301
వయససస:40
లస: పప

3429 SQX1259648
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ ససగన

95-187/535

95-183/368

తసడడ:ప ననరపరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-5-302
వయససస:32
లస: ససస స

3432 SQX0289686
పపరర: శవ రరడడడ� వరకర�

95-211/124

95-187/290

భరస : అసజ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-5-302
వయససస:30
లస: ససస స

3435 SQX1918390
పపరర: రరమ దతవ వక

95-183/369

95-211/128

తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-302
వయససస:65
లస: పప

3438 SQX2143964
పపరర: లకరణ రరడడడ దససడడ

95-211/126

తసడడ:ప శవ రరమరరడడడ మయలల
ఇసటట ననస:69-5-303
వయససస:35
లస: పప
3443 SQX2434934
పపరర: కలయఖణ చకకవరరస రరజ సరసశత

3441 SQX2229557
పపరర: లకరణ రరడడడ డడ

95-181/1264

తసడడ:ప హనసమసతరరజ సరసశత
ఇసటట ననస:69-5-303/1
వయససస:31
లస: పప

3444 SQX0839357
పపరర: లయవణఖ పససపపలలటట

95-211/1032

3447 SQX1918432
పపరర: కలమయరర పప టట
ర రర
భరస : ననగరశశర రరవప పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:29
లస: ససస స

95-211/125

3433 SQX1941210
పపరర: అరరణ వరకర

95-186/74

3436 MLJ1831791
పపరర: అసజరరడ�డడ వరక�

95-211/127

3439 SQX2129500
పపరర: అనసరరధ దససడడ

95-187/536

3442 SQX2437929
పపరర: సరసశత అలలఖఖ

95-205/743

భరస : కలయఖణ చకకవరరస రరజ
ఇసటట ననస:69-5-303/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-183/370

భరస : ఉమయ శసకర
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:33
లస: ససస స
95-211/129

3430 AP151000681240
పపరర: రగససరరడడడ వరకర

భరస : లకర రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:69-5-303
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ డడ
ఇసటట ననస:69-5-303
వయససస:21
లస: పప
95-219/972

95-211/122

తసడడ:ప రరమరరడడడ� �
ఇసటట ననస:69-5-302
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:69-5-303
వయససస:30
లస: పప
95-211/1031

3427 SQX1259598
పపరర: రరమ దతవ ససగన

భరస : శవ రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-5-302
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమరరడడడ వక
ఇసటట ననస:69-5-302
వయససస:55
లస: ససస స

3437 SQX0640409
పపరర: రరమ రరడడడ వరకర

95-187/288

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-301
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-5-302
వయససస:35
లస: పప

3434 SQX0294793
పపరర: లకడర పపసనన వరకర

3424 SQX0294736
పపరర: పరరశత వరకర

భరస : చసదపశశఖర రరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:69-5-301
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచరరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:69-5-301
వయససస:42
లస: పప

3431 SQX0011809
పపరర: సపనహలతన� వరకర�

95-187/534

భరస : రగశ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-301
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపశశఖర రరడడడ ససగన
ఇసటట ననస:69-5-301
వయససస:18
లస: ససస స

3428 SQX0288571
పపరర: పరరశత వరక

భరస : రసబబబబ మసగబ
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:27
లస: ససస స

3423 AP151000681049
పపరర: ససతమర వరకర

3421 SQX2165884
పపరర: ససత మహలకడర వరకర

భరస : ససబబగ రరడడ
ఇసటట ననస:69-5-300
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-300
వయససస:90
లస: పప

3425 SQX0293712
పపరర: పరరశత వరకర

3446 SQX1918309
పపరర: పవన మసగబ

95-187/287

భరస : కకషష రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-5-300
వయససస:31
లస: ససస స

3422 AP151000681130
పపరర: కకషరషరరడడడ వరకర

3440 SQX2367332
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మయలల

3420 SQX0293746
పపరర: వరకర సరళ

3445 SQX2391167
పపరర: ఉమశసకర పససపపలలటట

95-187/537

తసడడ:ప పససపపలలటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:29
లస: పప
95-211/130

3448 SQX1775261
పపరర: సరమయమజఖస పససపపలలటట

95-211/131

భరస : వనసకటటశశరరర లలట పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:61
లస: ససస స
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3449 SQX0892745
పపరర: శశషస రరడడడ బడత బడత
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95-212/383

తసడడ:ప ససబబగ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:25
లస: పప
3452 SQX1060466
పపరర: అదద లకడర బడత

95-211/132

95-211/135

95-187/520

95-186/77

95-187/291

95-187/540

95-211/138

భరస : నరరకరరడడడ
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:69
లస: ససస స

3462 SQX1875160
పపరర: షషబకర పప ద

3465 SQX1752856
పపరర: సరమయమజఖస పప ద

3468 SQX1918531
పపరర: మర సరహహబ షపక

3471 SQX0984807
పపరర: శవ కలమయరర కకలలర

95-211/141

3474 SQX1232602
పపరర: శకనవరస రరడడడ మబతస స

95-186/78

3477 SQX2183093
పపరర: మలర ఏసస బబబబ గమటర
తసడడ:ప మలర శవయఖ గమటర
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:19
లస: పప

3457 SQX1702414
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-218/90

3460 SQX0830042
పపరర: ససబబగయమర కకనచరర

95-186/76

3463 SQX0830034
పపరర: శకనవరస రరవప పప ద

95-186/79

తసడడ:ప కకషష మమరరస పప ద
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:43
లస: పప
95-187/292

3466 SQX2335453
పపరర: �������� ������

95-187/539

భరస : �������� ����������
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:37
లస: ససస స
95-211/136

3469 SQX0640417
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ సచరర

95-211/137

తసడడ:ప వనసకరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-6-293
వయససస:65
లస: పప
95-211/139

3472 SQX1858547
పపరర: కకరణ కలమయర యసబడడ

95-211/140

తసడడ:ప శకనవరసరరవప యసబడడ
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:22
లస: పప
95-211/142

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ మబతస స
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:31
లస: పప
95-211/1033

95-211/134

భరస : శసకర రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపశశఖర దతవరశశటట
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:24
లస: పప
3476 SQX2289288
పపరర: మయణణకఖమర దరరడడ

95-186/75

తసడడ:ప ఖదర షపక
ఇసటట ననస:69-6-39
వయససస:71
లస: పప

భరస : శవయఖ గబటర మలర
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:41
లస: ససస స
3473 SQX1232628
పపరర: పపదదప కలమయర దతవరశశటట

3459 SQX0830059
పపరర: ననరరయణమర అమరరడడ

3454 AP151000681187
పపరర: వనసకటరరడడడ బడత

తసడడ:ప ఇససబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-5-1858
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస పప ద
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : ససబగయమర కకనరర
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:27
లస: ససస స
3470 SQX1406108
పపరర: వనసకటలకడర గబటర మలర

95-220/203

తసడడ:ప వనసకట శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగయమర� కకనచరర
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:32
లస: ససస స
3467 SQX2355824
పపరర: కరకసత కకరణ కకనరర

3456 SQX1072867
పపరర: లయవణఖ సచరర

95-212/385

తసడడ:ప రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-304/2
వయససస:55
లస: పప

భరస : మలయరరరడడడ అమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకషష మమరరస పప ద
ఇసటట ననస:69-6
వయససస:71
లస: ససస స
3464 SQX0316315
పపరర: రరశరర ననయబడడ కకనసరర

95-211/133

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:69-5-311
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజరశశరరరవప సససహదదప
ఇసటట ననస:69-5-1976
వయససస:42
లస: ససస స
3461 SQX0830026
పపరర: సరమయమజఖస పప ద

3453 SQX1060086
పపరర: ససబగమర బడత

3451 SQX0892778
పపరర: ససబగ రరడడడ బడత

తసడడ:ప రరమ రరడడడ బడత
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-304/2
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:69-5-310
వయససస:40
లస: ససస స
3458 SQX2350031
పపరర: సచరఖ కలమయరర సససహదదప

95-212/384

తసడడ:ప శవ రరమరరడడ మమల
ఇసటట ననస:69-5-304
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-5-304/2
వయససస:27
లస: ససస స
3455 SQX0281972
పపరర: ననగలకడర నసబమరర

3450 SQX0430892
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ మయలల

3475 SQX0640466
పపరర: శవయఖ గబటర మలర

95-211/143

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:86
లస: పప
95-211/1034

3478 SQX2177319
పపరర: కవత యసబడడ

95-211/1035

తసడడ:ప శకనవరస యసబడడ
ఇసటట ననస:69-6-305
వయససస:19
లస: ససస స
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3479 SQX1757038
పపరర: వరలకడర రరయదసరర స
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95-183/371

భరస : రరమబ లలట రరయదసరర స
ఇసటట ననస:69-6-305/1
వయససస:34
లస: ససస స
3482 SQX1756790
పపరర: భబసకర రరవప కక0డతటట

95-183/374

Deleted
95-224/1356

భరస : ననరరయణ పరరరసల
ఇసటట ననస:69-6-305/1
వయససస:73
లస: ససస స
3488 SQX1290634
పపరర: చసదపశశఖరరరవప కకషషపపరపప

95-212/386

95-183/375

95-187/294

95-186/655

Deleted
95-216/811

భరస : బబలచచననయఖ�
ఇసటట ననస:69-07-166
వయససస:33
లస: ససస స
3503 MLJ3765559
పపరర: హహససలన బ దచదతకలల

భరస : ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-8
వయససస:69
లస: ససస స

95-211/146

3489 SQX1143924
పపరర: మరర బ షపక

3492 SQX1757210
పపరర: గగపరల రరడడడ నలర మలలపప

95-216/814

95-212/387

95-211/145

3487 SQX1859156
పపరర: కకషష రరడడడ యరకస

95-211/147

3490 SQX2429611
పపరర: మయధనర షపక

95-152/1137

తసడడ:ప శభన
ఇసటట ననస:69-6-540
వయససస:70
లస: పప
95-183/376

3493 AP151000681190
పపరర: వనసకటరతనమర ఆళళ

95-187/541 3496 SQX2456721
3495 SQX2455186
పపరర: వనసకట ససబపమణఖస అచసఖతషన
పపరర: దసరర రరజఖ లకడర ఆచసచచటటన

3498 SQX2417822
పపరర: కకటటశశరమర చతనననమఅలయ

95-204/758

3499 MLJ1732957
పపరర: శకనస రరజమసడడరరపప

95-183/377

తసడడ:ప ధరర రరవప రరజమసడడరరపప
ఇసటట ననస:69-7-147
వయససస:35
లస: పప

3501 MLJ3765567
పపరర: హహససలనబ దచదతకలల

3502 SQX0637413
పపరర: లకరమర� కసచరర �

3507 SQX2254621
పపరర: ననరరయణరరడడడ ఉడడమబల
తసడడ:ప కరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-8
వయససస:80
లస: పప

95-187/542

భరస : వనసకట ససబపమణఖస అచసఖతషన
ఇసటట ననస:69-7
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపమయ చసదప రరవప చతనననమఅలయ
ఇసటట ననస:69-7-132
వయససస:42
లస: ససస స

3504 SQX1520528
పపరర: దసరర పపసరద కకజజర

95-187/293

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ ఆ
ఇసటట ననస:69-7
వయససస:75
లస: ససస స

95-216/812

95-216/813

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:69-07-166
వయససస:75
లస: ససస స
95-216/815

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకజజర
ఇసటట ననస:69-07-166
వయససస:35
లస: పప
95-181/1265

3484 SQX1380443
పపరర: వనలలగగసడ రరడడడ చలలకలరర

తసడడ:ప కకటట రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:69-6-306
వయససస:47
లస: పప

భరస : చనన బ సరహహబ
ఇసటట ననస:69-07-166
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:69-07-166
వయససస:77
లస: ససస స
3506 SQX2156529
పపరర: ననరరయణమర ఉడడమబల

3486 SQX1859396
పపరర: కకటటశశరమర యరకస

95-183/373

తసడడ:ప పరపస రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:69-6-305/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప కకషష కలమయర అచసఖతషన
ఇసటట ననస:69-7
వయససస:34
లస: పప

భసధసవప: వజయసత
ఇసటట ననస:69-7-40
వయససస:32
లస: పప

3500 SQX0637355
పపరర: వరణణసరసశత� కసచరర �

భరస : వనలలగగసడ రరడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:69-6-305/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ నలర మలలరపప
ఇసటట ననస:69-7
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:69-7
వయససస:45
లస: పప
3497 SQX2297281
పపరర: శకనవరసరరవప కసచరర

95-211/144

భరస : వల షసలక
ఇసటట ననస:69-6-505
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబగరరడడడ ఆలయ
ఇసటట ననస:69-7
వయససస:36
లస: ససస స
3494 AP151000681054
పపరర: ససబబగరరడడడ ఆళళ

3483 SQX1380526
పపరర: ససనల చలలకలరర

3481 SQX1757129
పపరర: కసచ
స రర పరరటల

భరస : ననరరయణ పరరటల
ఇసటట ననస:69-6-305/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ యరకస
ఇసటట ననస:69-6-306
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప మహనరరవ కకషషపపరపప
ఇసటట ననస:69-6-496
వయససస:48
లస: పప
3491 SQX1757533
పపరర: భబగఖ రరఖ ఆలయ

95-183/372

భరస : భబసకర రరవప కకడతటట
ఇసటట ననస:69-6-305/1
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:69-6-305/1
వయససస:61
లస: పప
3485 SQX2284495
పపరర: కసససరర పరరరసల

3480 SQX1757061
పపరర: వజయలకడర కకసడతటట

3505 SQX0619957
పపరర: కరమమశశరమర తతట

95-220/204

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:69-7-913
వయససస:54
లస: ససస స
95-186/656

3508 SQX1753029
పపరర: శరరష సససకర

95-187/295

భరస : సతష రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-8
వయససస:30
లస: ససస స
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3509 SQX1753003
పపరర: సతష రరడడడ సససకర
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95-187/296

తసడడ:ప రరధ కకషష రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-8
వయససస:37
లస: పప
3512 SQX1613554
పపరర: మసగరదతవ సససకర

95-220/205

95-217/53

95-219/991

95-219/992

3519 SQX1658970
పపరర: సససగయఖ గబమరడడ

3522 SQX2427987
పపరర: దదవఖ మకకల

95-223/36

95-223/950

3525 SQX1675925
పపరర: వనసకటబబగఖ లకడర వరగవవలల

3536 SQX1041664
పపరర: సలయర షపక
భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:69-8-346
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప (లలట) గళర
ఇసటట ననస:69-8-341
వయససస:79
లస: ససస స
95-223/34

95-219/993

95-213/1172

3523 SQX1675933
పపరర: పపషత లత కలసదరరర

95-223/35

తసడడ:ప శవ పపసరద కలసదరరర
ఇసటట ననస:69-8-343
వయససస:34
లస: ససస స
95-223/37

95-223/39

3526 SQX1675958
పపరర: ససలలచన రరణణ మయరరలర

3534 SQX1031749
పపరర: ఫణణ కకతస పలర

3537 SQX1041656
పపరర: రషసద షపక
తసడడ:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:69-8-346
వయససస:37
లస: పప

95-223/38

95-218/147

భరస : శసకర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:69-8-344/2
వయససస:53
లస: ససస స
95-223/41

3532 SQX1234699
పపరర: కకమల సరశత తషవపరటట

95-223/42

భరస : తరరపత రరవప తషవపరటట
ఇసటట ననస:69-8-345
వయససస:32
లస: ససస స
95-223/44

తసడడ:ప ససబపమణఖచనరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:69-8-345
వయససస:32
లస: పప
95-218/148

3520 SQX2425999
పపరర: పసపయసకర మకరకల
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మకరకల
ఇసటట ననస:69-8-343
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబపమణఖచనరర కకతస పలర
ఇసటట ననస:69-8-345
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబపమణఖచనరర
ఇసటట ననస:69-8-345
వయససస:52
లస: ససస స

95-218/146

3529 SQX1591057
పపరర: అననపపరష మర రరమశశటట

3531 SQX1031772
పపరర: బబల ననగ జజఖత కకతస పలర

95-223/43

3517 SQX1581496
పపరర: సరమయమజఖస గళర

3528 SQX1218412
పపరర: ససరరఖ మమడచరర

3530 SQX1423193
పపరర: సరయ నరరసదప మమడచరర
తసడడ:ప ససవర శసకర రరవప మమడచరర
ఇసటట ననస:69-8-344/5
వయససస:24
లస: పప

95-199/978

భరస : శకనవరస రరవప మయరరలర
ఇసటట ననస:69-8-344
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ శసకరరరవప మమడచరర
ఇసటట ననస:69-8-344/1
వయససస:26
లస: ససస స

95-223/40

3514 SQX2101962
పపరర: సససగయఖ గబమరడడ

తసడడ:ప వనసకట సరసబ ససవర రరవప వరగవవలల
ఇసటట ననస:69-8-344
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసబ శవ రరవప అతస లలరర
ఇసటట ననస:69-8-344
వయససస:55
లస: ససస స

3533 MLJ2061810
పపరర: కకషషవనణణ కకతస పలర

95-217/54

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మకకల
ఇసటట ననస:69-8-343
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మయరరలర
ఇసటట ననస:69-8-344
వయససస:22
లస: ససస స
3527 SQX1302645
పపరర: వజయ కలమయరర అతస లలరర

3516 SQX1056564
పపరర: జజన బబషర షపక

95-211/148

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-8-341
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-8-341
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మకరకల
ఇసటట ననస:69-8-343
వయససస:27
లస: ససస స
3524 SQX1675941
పపరర: కరమయకడ మయరరలర

95-183/948

తలర : కకననబ
ఇసటట ననస:69-8-341
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సరశమ గబమరడడ
ఇసటట ననస:69-8-341
వయససస:62
లస: పప
3521 SQX2433423
పపరర: చసదప కల మకకల

3513 SQX2510865
పపరర: జగననరహన రరవప గగరరర

3511 SQX0432740
పపరర: వనసకట శకకరసత� పచనచరర�

తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:69-8
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప బలరస ననయబడడ గగరరర
ఇసటట ననస:69-8-289
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప జజన బబషర
ఇసటట ననస:69-8-341
వయససస:44
లస: పప
3518 SQX2264174
పపరర: ససగయఖ గబమరడడ

95-187/297

తసడడ:ప కకటటరరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-8
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరధనకకషష రరడడడ సససకర
ఇసటట ననస:69-8
వయససస:58
లస: ససస స
3515 SQX1056572
పపరర: మసరసన వల షపక

3510 SQX0780411
పపరర: రరధనకకషరషరరడడడ సససకర

3535 SQX1513838
పపరర: వరరసజననయబలల కలసదసరరస

95-223/45

తసడడ:ప వర రరఘవరచనరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:69-8-345
వయససస:45
లస: పప
95-218/149

3538 SQX1693126
పపరర: నగమల మరర షపక

95-219/98

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:69-8-346
వయససస:25
లస: పప
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95-219/994

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:69-8-346
వయససస:24
లస: పప
3542 SQX1647676
పపరర: బబబబ షపక

95-223/48

95-223/51

95-223/54

95-218/152

95-218/726

95-219/101

95-219/995

తసడడ:ప వనసకట రరవప పప గడదసడ
ఇసటట ననస:69-8-357
వయససస:61
లస: పప

3552 MLJ3764883
పపరర: బబజ షపక

3555 MLJ3769833
పపరర: హససనన షపక

3558 MLJ3764578
పపరర: శవ పపసరద పప గడదసడన

3561 SQX2136513
పపరర: హహసపన బ షపక

95-201/874

3564 SQX2043560
పపరర: షరరరదదబన షపక

95-218/153

3567 SQX1695030
పపరర: ననగ లకడర పప గడనడనబ
భరస : శకనవరస రరవప మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-357
వయససస:40
లస: ససస స

3547 SQX1675966
పపరర: కరమరర హ షపక

95-223/53

3550 SQX1041565
పపరర: రహమ తషలర షపక

95-218/151

3553 SQX2242709
పపరర: షహహన షపక

95-218/725

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:26
లస: ససస స
95-219/99

3556 MLJ3769841
పపరర: రరజజశన షపక

95-219/100

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:43
లస: ససస స
95-218/154

3559 SQX1056119
పపరర: రరమయ రరవప పప గడదసడన

95-218/155

తలర : రరమ కకటటశశరమర పప గడదసడన
ఇసటట ననస:69-8-353
వయససస:55
లస: పప
95-219/996

3562 SQX2284099
పపరర: ఖలల బబష షపక

95-219/997

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:69-8-355 , 1/2 IPD Colony
వయససస:21
లస: పప
95-202/776

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:69-8-356
వయససస:52
లస: పప
94-219/27

95-223/50

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:26
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:69-8-355
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షరరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:69-8-356
వయససస:45
లస: ససస స
3566 NDX2378826
పపరర: వనసకయఖ పప గడదసడ

95-218/150

తసడడ:ప రరమయరరవప పప గడదసడన
ఇసటట ననస:69-8-353
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మబబసర షపక
ఇసటట ననస:69-8-355
వయససస:49
లస: పప
3563 SQX2042224
పపరర: జజకకరరననసర షపక

3549 SQX1041649
పపరర: మసరసన వల షపక

3544 SQX1675982
పపరర: హహసపన బ షపక

భరస : అబబబలజస షపక
ఇసటట ననస:69-8-349/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రహసతషలయర
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:83
లస: ససస స
3560 SQX2136380
పపరర: హహసపన షపక

95-223/52

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:52
లస: పప

భరస : రహమతషలర
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:25
లస: ససస స
3557 MLJ3769858
పపరర: అలయరబ� షపక�

3546 SQX1658921
పపరర: మయబబ ససభబన షపక

95-223/47

భరస : మహబబ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:69-8-349
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప బబడతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-8-350
వయససస:33
లస: పప
3554 SQX2157790
పపరర: బబజమబననస షపక

95-223/49

తసడడ:ప ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-8-349
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-8-349/1
వయససస:47
లస: పప
3551 MLJ3764909
పపరర: రహమ తషలర షపక

3543 SQX1675974
పపరర: షరహహన షపక

3541 SQX1647569
పపరర: ఫస రగజ షపక

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:69-8-346
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగమర మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:69-8-349
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మయబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-8-349
వయససస:32
లస: పప
3548 SQX1658756
పపరర: అలయరబక షపక

95-223/46

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:69-8-346
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:69-8-346
వయససస:47
లస: పప
3545 SQX1658285
పపరర: ననగబల మరర వరల షపక

3540 SQX1647650
పపరర: రర హ న షపక

3565 SQX2046258
పపరర: జజససరన షపక

95-218/622

తసడడ:ప షరరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:69-8-356
వయససస:18
లస: ససస స
95-219/102

3568 SQX2123933
పపరర: కకరణ కలమయర దసదసబపపడడ

95-219/998

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-357
వయససస:28
లస: పప
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95-218/156

తసడడ:ప హనసమసత రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:69-8-358
వయససస:40
లస: పప
95-218/159

తలర : అసకమర ఉననస
ఇసటట ననస:69-8-358/1
వయససస:57
లస: పప
95-219/103

భరస : అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:69-8-360
వయససస:46
లస: ససస స
95-219/106

తసడడ:ప ఇమయమ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:69-8-360
వయససస:52
లస: పప
95-218/162

తసడడ:ప అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:69-8-360/1
వయససస:48
లస: పప

95-219/104

3579 SQX1056127
పపరర: ఆయషర షపక

3582 SQX1056531
పపరర: రఫసయ షపక

95-219/107

తసడడ:ప అపతలననయబడడ ఎజరపపరపప
ఇసటట ననస:69-8-362
వయససస:36
లస: పప

3585 SQX2284693
పపరర: శకనవరససలల తతట

95-218/160

భరస : కకషష వననగసడర
ఇసటట ననస:69-8-363/1
వయససస:55
లస: ససస స

3588 NDX2458032
పపరర: మమఘన రరడడడ దతవరపలర

95-218/163

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-363/3
వయససస:29
లస: ససస స

3591 SQX1859537
పపరర: వరలకడర దతవరపలర

95-219/1001

తసడడ:ప సరసబశవరరవప శనవరరపప
ఇసటట ననస:69-8-366
వయససస:22
లస: పప

3594 SQX1694165
పపరర: బబజ షపక

94-211/39

3597 SQX2235356
పపరర: గబరరబబపహరచనరర వనలరసకక
తసడడ:ప హనసమసతరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:69-8-368
వయససస:34
లస: పప

3580 SQX1056143
పపరర: రజయ షపక

95-218/161

3583 SQX1056150
పపరర: బబషస షపక

95-218/164

3586 SQX1757053
పపరర: ననగలకడర చలలకలరర

95-183/378

3589 SQX1104124
పపరర: మఉనక దతవరపలర

95-211/150

తసడడ:ప ససబగ రరడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-363/3
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/152

3592 SQX1695329
పపరర: దసరర భవరన శనవరరపప

95-219/108

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప శనవరరపప
ఇసటట ననస:69-8-366
వయససస:21
లస: ససస స
95-219/109

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:69-8-367
వయససస:52
లస: ససస స
95-219/111

95-219/105

భరస : రరజశశఖర రరడడడ చలలకలరర
ఇసటట ననస:69-8-363/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబగరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-363/3
వయససస:48
లస: ససస స
95-219/1002

3577 SQX1695089
పపరర: హనఫ బబషర సయఖద

తసడడ:ప అషరపఫ అల షపక
ఇసటట ననస:69-8-361
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-363/3
వయససస:22
లస: ససస స
95-211/151

95-219/1000

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:69-8-360/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-8-362/1
వయససస:35
లస: పప
95-183/379

3574 SQX2153062
పపరర: రవ కలమయర దసదసబపపడడ

తసడడ:ప అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:69-8-360
వయససస:25
లస: పప

భరస : భబషస షపక
ఇసటట ననస:69-8-361
వయససస:41
లస: ససస స

3584 SQX1693134
పపరర: శక రరమబలల ఎజరపపరపప

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-8-367
వయససస:57
లస: పప

3576 SQX1695113
పపరర: అననసరర సయఖద

95-218/158

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-358/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:69-8-360/1
వయససస:26
లస: ససస స

3581 SQX1056135
పపరర: సలస షపక

3596 SQX1695394
పపరర: మసరసన షపక

95-219/999

తసడడ:ప అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:69-8-360
వయససస:22
లస: పప

3578 SQX1695212
పపరర: అనశర బబషర సయఖద

3593 SQX2141232
పపరర: సరయకకషష శనవరరపప

3573 SQX2153146
పపరర: లకడర దసదసబపపడడ

3571 SQX1056549
పపరర: లకడర ఉననస

భరస : ననగరశశర రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:69-8-358/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరన రరవప దసదసబపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-358/1
వయససస:54
లస: ససస స

3575 SQX1695162
పపరర: సచఫసయయ బబగమ సయఖద

3590 SQX1119065
పపరర: రగహహలయ దతవరపలర

95-218/157

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:69-8-358/1
వయససస:28
లస: ససస స

3572 SQX1056101
పపరర: ననగరశశర రరవప ఉననస

3587 SQX1756980
పపరర: శవ ననగరసదపమర వననగసడర

3570 SQX1056556
పపరర: ననగ జజఖత ఉననస

3595 SQX1693233
పపరర: ఖయససస వరల షపక

95-219/110

తసడడ:ప మసరసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-8-367
వయససస:29
లస: పప
95-218/727

3598 SQX2268159
పపరర: ససతనరరమయఖ యడమ

95-219/1003

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ యడమ
ఇసటట ననస:69-8-369/a , 1/1 ST line
వయససస:65
లస: పప
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3599 SQX1055798
పపరర: వనసకటబపవప పప గడ దసడ

95-218/165

తసడడ:ప వనసకయఖ పప గడదసడన
ఇసటట ననస:69-8-370
వయససస:40
లస: పప
3602 SQX1613364
పపరర: బబ షపక

95-220/213

95-218/166

95-218/169

95-218/170

95-193/1089

95-223/56

95-219/113

భరస : బపహరయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:69-8-379
వయససస:25
లస: ససస స

3612 SQX1055137
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ దతవరపలర

3615 SQX1694249
పపరర: రసచల బ షపక

3618 SQX1647577
పపరర: ససల దన షపక

3621 MLJ2066280
పపరర: మరరయమర పససడనఖల

95-220/217

3624 MLJ3769361
పపరర: దతవకక పప లర

95-218/171

3627 SQX1694298
పపరర: షకకర బబగస షపక
భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:69-8-379
వయససస:29
లస: ససస స

3607 SQX1056085
పపరర: ససబగయఖ తతట

95-218/168

3610 SQX0397273
పపరర: శకనవరసరరవప పప గడదసడ

95-220/216

95-223/1256
3613 SQX2180941
పపరర: సరయ ససధకర రరడడడ దతవరపలర

తసడడ:ప రరమరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-376
వయససస:20
లస: పప
95-219/112

3616 SQX1647551
పపరర: బ బ షపక

95-223/55

భరస : అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:69-8-377
వయససస:49
లస: ససస స
95-223/57

3619 MLJ3764503
పపరర: అబబబల షపక

95-223/58

తసడడ:ప బబల షప దన షపక
ఇసటట ననస:69-8-377
వయససస:50
లస: పప
95-219/114

3622 SQX1693316
పపరర: వటల మననజ పససడనఖల

95-219/115

తసడడ:ప పపభబదనస పససడనఖల
ఇసటట ననస:69-8-378
వయససస:27
లస: పప
95-218/172

భరస : నరసససహరరజ పప లర
ఇసటట ననస:69-8-379
వయససస:33
లస: ససస స
95-219/117

95-220/215

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:69-8-372
వయససస:43
లస: పప

భరస : పపభబదనసస పససడనఖల
ఇసటట ననస:69-8-378
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల తతట
ఇసటట ననస:69-8-378
వయససస:34
లస: ససస స
3626 SQX1693522
పపరర: అనసశర దనసరర

95-219/1005

తసడడ:ప మ సస న వరల తతట
ఇసటట ననస:69-8-377
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప పపభబదనసస
ఇసటట ననస:69-8-378
వయససస:36
లస: ససస స
3623 SQX1250273
పపరర: శవ రసజన తతట

3609 SQX2149748
పపరర: వనసకయఖ పప గడనదసడన

3604 SQX1613422
పపరర: అబబబలయర షపక

తసడడ:ప రరజజ గగపరలరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-8-372
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససలదన షపక
ఇసటట ననస:69-8-377
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మ సస న షపక
ఇసటట ననస:69-8-377
వయససస:51
లస: ససస స
3620 MLJ3257656
పపరర: దతవమణణ పససడనఖల

95-218/167

తలర : శశషమర దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-376
వయససస:80
లస: పప

భరస : nagulmeera షపక
ఇసటట ననస:69-8-377
వయససస:22
లస: ససస స
3617 SQX1647668
పపరర: అలయర బ షపక

3606 SQX1055699
పపరర: గగపస తతట

95-219/1004

తసడడ:ప బబల ససలదన షపక
ఇసటట ననస:69-8-371
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప వననటటబ రరవప పప గడనదసడన
ఇసటట ననస:69-8-372
వయససస:61
లస: పప

తలర : కకటమర దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-376
వయససస:62
లస: ససస స
3614 SQX1645514
పపరర: కరరషరర Syed

95-220/214

తసడడ:ప ససబగయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-8-372
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప బబ లర యఖ పప గడదసడన
ఇసటట ననస:69-8-372
వయససస:61
లస: పప
3611 SQX1055160
పపరర: హనసమయయమర దతవరపలర

3603 SQX1613380
పపరర: అలయర బ షపక

3601 SQX2430692
పపరర: శవ సరయ తతజ గమడపరటట

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-8-371
వయససస:18
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:69-8-371
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబగయయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-8-372
వయససస:52
లస: ససస స
3608 MLJ3764560
పపరర: వనసకటటశశరరవప పప గపదసడన

95-217/940

తసడడ:ప దసరర పపసరద బవరరడడడ
ఇసటట ననస:69-8-371
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:69-8-371
వయససస:49
లస: ససస స
3605 SQX1056077
పపరర: వజయ కలమయరర తతట

3600 SQX2360642
పపరర: ననగ పపరరషమ బవరరడడడ

3625 SQX1694330
పపరర: మహహరరన సయఖద

95-219/116

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:69-8-379
వయససస:21
లస: ససస స
95-219/118

3628 MLJ3769379
పపరర: ససబబగలల కకనకక

95-219/119

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:69-8-379
వయససస:43
లస: ససస స
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95-183/888

తసడడ:ప కకసడలల అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:19
లస: పప
3632 MLJ3764461
పపరర: కకషష అరవ

95-218/175

95-219/121

95-219/124

95-219/1006

95-219/127

95-218/177

95-219/131

3642 SQX1658954
పపరర: అయఖపత అరవ

3645 MLJ3769338
పపరర: ఫసలమదన షపక

3648 SQX0941930
పపరర: అసకమర రరవప తమరశశటట

3651 MLJ3769296
పపరర: పపసనన మబతనఖల

95-219/1007

3654 SQX2369247
పపరర: సరయ కకరణ మబతనఖల

95-223/59

తసడడ:ప యయసస రతనస గబసడచమయడడగబల
ఇసటట ననస:69-08-384
వయససస:30
లస: ససస స

3657 MLJ3769254
పపరర: రరతమర అసదసగబల
భరస : గగపస అసదసగబల
ఇసటట ననస:69-08-384
వయససస:39
లస: ససస స

3637 MLJ2062990
పపరర: ననగమర అరవ

95-219/123

3640 SQX1693381
పపరర: శకనస అరవ

95-219/126

3643 MLJ3764479
పపరర: ఖయయఖమ షపక

95-218/176

తసడడ:ప లతఫ షపక
ఇసటట ననస:69-8-381
వయససస:43
లస: పప
95-219/128

3646 SQX1694405
పపరర: షకకలయ షపక

95-219/129

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-8-381
వయససస:48
లస: ససస స
95-218/178

3649 MLJ3769304
పపరర: మహలకడర తమరశశటట

95-219/130

భరస : అసకమరరరవప
ఇసటట ననస:69-08-382
వయససస:31
లస: ససస స
95-219/132

3652 MLJ3257680
పపరర: ససనత మయలలర లల

95-219/133

భరస : డతవడ రరజ మయలలర లల
ఇసటట ననస:69-08-383
వయససస:38
లస: ససస స
95-219/1008

తసడడ:ప మబరళ కకషష మబతనఖల
ఇసటట ననస:69-8-383
వయససస:18
లస: పప
95-219/134

95-219/120

తసడడ:ప కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:48
లస: పప

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:69-08-383
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప డతవడ రరజ మలలలల
ఇసటట ననస:69-8-383
వయససస:19
లస: ససస స
3656 SQX0021295
పపరర: అనత గబసడచమయడడగబల

95-219/125

తసడడ:ప బబలయఖ తమరశశటట
ఇసటట ననస:69-8-382
వయససస:36
లస: పప

భరస : లకరయఖ మయరరలర
ఇసటట ననస:69-8-382
వయససస:46
లస: ససస స
3653 SQX2383487
పపరర: శక త మలలలల

3639 SQX1693480
పపరర: ననగయఖ అరవ

3634 SQX1694363
పపరర: వరణణ అరవ

భరస : కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-08-380
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అబబబల ఖయయఖమ
ఇసటట ననస:69-08-381
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ తమరశశటట
ఇసటట ననస:69-8-382
వయససస:60
లస: ససస స
3650 SQX1694488
పపరర: ధన లకడర మయరరలర

95-219/122

తసడడ:ప శకనస అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:69-8-381
వయససస:30
లస: ససస స
3647 SQX1197962
పపరర: యసకరయయమర తమరశశటట

3636 MLJ2063121
పపరర: వజయలకడర అరవ

95-218/174

తసడడ:ప శకనస అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:19
లస: పప
3644 SQX1854165
పపరర: సలయర షపక

95-218/728

భరస : శకనస అరవ
ఇసటట ననస:69-08-380
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:23
లస: పప
3641 SQX2281533
పపరర: కకసడల రరవప అరవ

3633 SQX2278513
పపరర: హనసమసతష అరవ

3631 MLJ3764487
పపరర: నరరష అరవ

తసడడ:ప ఆసజననయబలల అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-08-380
వయససస:40
లస: ససస స
3638 SQX1693555
పపరర: దసరర రరవప అరవ

95-218/173

తలర : వజయలకడర అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-8-380
వయససస:36
లస: పప
3635 MLJ2063022
పపరర: మణణమర అరవ

3630 SQX1040294
పపరర: అయఖపత అరవ

3655 MLJ3764446
పపరర: గగపస అసదసగబల

95-218/179

తసడడ:ప రరయల అసదసగబల
ఇసటట ననస:69-8-384
వయససస:49
లస: పప
95-219/135

3658 MLJ3769312
పపరర: పదర అసదసగబల

95-219/136

భరస : రరయయల అసదసగబల
ఇసటట ననస:69-08-384
వయససస:73
లస: ససస స
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3659 SQX1576661
పపరర: పపవణ కలమయర అసదసగబల

95-219/137

తసడడ:ప గగపస అసదసగబల
ఇసటట ననస:69-08-384
వయససస:23
లస: పప
3662 SQX1980895
పపరర: కలయఖణ అసదసగబల

95-219/140

95-217/941

95-218/180

95-219/143

95-219/1011

95-219/147

95-218/730

తసడడ:ప గగపసశశటట రవ
ఇసటట ననస:69-8-414
వయససస:21
లస: పప

3672 SQX1693688
పపరర: అలయర బక షపక

3675 SQX1940782
పపరర: పదనరవత వరసకక

3678 SQX0398248
పపరర: రరజ కకసచరర

3681 SQX2120541
పపరర: మల కరరరన చరర మసచ

95-219/1014

3684 SQX2250850
పపరర: రవ గగపసశశటట

95-219/144

3687 SQX2131555
పపరర: శవ పరరశత గగపసశశటట

95-219/145

95-219/141

3670 SQX1694504
పపరర: ననగమణణ పసనసమయల

95-219/142

3673 SQX1646876
పపరర: బబజర గబసటట

95-218/182

3676 SQX1940774
పపరర: సరసబశవరరవప వరసకక

95-219/146

తసడడ:ప సప మయఖ వరసకక
ఇసటట ననస:69-8-397
వయససస:40
లస: పప
95-211/153

3679 SQX2389963
పపరర: ననగ మలర శశరర మయచరర

95-218/729

భరస : మయచరర తరర ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-8-400
వయససస:43
లస: ససస స
95-219/1012

3682 SQX2120525
పపరర: రరజ రరజరశశరర మసచ

95-219/1013

భరస : మలర కరరరరన చరర మసచ
ఇసటట ననస:69-8-402/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-183/889

3685 SQX2131589
పపరర: శవ పరరశత గగపసశశటట

95-217/942

Deleted

భరస : రవ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-8-414
వయససస:41
లస: ససస స
95-219/1015

Deleted

భరస : రవ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-8-414
వయససస:41
లస: ససస స

3667 MLJ3769288
పపరర: జజఖత అనసనరర

భరస : రమమష బబబబ గబసటట
ఇసటట ననస:69-08-387/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వర రరఘవయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-8-414
వయససస:47
లస: పప
95-218/731

95-219/1010

భరస : వనసకటటసశర రరవప పసనసమయల
ఇసటట ననస:69-8-387
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ చనరర మసచ
ఇసటట ననస:69-8-402/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప మలర కరరరరన చరర మసచ
ఇసటట ననస:69-8-402/1
వయససస:31
లస: ససస స
3686 SQX2136083
పపరర: నవన గగపసశశటట

95-218/181

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-8-399
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: మలర కరరరరన చనరర
ఇసటట ననస:69-8-402/1
వయససస:31
లస: ససస స
3683 SQX2328060
పపరర: కలతన మసచ

3669 SQX1198614
పపరర: హహసపసన బ షపక

3664 SQX2333771
పపరర: తరరణ అసదసగబల

భరస : తమమత అనసనరర
ఇసటట ననస:69-08-386
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : సరసబశవ రరవప వరసకక
ఇసటట ననస:69-8-397
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమరరస లకకకజ
ఇసటట ననస:69-8-398
వయససస:36
లస: ససస స
3680 SQX2383479
పపరర: కలపన మసచ

95-218/623

తసడడ:ప గపపర షపక
ఇసటట ననస:69-8-387
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప రమమశ బబబబ గబసటట
ఇసటట ననస:69-8-387/1
వయససస:18
లస: ససస స
3677 SQX1827708
పపరర: సతఖ లకకకజ

3666 SQX2020758
పపరర: అబబబల సతనసర షపక

95-219/139

తసడడ:ప గగపస అసదసగబల
ఇసటట ననస:69-8-384
వయససస:18
లస: పప

భరస : అలయరబకలక షపక
ఇసటట ననస:69-8-387
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:69-8-387
వయససస:27
లస: ససస స
3674 SQX2349280
పపరర: భబవన సకరసనన గబసటట

95-219/1009

తసడడ:ప అబబబల ఖయబఖమ షపక
ఇసటట ననస:69-8-385
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప రమమష బబబబ గబసత
ఇసటట ననస:69-8-387
వయససస:25
లస: ససస స
3671 SQX1694645
పపరర: ఆశర షపక

3663 SQX2285583
పపరర: కరశవశశశశశరరరరవప పప దదల

3661 SQX1876564
పపరర: గగపస అణబబగబల

తసడడ:ప రరయల అణబబగబల
ఇసటట ననస:69-8-384
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప కరశయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:69-8-384
వయససస:21
లస: పప

భరస : పపలర రరవప బబ కకసస
ఇసటట ననస:69-8-384 , 1 st Line
వయససస:30
లస: ససస స
3668 SQX1513457
పపరర: ఊహ రరణణ గబసత

95-219/138

తసడడ:ప శక రరమ మమరరస గణప
ఇసటట ననస:69-08-384
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప గగపస అసదసగబల
ఇసటట ననస:69-8-384
వయససస:20
లస: పప
3665 SQX2456192
పపరర: కకషష పసపయ బబ కకసస

3660 SQX1622647
పపరర: ససమన కలమయర గణప

3688 SQX2228625
పపరర: రమఖ గగపసశశటట

95-219/1016

తసడడ:ప రవ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-8-414
వయససస:21
లస: ససస స
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95-218/183 3690 SQX1646884
95-218/184 3691 SQX2215879
3689 SQX1646892
పపరర: వజయ కలమయరర యసగరలదనసస
పపరర: వకటర రరజరతనస యసగరలదనసస
పపరర: రరజ రతనమ వననరలదనసచ

భరస : వకటర రరజరతనస యసగరలదనసస
ఇసటట ననస:69-08-441
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర లలటట యసగరలదనసస
ఇసటట ననస:69-08-441
వయససస:54
లస: పప

తలర : వనసకట బబప వననరలదనసచ
ఇసటట ననస:69-8-441
వయససస:54
లస: పప

3692 SQX2215978
పపరర: వజయ వననర నదనసచ

3693 SQX1198622
పపరర: శరరదన కతచస ర

3694 SQX1198630
పపరర: రవ కలమయర కతచస ర

95-223/1258

భరస : రరజ రతనస వననర నదనసచ
ఇసటట ననస:69-8-441
వయససస:52
లస: ససస స
3695 SQX2077493
పపరర: దనవదస చనటపగడడ

భరస : రవ కలమయర కతర
ఇసటట ననస:69-8-442
వయససస:37
లస: ససస స
95-205/593

తసడడ:ప ఆశరరశదస చనటపగడడ
ఇసటట ననస:69-8-443
వయససస:54
లస: పప
3698 MLJ3769247
పపరర: మరరయమర చనటపగడడ

95-219/150

95-218/188

95-218/191

95-218/194

95-219/153

తసడడ:ప మశశ మదనబల
ఇసటట ననస:69-8-449
వయససస:29
లస: పప

95-218/189

3705 SQX0930214
పపరర: హహమసత కలమయర బసబతస న

3708 AP151000699222
పపరర: మహసతష బసబతస న

3711 SQX1089805
పపరర: అనచరరధ గబసటటపలర

95-218/198

3714 SQX1694801
పపరర: రగ�లన వసజజ

95-218/192

3717 SQX2380525
పపరర: ఝనస మమరర వసజ
తసడడ:ప రవ కలమయర వసజ
ఇసటట ననస:69-8-449
వయససస:36
లస: ససస స

95-218/187

3703 SQX0930222
పపరర: వదనఖ లకడర బసబతస న

95-218/190

3706 MLJ3763638
పపరర: ససరరష కలమయర తతట

95-218/193

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-8-447
వయససస:37
లస: పప
95-218/195

3709 MLJ3767894
పపరర: పపమలయ రరణణ తతట

95-219/152

భరస : ససరరష బబబబ తతట
ఇసటట ననస:69-08-447
వయససస:33
లస: ససస స
95-218/196

3712 SQX1089797
పపరర: రరధ గబసటటపలర

95-218/197

భరస : భబసకర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:69-8-449
వయససస:67
లస: ససస స
95-219/154

తసడడ:ప కలమయర వసజజ
ఇసటట ననస:69-8-449
వయససస:27
లస: ససస స
95-219/156

3700 SQX1069641
పపరర: ససరరష తతజ వసజజ

భరస : హహమసత కలమయర బసబతస న
ఇసటట ననస:69-8-447
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవచసద గబసటటపలర
ఇసటట ననస:69-8-449
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప భబసకరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:69-8-449
వయససస:41
లస: పప
3716 SQX1693886
పపరర: యయసస బబబబ మదనబల

3702 MLJ3763646
పపరర: వదనఖధర దనసరర

95-219/149

తసడడ:ప రవ కలమయర వసజజ
ఇసటట ననస:69-8-446
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ బసబతస న
ఇసటట ననస:69-8-447
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-8-447
వయససస:57
లస: ససస స
3713 MLJ3763588
పపరర: రవచసద గబసటటపలర

95-219/151

తసడడ:ప మహసతష బసబతస న
ఇసటట ననస:69-8-447
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ననసరయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-8-447
వయససస:62
లస: పప
3710 AP151000705229
పపరర: పదనరవత తతట తతట

3699 MLJ3767860
పపరర: మమరర చలకరబతస న

3697 MLJ2069201
పపరర: రరతమర కకపప తలల
భరస : శకనవరసరరవప కకపప తలల
ఇసటట ననస:69-08-443
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప జజకబ దనసరర
ఇసటట ననస:69-8-446
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహసతష బసబతస న
ఇసటట ననస:69-8-447
వయససస:49
లస: ససస స
3707 SQX1957000
పపరర: ననగరశశర రరవప తతట

95-219/148

భరస : ససజవకలమయర చలకరబతస న
ఇసటట ననస:69-08-445
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రవకలమయర వసజజ
ఇసటట ననస:69-8-446
వయససస:33
లస: పప
3704 SQX0968388
పపరర: పదరజ బసబతస న

3696 SQX1694751
పపరర: కలమయరర కకపప తలల

95-218/186

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కతచస ర
ఇసటట ననస:69-8-442
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరజరశ కకపప తలల
ఇసటట ననస:69-8-443
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అశరరశదస
ఇసటట ననస:69-8-443
వయససస:76
లస: ససస స
3701 MLJ3763653
పపరర: కలమయర వసజజ

95-218/185

95-223/1257

3715 MLJ3767886
పపరర: వజయభబనస రరవపరర

95-219/155

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:69-08-449
వయససస:44
లస: ససస స
95-219/1017

3718 SQX2375319
పపరర: ననన వసజ

95-219/1018

భసధసవప: శరఖమ కలమయర వసజ
ఇసటట ననస:69-8-449
వయససస:21
లస: పప
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పపరర: పపతమ కరయమయరర
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95-219/1019

తసడడ:ప రరమబ కరయమయరర
ఇసటట ననస:69-8-450
వయససస:19
లస: ససస స
3722 SQX1693761
పపరర: పపవణ రరజ కయయమయరర

95-219/158

95-219/159

భరస : చటటటబబబబ లలకసపరలల
ఇసటట ననస:69-08-452
వయససస:36
లస: ససస స
3728 SQX1073303
పపరర: డదన డతటట ససబగ రరడడ

95-220/218

95-217/57

95-220/220

తసడడ:ప కకశశర బబబబ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:69-8-455
వయససస:23
లస: పప
3740 SQX1647031
పపరర: ససజవ కలమయర చలకబబతస న
తసడడ:ప శరమమఖల చలకబబతస న
ఇసటట ననస:69-08-455
వయససస:50
లస: పప
3743 NDX2377463
పపరర: పసద బబల గబరవయఖ మరస
తసడడ:ప పసద బబల కకటయఖ మరస
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:46
లస: పప
3746 SQX0664896
పపరర: రరజవ గగగబల
తసడడ:ప వనసకటరరవప గగగబల
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:28
లస: పప

3727 SQX2362481
పపరర: చటటట బబబబ లలకస

95-219/160

3729 SQX1367771
పపరర: గసగ పదర శక పప టటట

3732 SQX1248302
పపరర: ననగరసదప చచరరకలరర

3735 SQX0695551
పపరర: వనసకటటశశరరర జ

3738 NDX2377455
పపరర: కకశశర బబబబ చలకరబతస న

3741 SQX1694694
పపరర: అనతన చలక బతస న

3744 SQX1195156
పపరర: లత గగగబల

95-217/55

3747 MLJ3763562
పపరర: శరకవణ కలమయర గగగబలల
తసడడ:ప వనసకటబపవప గగగబల
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:31
లస: పప

3730 SQX1367862
పపరర: భవరన పప టటట

95-217/56

తసడడ:ప ససరరసదప బబబబ పప టటట
ఇసటట ననస:69-8-453
వయససస:32
లస: ససస స
95-217/58

3733 SQX0299230
పపరర: పదర వపరర

95-220/219

తసడడ:ప చసదప శశఖర
ఇసటట ననస:69-8-453
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/221

3736 NDX2377448
పపరర: ససదదప చలకరబతస న

94-219/28

తసడడ:ప ససజవ కలమయర చలకరబతస న
ఇసటట ననస:69-8-455
వయససస:21
లస: పప
94-219/30

3739 SQX1647023
పపరర: ససదదప చలకబబతస న

95-218/200

తసడడ:ప ససజవ కలమయర చలకబబతస న
ఇసటట ననస:69-08-455
వయససస:21
లస: పప
95-219/161

3742 SQX1694827
పపరర: మరరయమర చలక బతస న

95-219/162

భరస : కకశశర బబబబ చలక బతస న
ఇసటట ననస:69-8-455
వయససస:39
లస: ససస స
95-218/202

భరస : చసదప శశఖర గగగబల
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:32
లస: ససస స
95-218/204

95-219/1020

తసడడ:ప దయయరతనస లలకస
ఇసటట ననస:69-8-452
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప కకశశర బబబబ చలక బతస న
ఇసటట ననస:69-8-455
వయససస:21
లస: ససస స
94-219/31

95-190/1233

3726 SQX1693829
పపరర: సరగర లలకస

తసడడ:ప శరమమఖల చలకరబతస న
ఇసటట ననస:69-8-455
వయససస:47
లస: పప
95-218/201

3724 SQX2326866
పపరర: వనసకట రమణ ససరపపరరడడడ

భరస : లకడరననరరయణ రరడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-8-452
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశయఖ
ఇసటట ననస:69-8-453
వయససస:84
లస: పప
94-219/29

95-219/157

తసడడ:ప లకడరననరరయణ రరడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-8-452
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వర రరజ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:69-8-453
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:69-8-453
వయససస:40
లస: పప
3737 NDX2377430
పపరర: పపపమ కలమయర చలకరబతస న

95-162/945

తసడడ:ప ససరరసదప బబబబ పప టటట
ఇసటట ననస:69-8-453
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరసదప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:69-8-453
వయససస:34
లస: ససస స
3734 SQX0397133
పపరర: చసదపశశఖర వపతరర

3723 SQX2326833
పపరర: దసరరర పరవన ససరపపరరడడ

3721 MLJ3767878
పపరర: శరసత కరయమయరర

భరస : రరమబ కరయమరర
ఇసటట ననస:69-08-451
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప చటటట బబబబ లలకస
ఇసటట ననస:69-8-452
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-8-452
వయససస:71
లస: పప
3731 SQX1335968
పపరర: బబజర చచరరకలరర

95-218/199

తసడడ:ప లయల బహదసర కరయమమరర
ఇసటట ననస:69-8-451
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రరమబ కయయమయరర
ఇసటట ననస:69-8-451
వయససస:22
లస: పప
3725 MLJ3769221
పపరర: కలమయరర లలకసపరలల

3720 MLJ3763570
పపరర: రరమబ కరయమమరర

3745 SQX1547209
పపరర: చననమయయ కతష
స పలర

95-218/203

భరస : పపభబదనస కతష
స పలర
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:53
లస: ససస స
95-218/205

3748 MLJ3763554
పపరర: చసదపశశఖర గగగబల

95-218/206

తసడడ:ప వనసకటబపవప గగగబల
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:33
లస: పప
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95-218/207

తసడడ:ప పపభబదనసస కటటట పలర
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:40
లస: పప
3752 MLJ3241007
పపరర: వనసకటటశశరరర గగగబల

95-218/210

95-219/165

95-220/223

95-219/166

95-223/61

95-211/154

95-220/224

3762 SQX0908426
పపరర: రమయదతవ కకమరననన

3765 SQX1753052
పపరర: లకడర వనమబనపలర

3768 SQX1167247
పపరర: వనదసళళ శకనవరస

95-211/157

3771 SQX2183671
పపరర: వనసకట లకడర దసగరరసపపడడ

95-223/951

95-220/225

3776 SQX1933100
పపరర: ససబబగలల ఇసకకలలర

95-187/300

3774 SQX1447342
పపరర: శకలకడర వనదసలర

95-187/298

భరస : యలమసద రరడడడ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:69-10
వయససస:78
లస: ససస స

95-220/222

3760 NDX2377471
పపరర: ఏడడకకసడలల గబసజ

94-219/32

3763 SQX1218354
పపరర: అనససరఖ మమడచరర

95-223/60

3766 SQX2266575
పపరర: ససషర వనమనపలర

95-187/543

తసడడ:ప శవయఖ వనమనపలర
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:21
లస: ససస స
95-211/155

3769 MLJ1830744
పపరర: పపసరదరరవప వనదసళళ

95-211/156

తసడడ:ప పరపరరరవప
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:55
లస: పప
95-211/1036

3772 SQX1906155
పపరర: ససషర వనమనపలర

95-218/212

తసడడ:ప శవయఖ వనమపలర
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:21
లస: ససస స
95-220/226

తసడడ:ప పపసరద రరవప వనదసలర
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:27
లస: పప
3777 SQX1753037
పపరర: ససబబగలల ఇసకకలలర

3757 SQX0673095
పపరర: పసచమర గగగబల

భరస : శవ శసకరరరవప మమడచరర
ఇసటట ననస:69-8-3441
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అశశక రరడడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:33
లస: ససస స

3773 SQX1447334
పపరర: లకడర ననగమలలర సశర రరవప
వనదసలర
తసడడ:ప పపసరద రరవప వనదసలర
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:25
లస: పప

95-219/164

తలర : ధన లకడర గబసజ
ఇసటట ననస:69-8-457
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప పపసరదరరవప
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప పరపరరరవప
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:63
లస: పప

భరస : యయలయసఅసడ రరడడడ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:69-10
వయససస:78
లస: ససస స

3759 SQX0695973
పపరర: వనసకటరరవప జ

3754 MLJ3257607
పపరర: సతసదన దనసరర

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవయఖ వనమబనపలర
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప వనదసలర
ఇసటట ననస:69-9
వయససస:54
లస: ససస స
3770 MLJ1831155
పపరర: ననగరశశరరరవప వనదసళళ

95-219/1021

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-8-1407
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప మమడచరర
ఇసటట ననస:69-8-3441
వయససస:45
లస: పప
3767 SQX1275388
పపరర: లకడర రరజఖస వనదసలర

3756 SQX2122794
పపరర: బల భబసకర దనసరర

95-218/209

భరస : ససగరతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-08-456
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:51
లస: పప

భరస : రమణ గబసజ
ఇసటట ననస:69-08-457
వయససస:41
లస: ససస స
3764 SQX1218313
పపరర: శవ శసకరరరవప మమడచరర

95-219/163

తసడడ:ప ససగరత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరవప గగగబల
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:30
లస: పప
3761 MLJ3769353
పపరర: ధనలకడర గబసజ

3753 MLJ3769205
పపరర: భబగఖలకడర కటటట పలర

3751 MLJ3764420
పపరర: పపభబదనసస కటట పలర

తసడడ:ప మషప కటట పలర
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకరణ కటటట పలర
ఇసటట ననస:69-08-456
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప సచరర
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:74
లస: ససస స
3758 SQX0695833
పపరర: శరకవణ కలమయర గగగబల

95-218/208

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గగగబల
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప రగశయఖ గగగబల
ఇసటట ననస:69-8-456
వయససస:88
లస: పప
3755 SQX1697150
పపరర: జగనననథసమయ సచరర

3750 MLJ3241627
పపరర: వనసకటబపవప గగగబల

3775 AP151000681118
పపరర: వనసకరయమర రగలయర

95-187/299

తసడడ:ప అపసతరరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-10
వయససస:73
లస: ససస స
95-187/301

3778 SQX1755560
పపరర: ఖయదర షపక

95-157/1198

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:42
లస: పప
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3779 SQX1014711
పపరర: రరజజ శశఖర రరడడడ ఇసకకలలర

95-187/302

3780 SQX2241644
పపరర: లకడర ఏనకకలల
ర

95-187/431

తసడడ:ప లకడర ననరరయణ రరడడ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:31
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:47
లస: ససస స

3782 SQX2179414
పపరర: రరజశశకర రరడడడ ఏనకకలల
ర

3783 SQX0009183
పపరర: మదన మహన రరవప
జజగరర మమడడ
తసడడ:ప వనసకయఖ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:74
లస: పప

95-212/389

3786 SQX1613398
పపరర: శకనవరస రరవప ననరససపటట

95-220/251

95-211/1008

తసడడ:ప లకడర ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:28
లస: పప
3785 SQX1613372
పపరర: లకడర కలమయరర ననరససపటట

95-220/250

భరస : శకనవరస రరవప ననరససపటట
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:44
లస: ససస స
3788 SQX1104744
పపరర: హమదసలయర షపక
తసడడ:ప హకకమబలర హమదసబలయర
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:27
లస: పప
3791 SQX2440931
పపరర: బబష షపక

95-187/437

95-212/390

95-212/393

95-183/381

95-183/876

తసడడ:ప సరసబ శవ రరడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:39
లస: పప
3806 SQX0830075
పపరర: నరసససహ రరవప తతట
తసడడ:ప ససబబగరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:40
లస: పప

3798 SQX2456812
పపరర: కకషష కకశశర రరడడడ కసజల

3801 SQX0446336
పపరర: మయధన మహన రరవప�
జజగరర మమడడ�
తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:77
లస: పప
3804 SQX1312545
పపరర: కకటటశశరర తతట

95-187/438

3807 SQX2207512
పపరర: పరరశత తనటటరరడడ
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ తనటటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:33
లస: ససస స

95-184/1020

3790 SQX0319053
పపరర: ససరరష� కకలలర�

95-187/304

3793 SQX2395598
పపరర: షమమబననసర షపక

95-211/1010

భరస : హమదసలయర షపక
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:21
లస: ససస స
95-212/391

3796 SQX0430835
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ సననపరరడడడ

95-212/392

తలర : పపషరతవత సననపరరడడ
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:55
లస: పప
95-179/1065

95-183/380
3799 SQX1756931
పపరర: వనసకట మమఘన బమయనసదస

తసడడ:ప జయరరసరరడడడ బమయనసదస
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:23
లస: ససస స
95-183/382

3802 SQX2021806
పపరర: ఉమయ మహహశశర రరవప తతట

95-183/756

తసడడ:ప ససబబగరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:36
లస: పప
95-186/81

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:28
లస: ససస స
95-186/83

3787 SQX2444685
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:ప పప తషరరజ� కకలలర
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప శరసబశవరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:39
లస: పప

భరస : దశరథరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:59
లస: ససస స
3803 SQX2468064
పపరర: కకషష కకశశర రరడడడ కసజల

95-187/303

తసడడ:ప వనసకటలకకరరరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప బలరరమరరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:59
లస: పప
3800 SQX2116382
పపరర: రరమతషలశమర కసజల

3795 SQX1259879
పపరర: పపరషచసదనపరరడడడ సననపరరడడడ

95-220/249

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప బశ షపక
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజశశఖర రరడడడ సననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:49
లస: ససస స
3797 SQX1259903
పపరర: వనసకటలకకరరరడడడ సననపరరడడడ

3792 SQX2443653
పపరర: రబగన షపక

3784 SQX1613414
పపరర: ననగ మలర క ననరససపటట
తసడడ:ప శకనవరస రరవప ననరససపటట
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప హకకమబలయర మహమరద
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:69-12
వయససస:57
లస: పప
3794 SQX1259929
పపరర: జయమర సననపరరడడడ

3789 SQX0780999
పపరర: మహమరద హమదసలయర

95-187/432

తసడడ:ప లకడర ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప సచరరఖ రరవప ననరససపటట
ఇసటట ననస:69-11
వయససస:49
లస: పప
95-186/80

3781 SQX2242238
పపరర: రవ తతజ రరడడడ ఏననకకలలర

3805 SQX0291989
పపరర: అనచరరధ తతట

95-186/82

భరస : నరసససహరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:34
లస: ససస స
95-186/636

3808 SQX0641894
పపరర: ససభబషసణణ కసజల

95-187/305

భరస : గసగరధర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:32
లస: ససస స
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95-187/306

తసడడ:ప ననగ భమషణస సససకర
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:33
లస: ససస స
3812 SQX1940899
పపరర: జయరరమరరడడడ భమననధస

95-211/158

95-212/396

3813 SQX1576513
పపరర: రరవపరర ససనత

తసడడ:ప కకటటరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:60
లస: పప
3824 SQX0995217
పపరర: అసజన జడ

95-186/84

95-187/308

95-187/311

తసడడ:ప రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:49
లస: పప

95-212/403

3828 SQX0539395
పపరర: పపషరతవత జడ

3831 SQX0103408
పపరర: పదరజ వరక

95-187/314

3834 SQX2327781
పపరర: అఖలలశశద
క దబ మయలల

95-186/85

3837 MLJ3234374
పపరర: రమణనరరడడడ సచరపరరడడడ
తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:54
లస: పప

95-212/401

3823 MLJ3258449
పపరర: శవలల పపవపశలయ

95-219/509

3826 SQX0294983
పపరర: సరయ కలమయర� జడన�

95-186/86

తసడడ:ప హనసమయఖ� జడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:30
లస: పప
95-187/309

3829 SQX0103416
పపరర: ససతమర వరక

95-187/310

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69/14
వయససస:68
లస: ససస స
95-187/312

3832 MLJ1830397
పపరర: శవరరరడడడ� వరకర�

95-187/313

తసడడ:ప వనసకటరరడ�డడ వరకర
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:38
లస: పప
95-187/454

తసడడ:ప Anji reddy మయలల
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:26
లస: పప
95-211/160

3820 SQX0008839
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ కసజల

భరస : భబసకర రరవప పపవపశల
ఇసటట ననస:69-13-891
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:69/14
వయససస:44
లస: పప
3836 SQX0644781
పపరర: ధనలకడర సచరపరరడడడ

3825 SQX0295014
పపరర: రమణమర దతవరపలర

95-212/398

తసడడ:ప కకటటరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమయఖ జడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమయఖ జడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:29
లస: పప
3833 SQX1982685
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తతరఎడడ

95-212/400

భరస : కకసడనరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ సచరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:44
లస: ససస స
3830 SQX0540906
పపరర: సరయ కలమయర జడ

3822 SQX1345579
పపరర: కకషష రరవప పసమర

95-212/395

తసడడ:ప హకకమబలర షపక
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప చనన వనసకటసరశమ పసమర
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:65
లస: పప

భరస : శవరరమ బపహరయఖ జడ
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:29
లస: ససస స
3827 SQX0438606
పపరర: ధనలకడర సచరపపరరడడడ

95-212/397

తసడడ:ప సరసబశవ రరడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:40
లస: పప
95-212/402

3814 SQX1345702
పపరర: రగశమర పసమయర

3817 SQX1260082
పపరర: హహదనయతషలయర షపక

3819 SQX0431403
పపరర: గసగరధర రరడడడ కసజల

తసడడ:ప సరసబశవ రరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:37
లస: పప

95-212/394

3816 SQX1260108
పపరర: ససలఫపలర షపక

3818 SQX0430959
పపరర: కకషష కకషప ర రరడడడ కసజల

95-187/447

తసడడ:ప జయరరస రరడడడ భమనధమ
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషష రరవప పసమయర
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప హకకమబలర షపక
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:24
లస: పప

95-212/399

3811 SQX2272672
పపరర: అభనయ రరడడడ భమనధమ

తసడడ:ప రరవపరర ససధనకర రరడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప రరవపరర ససధనకర రరడడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:23
లస: పప

3821 SQX0430850
పపరర: సరసబశవ రరడడడ కసజల

95-187/307

తసడడ:ప భబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప గసగరరరడడడ భమననధస
ఇసటట ననస:69-13
వయససస:54
లస: పప
3815 SQX1576497
పపరర: రరవపరర సరయనద రరడడడ

3810 SQX0294686
పపరర: భరత రరడడడ భమననదద

3835 SQX1882778
పపరర: శకనవరస రరడడడ వక

95-211/159

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ వక
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:48
లస: పప
95-211/161

3838 SQX1906882
పపరర: వరకర శక వరతసవ రరడడ

95-217/377

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:20
లస: పప
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3839 SQX1906916
పపరర: వరకర సరయ చరణ రరడడ

95-217/378

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-14
వయససస:22
లస: పప
3842 SQX0292037
పపరర: అపప ప జ ససలయసన

95-186/87

95-187/315

95-187/318

3846 SQX0765701
పపరర: అనత సససకర

3849 SQX0235705
పపరర: సససకర కకటటరరడడడ

95-212/404

95-187/316

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:36
లస: పప

95-186/645

3847 SQX1941129
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-187/317

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:47
లస: ససస స
95-187/319

3850 AP151000681266
పపరర: షషకలర షపక

3852 SQX0292052
పపరర: అనచష నలమలపప

95-186/88

3853 SQX0295006
పపరర: తరరపతమర దతవరపలర

95-186/89

భరస : శకనవరస రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:37
లస: ససస స

3855 SQX0295022
పపరర: శకనవరస రరడడడ దతవరపలర

95-186/91

తసడడ:ప కకసడన రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:46
లస: పప

3856 SQX1752989
పపరర: ససనత దతవరపలర

95-187/321

భరస : ననగ మహన రరడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:22
లస: ససస స

95-187/322 3858 MLJ1831411
95-187/323 3859 AP151000681367
3857 MLJ3234416
పపరర: వనసకట నరరసదప రరడడడ నలర మలపప
పపరర: వనసకటససరరసదపరరడడడ నలర మలపప
పపరర: వనసకటససబబగరరడడడ నలర మలపప

తసడడ:ప వనసకటససబబగరరడడడ నలర మలపప
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:37
లస: పప
3860 SQX1060946
పపరర: కకటటశశరర కసదసల

95-211/163

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:29
లస: ససస స
3863 SQX1260124
పపరర: గగవసదమర నలమలపప
భరస : ససబబగ రరడడడ నలమలపప
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:55
లస: ససస స
3866 SQX1899483
పపరర: శరనమర పసననసటట
భరస : రరమ ననయబడడ పసననసటట
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటససబబగరరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ నలర మలలపప
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:63
లస: పప

3861 SQX0315192
పపరర: ససబగరతనస� వరకర�

3862 SQX0318923
పపరర: వనసకట రరడడడ వరకర

95-211/164

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:70
లస: ససస స
95-212/406

3864 SQX1260157
పపరర: బబల కకటయఖ కకరరవ

3867 SQX0011817
పపరర: సససధచరర� రగళర�
తసడడ:ప కకషష రరడడడ�
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:33
లస: ససస స

95-187/324

95-211/165

తసడడ:ప రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:75
లస: పప
95-212/407

తసడడ:ప పసద కకటయఖ కకరరవ
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:33
లస: పప
95-221/185

95-187/320

తసడడ:ప దనవపద షసక
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:46
లస: పప

భరస : నరరసదప రరడడడ నలమలపప
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:31
లస: ససస స
95-186/90

3844 SQX2212116
పపరర: బబ అయయషర షపక
భరస : మహమరద రఫస షపక
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ కటబట
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:50
లస: పప
3854 SQX0292136
పపరర: ననగ మహన రరవప దతవరపలర

95-186/644

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:66
లస: ససస స
3851 SQX1373489
పపరర: శకనవరస రరవప కటబట

3843 SQX2212173
పపరర: మహమరద రఫస షపక

95-211/172
3841 SQX1840396
పపరర: సరయ శకకరసత రరడడడ సచరపరరడడడ

తసడడ:ప వనసకట రమణ రరడడ సచరపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-14,
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద రఫస షపక
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:23
లస: ససస స
3848 SQX0294694
పపరర: అసజమర సససకర

95-203/921

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:69-14-95
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప దనవపద అపప ప జ
ఇసటట ననస:69-15
వయససస:31
లస: ససస స
3845 SQX1753094
పపరర: రరఖయయ భబనస షపక

3840 SQX2008290
పపరర: సలస షపక

3865 SQX1260140
పపరర: రరజరసదప రరడడడ నలమలపప

95-212/408

తసడడ:ప ససబబగ రరడడ నలమలపప
ఇసటట ననస:69-16
వయససస:34
లస: పప
95-183/383

3868 SQX1932722
పపరర: వనసకట నరసమర తరరగగపతల

95-183/384

భరస : ససబబగరరడడడ తరరగగపతల
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:49
లస: ససస స

Page 134 of 382

3869 SQX1932706
పపరర: ససబగరరడడడ తరరగగపతల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-183/385

తసడడ:ప ససబగరరడడడ తరరగగపతల
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:58
లస: పప
3872 SQX0640391
పపరర: దతవనసదపపస
ప రద తతరరరకకసడ

95-187/326

95-212/909

95-223/537

95-212/410

95-223/601

3879 SQX1460732
పపరర: చసదస పపలలర టటకలరరస

3882 SQX2388965
పపరర: రరయయజ ఖయన పఠరన

3885 SQX1647254
పపరర: ససనత బబలజసగస

95-221/450

3888 SQX1885821
పపరర: శవమర కకమర

తసడడ:ప ససబగయఖ కకమర
ఇసటట ననస:69-18-1269
వయససస:67
లస: పప

3891 SQX0700047
పపరర: కకషషరరడడడ డనకర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� guntur
ఇసటట ననస:69-18-1272
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప రరసబబబబ తతట
ఇసటట ననస:69-18-1273
వయససస:21
లస: ససస స

95-221/1298

3897 MLJ3268810
పపరర: ససబబగలల మదదబరరడడడ
భరస : గగపరలరరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1273
వయససస:58
లస: ససస స

3877 SQX1894872
పపరర: నజయయ సయద

95-223/1007

3880 SQX0291997
పపరర: రరజరష� తతలర కకసడ�

95-186/92

3883 SQX1989862
పపరర: చచననకరశవపలల గరజల

95-138/913

తసడడ:ప రరమ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:69-18-13/81
వయససస:22
లస: పప
95-221/448

3886 SQX1885870
పపరర: ససనత బలజసగస

95-221/449

భరస : గగవసదరరజ బలజసగస
ఇసటట ననస:69-18-1269
వయససస:35
లస: ససస స
95-221/451

3889 SQX0115303
పపరర: చసదపమర చకకర

95-221/452

భరస : ఈరనన చకకర
ఇసటట ననస:69-18-1269
వయససస:61
లస: ససస స
95-221/454

3892 SQX0081182
పపరర: శవ ననగరరజ� గమడపరటట�

95-223/602

తసడడ:ప శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:69-18-1270
వయససస:32
లస: పప
95-223/1024

తసడడ:ప గగపరల రరడడ మదదబ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1272
వయససస:48
లస: పప
95-221/457

95-212/409

తసడడ:ప వనసకట రరవప� తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:69-18
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1270
వయససస:34
లస: పప

95-221/455 3894 SQX1425876
3893 SQX0623918
పపరర: వనసకటటశశరరర గబసటటరర� guntur
పపరర: శకనవరస రరడడడ మదదబ రరడడడ

3896 SQX1853696
పపరర: లయవణఖ తతట

95-223/1008

భరస : కకషష కకమర
ఇసటట ననస:69-18-1269
వయససస:46
లస: ససస స
95-221/453

3874 SQX1380930
పపరర: లయవణఖ చటర

భరస : అజమబలయర సయద
ఇసటట ననస:69-17-8
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరజలల బబలజసగస
ఇసటట ననస:69-18-1269
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ చకకర
ఇసటట ననస:69-18-1269
వయససస:36
లస: ససస స
3890 SQX1885839
పపరర: కకషష కకమర

95-221/1518

తసడడ:ప సరరర ర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-13/65
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కడడయయల
ఇసటట ననస:69-18-1133
వయససస:40
లస: ససస స
3887 SQX0114975
పపరర: దతవ చకకర చకకర

3876 SQX2508679
పపరర: దతవరపలర పపరరషమ

95-187/325

భరస : వనసకటటసశరరర చటర
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప సతనఖనసద శరససస స పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:69-17-237
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రగశయయఖ చటర
ఇసటట ననస:69-18
వయససస:40
లస: పప
3884 SQX1435339
పపరర: చసదనపవత కడడయయల

95-187/458

తసడడ:ప వనసకట రమ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరతనస మసదరపప
ఇసటట ననస:69-17-135
వయససస:22
లస: పప
3881 SQX1381086
పపరర: వనసకటటశశరరర చటర

3873 SQX2283562
పపరర: శవమర కరమననన

3871 SQX0235622
పపరర: రమయదతవ తతరరరకకసడ

భరస : వనసకటబపవప తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబపయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ రరడడ కలరక
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:51
లస: ససస స
3878 SQX1676089
పపరర: రరఘవ లకరణ మసదరపప

95-183/941

భరస : వనసకట రరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటబపవ తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-17
వయససస:38
లస: పప
3875 SQX2263812
పపరర: యలర మర కలరక

3870 SQX2497147
పపరర: దతవరపలర పపరరషమ

3895 SQX1957117
పపరర: రరజరరజరశశరర తతట

95-221/456

తసడడ:ప రరమ బబబబ తతట
ఇసటట ననస:69-18-1273
వయససస:20
లస: ససస స
95-221/458

3898 SQX0020446
పపరర: ససతమర తమరశశటట

95-217/633

భరస : రరమయసజననయబలల తమరశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:56
లస: ససస స
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3899 SQX0001925
పపరర: రరమయసజననయబలల తమరశశటట

95-217/634

తసడడ:ప చచననకరశవపలల తమరశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:58
లస: పప
3902 SQX1885771
పపరర: రమయదతవ అచచచన

95-217/785

తసడడ:ప రమయసజనఉలల టటమరశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:33
లస: ససస స
95-221/460

భరస : పరపయఖ అచచచన
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:45
లస: ససస స
3905 SQX1885805
పపరర: పరపయఖ అచచచన

3900 SQX1989441
పపరర: అరరణ టటమరశశటట

3903 MLJ2068872
పపరర: అనసచరఖమర� గసడన�

తసడడ:ప పసదబ అసకమర అచచచన
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:48
లస: పప

3906 SQX1990274
పపరర: రమయసజనఉలల తమరశశటట

95-221/461

95-221/1186

95-221/465

3911 SQX2465102
పపరర: జగర మర దనసరర

95-223/603

భరస : వనసకటటశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-18-1275
వయససస:46
లస: ససస స
3914 SQX0120030
పపరర: ననగరరజ అరచనన� archana

3913 SQX1423383
పపరర: అచచన భమలకడన

95-221/467

భరస : ననగరరజ ఆచచన
ఇసటట ననస:69-18-1276
వయససస:33
లస: ససస స
95-221/470

95-221/471

3918 MLJ3268562
పపరర: ననగలకడర కసజల

95-221/473

3920 MLJ3268554
పపరర: వనసకటససబబగరరడడడ కసజల

3921 SQX0700369
పపరర: సమవపలయర షపక

95-221/474

తసడడ:ప లకకరరరడడడ కసజల
ఇసటట ననస:69-18-1281
వయససస:56
లస: పప

95-221/472

95-221/476

3924 SQX1899830
పపరర: గరరరబబబబ గబరరగబ

95-223/1025

3927 SQX0672931
పపరర: వనసకట అనసష చలయర
తసడడ:ప వనసకట రమణ రరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:29
లస: ససస స

3922 SQX1899863
పపరర: సశరరప రరణణ పలర పరటట

95-221/475

భరస : రరజజరతనస పలర పరటట
ఇసటట ననస:69-18-1282
వయససస:35
లస: ససస స
95-221/477

తసడడ:ప హనసమసత చనరర గబరరగబ
ఇసటట ననస:69-18-1282
వయససస:44
లస: పప
95-217/635

3919 SQX0700427
పపరర: వనసకట ఫణణ పపకరశ కరసజల
తసడడ:ప ససబబగరరడడడ కరసజల
ఇసటట ననస:69-18-1281
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలయర షపకర
ఇసటట ననస:69-18-1281
వయససస:28
లస: పప

భరస : గరరర బబబబ గబరరగబ
ఇసటట ననస:69-18-1282
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:69-18-1284
వయససస:71
లస: పప

95-221/466
3910 SQX0760124
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దనసరర dasari

95-221/469 3916 SQX0120345
3915 SQX0115287
పపరర: వనసకట రమణ రరయల రరయల
పపరర: నరసససహ రరవప రరయల�
రరయల
భరస : నరసససహరరవప రరయల
తసడడ:ప పపలర యఖ� రరయల
ఇసటట ననస:69-18-1280
ఇసటట ననస:69-18-1280
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటససబబగరరడడడ kanjula
ఇసటట ననస:69-18-1281
వయససస:51
లస: ససస స

3926 SQX1040039
పపరర: కకషష కకమమర

95-221/1187

95-221/468

భరస : అశశక ఫణణ హరర హరననథ కమమజల
ఇసటట ననస:69-18-1281
వయససస:30
లస: ససస స

3923 SQX1899848
పపరర: పదనరవత గబరరగబ

3907 SQX1989888
పపరర: ససతమర టటమరశశటట

తసడడ:ప అపతయఖ
ఇసటట ననస:69-18-1275
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతష కలవ
ఇసటట ననస:69-18-1275
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప� archana
ఇసటట ననస:69-18-1276
వయససస:38
లస: పప
3917 SQX0697094
పపరర: శక త కమమజల

95-221/462

భరస : రమయసజనఉలల టటమరశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:56
లస: ససస స

95-221/464 3909 SQX0760298
3908 SQX0773853
పపరర: బసదస ననగవరరరన దనసరర dasari
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప దనసరర
dasari
భరస : శవ ననగరశశర రరవప dasari
తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప dasari
ఇసటట ననస:69-18-1275
ఇసటట ననస:69-18-1275
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:29
లస: పప

3912 SQX1435123
పపరర: ఆదదలకడర కలవ

3904 SQX1885797
పపరర: శవననగరరజ అచచచన
తసడడ:ప పరపయఖ అచచచన
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప చచననకరశవపలల టటమరశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:58
లస: పప

95-221/1295

95-221/459

భరస : ననగరరరడడడ� adapa
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పపభబకరరరడ�డడ ganda
ఇసటట ననస:69-18-1274
వయససస:55
లస: ససస స
95-221/463

3901 MLJ2068880
పపరర: హహమలత� అడపర�

3925 SQX0700294
పపరర: అసజ రరడడడ దససపర

95-223/1026

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ దససపర
ఇసటట ననస:69-18-1282
వయససస:41
లస: పప
95-221/478

3928 SQX0115493
పపరర: వనసకటలకడర చరర

95-221/479

భరస : వనసకట రరవప చరర
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:35
లస: ససస స
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3929 SQX0672956
పపరర: వనసకటరమణ ఏనకపలర

95-221/480

భరస : తరపతరరవప ఏనకపలర
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:35
లస: ససస స
3932 SQX0695619
పపరర: వనసకటరరవప చరల

3930 SQX1081165
పపరర: అసజమర భమననథస

భరస : వనసకట నరసర రరడడ భమననథస
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:46
లస: ససస స
95-221/483

తసడడ:ప కకసడయఖ chirala
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:37
లస: పప

3933 SQX0695817
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ చలయర

తసడడ:ప వరరసరశమ రరడడ � భమననదస
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప ననగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:26
లస: ససస స
3941 SQX0300145
పపరర: మబసతనజ షపక

95-221/492

95-221/496

95-221/499

95-221/502

తసడడ:ప చన వనసగయఖ పపల
ఇసటట ననస:69-18-1290
వయససస:22
లస: ససస స

3945 SQX0075465
పపరర: అమయనసలయర� షపక�

3948 SQX0386797
పపరర: శకవనసకటటశశరర కతష
స ల

3951 SQX0386722
పపరర: వరణణ గసగరరరడడడ gangireddy

95-221/505

3954 SQX2189488
పపరర: రరసబబబ బబ లల

95-221/493

3957 NDX2411270
పపరర: బబబబవల షపక
తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:69-18-1290
వయససస:27
లస: పప

3937 SQX1058222
పపరర: షబహ షపక

95-221/488

3940 SQX1058263
పపరర: షబనన షపక

95-221/491

3943 MLJ3267531
పపరర: అలమబననసర� షపక�

95-221/495

భరస : ఇసరరయల� షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:56
లస: ససస స
95-221/497

3946 SQX0255547
పపరర: అమన బబషర షపక

95-221/498

తసడడ:ప ఇసరరయయల షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:38
లస: పప
95-221/500

3949 SQX0697169
పపరర: కకటటశశరమర కతష
స ల

95-221/501

భరస : జగనననథరరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:69-18-1287
వయససస:77
లస: ససస స
95-221/503

3952 SQX0390914
పపరర: రగశరరడడడ గసగరరరడడడ rosireddy

95-221/504

తసడడ:ప ఓబబలరరడడడ rosireddy
ఇసటట ననస:69-18-1288
వయససస:45
లస: పప
95-223/1242

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-18-1289
వయససస:47
లస: పప
94-221/27

95-221/485

తసడడ:ప అమయనసలయర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రగశరరడడడ gangireddy
ఇసటట ననస:69-18-1288
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకకరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1289
వయససస:41
లస: పప
3956 NDX2411247
పపరర: ననగలకడర పపల

95-221/490

భరస : ఖయదరర గగపరలరరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:69-18-1287
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప జగనననథరరవప� కతష
స ల
ఇసటట ననస:69-18-1287
వయససస:45
లస: పప
3953 SQX1520957
పపరర: వనసకటరరడడడ తరరమలరరడడడ

3942 SQX1885789
పపరర: మసరసన షపక

3934 MLJ3268695
పపరర: తరరపత రరవప ఎనకపలర

భరస : అబబబల ససరజ షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇషరయయల� షసలక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప మరరసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:66
లస: పప
3950 SQX0390989
పపరర: ఖయదర గగపరలరరవప కతష
స ల

95-221/487

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయయల షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:34
లస: పప
3947 MLJ3267549
పపరర: ఇసరరయల� షపక

3939 SQX0773887
పపరర: పరరశన షపక

95-221/482

తసడడ:ప ఈశశరయఖ ఎనకరపలర
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:42
లస: పప

భరస : అబబబల హమద షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1286
వయససస:34
లస: ససస స
3944 SQX0255570
పపరర: అబబబల హమద షపక

95-221/484

తసడడ:ప సప మ రరడడ చలయర
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:82
లస: పప
95-221/489

3931 SQX0075564
పపరర: మదననరహననడ
ప డడ వనమననధస

తసడడ:ప నరసరరడడడ వనమననధస
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససలద రరడడడ చలయర
ఇసటట ననస:69-18-1285
వయససస:37
లస: పప

95-221/486 3936 SQX1659093
3935 SQX0255232
పపరర: వనసకట నరరస రరడడడ� భమననదస�
పపరర: ససద
ల న రరడడడ చలయర

3938 SQX1885961
పపరర: రజయ బ షపక

95-221/481

3955 SQX2168987
పపరర: వనణబ కలమయరర బబ లల

95-223/1243

భరస : రరసబబబబ బబ లల
ఇసటట ననస:69-18-1289
వయససస:42
లస: ససస స
94-221/28

3958 SQX0700328
పపరర: ఆశశక ఫణణ కరమబజల

95-223/1027

తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరడడడ కరమబజల
ఇసటట ననస:69-18-1291
వయససస:35
లస: పప
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3959 MLJ2067908
పపరర: షరహహదన� షపక�
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95-221/506

భరస : కరరమ� షపక
ఇసటట ననస:69-18-1293
వయససస:43
లస: ససస స
3962 SQX1435198
పపరర: నచకరష చలపరక

95-223/604

95-221/1297

95-221/512

95-221/514

తసడడ:ప పటబటభరరమయరరవప� దసడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1304/1
వయససస:40
లస: పప
3977 SQX0120097
పపరర: శకనస కరణస కరణస
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కరణస
ఇసటట ననస:69-18-1306
వయససస:30
లస: పప
3980 MLJ2069193
పపరర: ననగరశశరరరవప� బతస ననన�
తసడడ:ప గగవరరన� బతస ననన
ఇసటట ననస:69-18-1306
వయససస:68
లస: పప
3983 SQX1137117
పపరర: షపక బబబబ షపక

తసడడ:ప మబననరతనస సప డనల
ఇసటట ననస:69-18-1308/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-221/1299

3972 SQX2374106
పపరర: సహససన దదవనశల

3975 MLJ3267770
పపరర: లకరమర కరణస

3978 SQX0120634
పపరర: వనసకట రరవప కరణస కరణస

3981 SQX1957232
పపరర: సరయ కలమయర బతస ననన

95-221/524

3984 SQX1898121
పపరర: రరజజశస షపక

95-220/1195

3987 SQX0852087
పపరర: రమమష సప డనల సప డనల
తసడడ:ప రరజయఖ సప డనల
ఇసటట ననస:69-18-1308/1
వయససస:35
లస: పప

3970 SQX1957257
పపరర: చనన మసరసన బ షపక

95-221/513

3973 SQX1298521
పపరర: వనసకట ననగలకడర దదవనశల

95-221/515

భరస : కకరణ కలమయర దదవనశల
ఇసటట ననస:69-18-1303
వయససస:35
లస: ససస స
95-221/517

3976 SQX1885813
పపరర: జయ లకడర బతస ననన

95-221/518

భరస : ననగరశశర రరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:69-18-1306
వయససస:68
లస: ససస స
95-221/520

3979 MLJ3267697
పపరర: వనసకటటశశరరర కరణస

95-221/521

తసడడ:ప ససబగయఖ కరణస
ఇసటట ననస:69-18-1306
వయససస:60
లస: పప
95-221/523

3982 SQX2207058
పపరర: పపభబ బతస ననన

95-221/1300

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:69-18-1306/1
వయససస:41
లస: పప
95-221/525

భరస : హమయద షపక
ఇసటట ననస:69-18-1307/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/526

95-221/511

భరస : పసదబ లయల అహమద షపక
ఇసటట ననస:69-18-1302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప పపభబ బతస ననన
ఇసటట ననస:69-18-1306/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:69-18-1307
వయససస:58
లస: పప
3986 SQX0506493
పపరర: భబగఖలకడర సప డనల సప డనల

3969 SQX2438281
పపరర: ననగమణణ పరలలటట

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కరణస
ఇసటట ననస:69-18-1306
వయససస:36
లస: పప
95-221/522

95-221/1296

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరలలటట
ఇసటట ననస:69-18-1301
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కరణస
ఇసటట ననస:69-18-1306
వయససస:56
లస: ససస స
95-221/519

3964 SQX2198935
పపరర: గగపరల బతషల

95-221/510 3967 SQX1955418
3966 SQX0114488
పపరర: వనసకట శశషరరతనస మమకల మమకల
పపరర: రసజత బబబబ పరలలటట

భరస : ననగ వశశననథ దదవనశల
ఇసటట ననస:69-18-1303
వయససస:23
లస: ససస స
95-221/516

95-221/508

తసడడ:ప ననగరసదపస బతషల
ఇసటట ననస:69-18-1297
వయససస:25
లస: పప

భరస : రసజత బబబబ పరలలటట
ఇసటట ననస:69-18-1301
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబషష ఖయన షపక
ఇసటట ననస:69-18-1302
వయససస:63
లస: ససస స
3974 MLJ3266863
పపరర: బబపయఖ� దసడడడ�

95-221/509

భరస : బసవరరజ మమకల
ఇసటట ననస:69-18-1301
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:69-18-1301
వయససస:56
లస: పప
3971 SQX1957067
పపరర: మమమమబననసర షపక

3963 SQX1403815
పపరర: నచరర హన షపక

3961 MLJ3265550
పపరర: చటటట� చలపరక�

భరస : నచకరశశర రరవప� chitti
ఇసటట ననస:69-18-1295
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మయబబ ససభబన లలట షపక
ఇసటట ననస:69-18-1297
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గగపరల బతషల
ఇసటట ననస:69-18-1297
వయససస:24
లస: ససస స
3968 MLJ3268729
పపరర: బసవరరజ మమకల

95-221/507

తసడడ:ప బబజ� షపక
ఇసటట ననస:69-18-1293
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప మయణణకఖ రరవప చలపరక
ఇసటట ననస:69-18-1295
వయససస:48
లస: పప
3965 SQX2198919
పపరర: ననగరసదపస బతషల

3960 SQX0120139
పపరర: కరరమ షపక� షపక

3985 SQX1892645
పపరర: షపక సయయషర మహమరద

95-224/77

భరస : షపక అనస మహమరద
ఇసటట ననస:69-18-1307/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-221/527

3988 SQX1425843
పపరర: రరజమర సప డల

95-223/1029

భరస : మబనరతనస సప డనల
ఇసటట ననస:69-18-1308-1
వయససస:58
లస: ససస స
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3989 SQX1477323
పపరర: గగపస సరశమ బసడనరర
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95-221/528

తసడడ:ప శశషరదదప బసడనరర
ఇసటట ననస:69-18-1309
వయససస:26
లస: పప
3992 SQX2391027
పపరర: నలన అలపరరస

95-223/1245

3993 SQX0506279
పపరర: హహహమయవత కకసడన

95-221/532

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:24
లస: పప

3996 SQX0499046
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడన

95-221/535

తసడడ:ప పపరషచసదప రరవప� యరకసశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:53
లస: పప

3999 SQX2508422
పపరర: లకడర పసపయసకర యరకసశశటట

95-221/536

4002 SQX2437713
పపరర: ననగరతనస అలర

4005 SQX1455832
పపరర: ననన మయరరతడడ

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప రరబగగగసడర
ఇసటట ననస:69-18-1314 , 11 th line
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప సచరర బబబబ మయరరతడడ
ఇసటట ననస:69-18-1315
వయససస:25
లస: పప

4007 SQX2428266
పపరర: రరతష మమరర మబననసగర

4008 SQX2413441
పపరర: రవ కలమయర మబననసగర

95-221/1305

భరస : చనన మబననసగర
ఇసటట ననస:69-18-1316
వయససస:47
లస: ససస స
95-221/1308

తసడడ:ప మయల కకసడయఖ యరక
ఇసటట ననస:69-18-1319 ,
వయససస:19
లస: ససస స

95-221/1517

95-221/540

4014 SQX2412583
పపరర: దదవఖ రరప మబననసగర

95-221/1301

4017 SQX0619866
పపరర: అరరణ నసడచరర� నసడచరర
భరస : శవననగరశశరరరవప� నసడచరర
ఇసటట ననస:69-18-1320
వయససస:31
లస: ససస స

3997 MLJ3267960
పపరర: రరమయరరవప� యరకసశశటట �

95-221/534

4000 SQX1521096
పపరర: భబవన లకడర పప తనశశటట

95-223/1030

4003 SQX2386852
పపరర: ససనబరరరమ గబడపతగ

95-221/1302

భరస : సచరఖ రరవప
ఇసటట ననస:69-18-1311
వయససస:64
లస: ససస స
95-221/537

4006 SQX2414266
పపరర: చనన మబననసగర

95-221/1304

తసడడ:ప భమషణస మబననసగర
ఇసటట ననస:69-18-1316
వయససస:50
లస: పప
95-221/1306

4009 SQX2454544
పపరర: వననర బబబబ మబననసగర

95-221/1307

తసడడ:ప చనన మబననసగర
ఇసటట ననస:69-18-1316
వయససస:31
లస: పప
95-221/538

4012 SQX1544551
పపరర: ససజజత వనమరరడడడ

95-221/539

భరస : మహన రరడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1317
వయససస:59
లస: ససస స
95-221/1309

భరస : రవ కలమయర మబననసగర
ఇసటట ననస:69-18-1319
వయససస:26
లస: ససస స
95-221/1311

95-221/531

భరస : ససరరష కలమయర పప తనశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భబసకరరకడడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1317
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప మహననడ
ప డడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1317
వయససస:34
లస: పప
4016 SQX2283877
పపరర: మణణకరసటటశశరర యరక

4011 SQX0865444
పపరర: శకలకడర వనమరరడడ వనమరరడడడ

3994 MLJ3266293
పపరర: ససజజత యరకసశశటట

తసడడ:ప పపరష చసదపరరవప� యరకసశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప చనన మబననసగర
ఇసటట ననస:69-18-1316
వయససస:33
లస: పప

భరస : వననర బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:69-18-1316
వయససస:19
లస: ససస స
4013 SQX0865451
పపరర: భబసకరరకడడడ వనమరరడడడ వనమరరడడడ

95-221/533

భరస : మయణణకఖ రరవప అలర
ఇసటట ననస:69-18-1311
వయససస:67
లస: ససస స
95-221/1303

95-223/1244

భరస : శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: భబరర వ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప బసవపపననయఖ� గగడపరటట
ఇసటట ననస:69-18-1311
వయససస:70
లస: పప

4010 SQX2413300
పపరర: పపశరసత మబననసగర

95-221/530

తసడడ:ప ననరరయణరరడడడ� కకసడన
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:25
లస: పప

3998 MLJ3266251
పపరర: శకనవరసరరవప� యరకసశశటట �

3991 SQX2378958
పపరర: శకనవరస రరవప అలపరరస

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప అలపరరస
ఇసటట ననస:69-18-1309/2
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట రరడ�డడ కకసడన
ఇసటట ననస:69-18-1310
వయససస:34
లస: ససస స

3995 SQX1470210
పపరర: భబరర వ రరస యరకసశశటట

4004 SQX2463560
పపరర: ఏడడకకసడలల రరబగగగసడర

95-221/529

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర bandaru
ఇసటట ననస:69-18-1309
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-18-1309/2
వయససస:35
లస: ససస స

4001 MLJ3268760
పపరర: సచరరఖ రరవప� గగడపరటట�

3990 MLJ2064939
పపరర: శశషరదదప బసడనరర

4015 SQX2132694
పపరర: తపననథ యరక

95-221/1310

తలర : ససజజత యరక
ఇసటట ననస:69-18-1319
వయససస:22
లస: పప
95-221/541

4018 SQX1286328
పపరర: హససనన షపక

95-221/542

తసడడ:ప కరరమ షపక
ఇసటట ననస:69-18-1321
వయససస:25
లస: ససస స
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4019 SQX1394691
పపరర: జవన నలర బబ తషల
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95-221/543

తసడడ:ప అసజయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:69-18-1321
వయససస:26
లస: ససస స
4022 SQX1772532
పపరర: గగససయయ పఠరన

95-221/546

95-221/549

95-221/552

95-221/555

95-221/1313

95-221/1316

95-221/1318

95-221/1533

95-221/556

4035 SQX2240273
పపరర: ఇదదస
ప సయఖద

4038 SQX2212132
పపరర: ధన లకడర గకసథద

4041 SQX2510691
పపరర: కళళఖణణ పరధద

4044 SQX2534980
పపరర: యమబన పరధద

95-222/1474

4047 SQX2190502
పపరర: శవరరరడడడ దదసడపరటట
తసడడ:ప కకసడనరరడడడ దదసడపరటట
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:20
లస: పప

4027 SQX1805183
పపరర: ససదర దక పఠరన

95-221/551

4030 SQX0948687
పపరర: కమయలలదదబన షపక

95-221/554

4033 SQX2223675
పపరర: హపసజ సయఖద

95-221/1312

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:48
లస: పప
95-221/1314

4036 SQX2223667
పపరర: ఇకకమ సయఖద

95-221/1315

తసడడ:ప హపసజ
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:18
లస: పప
95-221/1317

4039 SQX1217471
పపరర: లకడర ననరరయణ పపపరతల

95-221/557

భరస : మలలర సశర రరవప పపపరతల
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/1520

4042 SQX2519031
పపరర: పపపతల మలర శశర రరవప

95-221/1522

తసడడ:ప పపపతల రరదపయఖ
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:27
లస: పప
95-221/1534

తసడడ:ప శకనవరస పరధద
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:23
లస: ససస స

Deleted

భరస : శకనవరస పరధద
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:47
లస: ససస స

4032 SQX1777473
పపరర: రరహమయన ఖయన పఠరన

95-221/548

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస పరధద
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస పరధద
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:24
లస: ససస స
4046 SQX2531168
పపరర: సరగజన పరధద

95-221/553

భరస : రరమ కకషష గకసధద
ఇసటట ననస:69-18-1324
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప పరరడడ శకనవరస
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:20
లస: ససస స
4043 SQX2534956
పపరర: హహమలత పరధద

4029 SQX1772516
పపరర: అయమబ పఠరన

4024 SQX1772524
పపరర: ఖమరరన పఠరన

తసడడ:ప రరహమయన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప హపసజ
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయబలల గకసధద
ఇసటట ననస:69-18-1324
వయససస:53
లస: పప
4040 SQX2190734
పపరర: పరరడడ కలయఖణణ

95-221/550

తసడడ:ప యబససబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:70
లస: పప

భరస : హపసజ
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:38
లస: ససస స
4037 SQX2212165
పపరర: రరమ కకషష గకసథద

4026 SQX1772508
పపరర: బషసర పఠరన

95-221/545

భరస : రరహమయన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప రరహమయన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:59
లస: పప
4034 SQX2223691
పపరర: నచరర సయఖద

95-221/547

తసడడ:ప రరహమయన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:27
లస: పప
4031 SQX0948661
పపరర: దసస గరరర షపక

4023 SQX0865378
పపరర: కరరమమన షపక షపక

4021 SQX0948620
పపరర: నచరరదదబన షపక

తలర : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1321
వయససస:30
లస: పప

భరస : కమయలలదదబన షపక
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప హఫసజ సయద
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:23
లస: పప
4028 SQX1038315
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-221/544

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:69-18-1321
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప రరహమయన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1322
వయససస:23
లస: ససస స
4025 SQX1853605
పపరర: ఇరరరన సయఖద

4020 SQX1286278
పపరర: నజర బ షపక

4045 SQX2531101
పపరర: శకనవరస పరధద

95-222/1473

తసడడ:ప అపతలయచనరర పరధద
ఇసటట ననస:69-18-1325
వయససస:52
లస: పప
95-223/1246

4048 SQX1585191
పపరర: కలయఖణణ వరసవ

95-221/559

భరస : శవ ననగరశశర రరవప వరసవ
ఇసటట ననస:69-18-1326
వయససస:30
లస: ససస స
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4049 SQX1181361
పపరర: ననగ లకడర వరసవ
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95-221/560

భరస : శవ కకటటశశర రరవప వరసవ
ఇసటట ననస:69-18-1327
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/563

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప� వరసవ
ఇసటట ననస:69-18-1327
వయససస:60
లస: పప
95-221/1319

95-221/1322

4061 SQX0865402
పపరర: అరరణణసదప వనసకట కకషరష రరవప
పదనఖల
తసడడ:ప వరర వనసకయఖ పదనఖల
ఇసటట ననస:69-18-1330
వయససస:34
లస: పప

95-221/568

4056 SQX2195592
పపరర: నవఖ దదపతలపపడడ

4059 SQX0865436
పపరర: రరతక పదనఖల

95-221/1324

4067 SQX1982255
పపరర: ననగ లకడర శశశలజ బబ సతనల

95-221/572

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దదపతలపపడడ
ఇసటట ననస:69-18-1329 , 11/4
వయససస:21
లస: పప
95-221/566

95-221/569

95-221/570

తసడడ:ప బసవ పపననయఖ గమడపరటట
ఇసటట ననస:69-18-1333
వయససస:54
లస: పప

4068 SQX2187706
పపరర: కకరణ కలమయర రరడడడ పపటట

4069 SQX1261593
పపరర: దదపసస రరఖయ రరణణ గమడపరటట

95-221/1325

4077 SQX2469930
పపరర: సరయ శక రరస కడడయయల
తసడడ:ప సరసబశవరరవప కడడయయల
ఇసటట ననస:69-18-1336
వయససస:19
లస: పప

95-221/571

95-221/573

భరస : శవ ననగరరజ గమడపరటట
ఇసటట ననస:69-18-1333
వయససస:26
లస: ససస స
95-221/575

4072 SQX1081223
పపరర: శవ గగపస గమడపరటట

95-221/576

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:69-18-1333
వయససస:30
లస: పప
95-221/578

తసడడ:ప సససకమర ఆవపల
ఇసటట ననస:69-18-1334
వయససస:21
లస: ససస స
95-221/580

4066 MLJ3266210
పపరర: శవ లకడర ననరరయణ బబ సతనల
తసడడ:ప సరసబశవరరవప� బబ సతల
ఇసటట ననస:69-18-1332
వయససస:48
లస: పప

4074 SQX1898717
పపరర: శరరష ఆవపల

95-221/1323

తసడడ:ప నడమనచరర సరమనససవర రరవప
ఇసటట ననస:69-18-1331
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గమడపరటట
ఇసటట ననస:69-18-1333
వయససస:47
లస: ససస స
95-221/577

95-221/567

తసడడ:ప శవ లకడర ననరరయణ బబ సతనల
ఇసటట ననస:69-18-1332
వయససస:23
లస: ససస స

4071 SQX1268367
పపరర: కలమయరర గమడపరటట

4073 SQX1268375
పపరర: శకనవరస రరవప గమడపరటట

4060 SQX1885920
పపరర: కకషష కలమయరర పడనఖల

4063 SQX2187318
పపరర: నడమనచరర దసరర పపసరద

4070 SQX1261601
పపరర: అనసత శవ లకడర తననరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:69-18-1333
వయససస:34
లస: ససస స

95-221/1321
4057 SQX2475804
పపరర: గగపస దసరర పపసరద దదపతలపపడడ

4062 MLJ2064517
పపరర: Peerla venkaiah Padyala

తసడడ:ప ససబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1332
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప జమబరలయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:69-18-1334
వయససస:55
లస: పప

95-221/1320

భరస : వనసకయఖ పడనఖల
ఇసటట ననస:69-18-1330
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ లకడర ననరరయణ బబ సతనల
ఇసటట ననస:69-18-1332
వయససస:20
లస: ససస స
95-221/574

95-221/565
4054 SQX0319244
పపరర: శకనవరసరరవప నలర పరటట నలర పరటట

భరస : అరరణణసదప వనసకట కకషరష రరవప పదనఖల
ఇసటట ననస:69-18-1330
వయససస:32
లస: ససస స

4065 SQX1659267
పపరర: సరయ ననగ సససదసర బబ సతనల

95-221/562

తసడడ:ప యలర యఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:69-18-1329
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప Kotaiah Padyala
ఇసటట ననస:69-18-1330
వయససస:53
లస: పప

భరస : నడమనచరర దసరర పపసరద
ఇసటట ననస:69-18-1331
వయససస:34
లస: ససస స

4076 SQX1898782
పపరర: సససకనన ఆవపల

95-221/564

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దదపతలపపడడ
ఇసటట ననస:69-18-1329
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదపతలపపడడ
ఇసటట ననస:69-18-1329 , 11/4
వయససస:23
లస: ససస స

4064 SQX2250470
పపరర: నడమనచరర ననగరరణణ

4053 SQX0319269
పపరర: బసవ సశరరప రరణణ నలర పరటట

4051 SQX1181387
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప వరసవ

తసడడ:ప సచరరఖ ననరరయణ వరసవ
ఇసటట ననస:69-18-1327
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలర పరటట
ఇసటట ననస:69-18-1329
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష నలల
ర రర
ఇసటట ననస:69-18-1329
వయససస:31
లస: ససస స
4058 SQX2475705
పపరర: మహ లకడర దదపతలపపడడ

95-221/561

భరస : సచరరఖ ననరరయణ వరసవ
ఇసటట ననస:69-18-1327
వయససస:61
లస: ససస స

4052 MLJ3268687
పపరర: సచరఖననరరయణ� వరసవ

4055 MLJ3768363
పపరర: ననగ జజఖత నలల
ర రర

4050 SQX1217869
పపరర: ఉమ మహహశశరర వరసవ

4075 SQX1898741
పపరర: లకడర ఆవపల

95-221/579

భరస : సససకనన ఆవపల
ఇసటట ననస:69-18-1334
వయససస:45
లస: ససస స
95-221/1326

4078 SQX1036442
పపరర: కరమమశశరర కలరరక

95-221/581

భరస : వనసకట రరడడడ కలరరక
ఇసటట ననస:69-18-1337
వయససస:46
లస: ససస స
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4079 SQX1898907
పపరర: పరరశత గవర
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95-221/582

భరస : సరసబశవ రరవప గవర
ఇసటట ననస:69-18-1338
వయససస:56
లస: ససస స
95-221/585

తసడడ:ప సచరఖననరరయణ ప
ఇసటట ననస:69-18-1339
వయససస:81
లస: పప
95-221/588

భరస : సరసబయఖ మబటటట
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:59
లస: ససస స

4083 SQX0673053
పపరర: చననమయరయ మబటటట

95-221/586

95-221/591

తసడడ:ప సరసబయఖ మబటటట
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:46
లస: పప

4086 SQX0695593
పపరర: శవ రసగ రరవప మబటటట

95-221/589

తసడడ:ప శవ మలర కరరరరన రరవప మబతచస
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:18
లస: పప

4089 SQX0695494
పపరర: సరసబయఖ మబటటట

95-221/592

4092 SQX1035279
పపరర: శవనమలర ఖయరరరన రరవప మబతచస

భరస : హహసచర
ఇసటట ననస:69-18-1343
వయససస:38
లస: ససస స

4095 SQX2187763
పపరర: నవన ససకలరర

95-221/587

4087 SQX0695775
పపరర: శకనవరసరరవప మలయర

95-221/590

4090 SQX2187151
పపరర: ననగలకడర మబటటట

95-221/1327

భరస : శవ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:37
లస: ససస స
95-223/605

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:46
లస: పప
95-221/1329

4084 SQX0673061
పపరర: ససజజత మలయర

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మలయర
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ మబటటట
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:64
లస: పప
95-221/1328

95-221/584

భరస : శకనస మలయర
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ మబటటట
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:39
లస: పప

4088 SQX0695676
పపరర: శవ మలర కరరరరన రరవప మబటటట

4081 SQX0115360
పపరర: వశరలకడర పటబనల

భరస : వరభదనపచనరర పటబనల
ఇసటట ననస:69-18-1339
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శవగసగరరరవప మబటటట
ఇసటట ననస:69-18-1342
వయససస:32
లస: ససస స

4085 SQX0673103
పపరర: చటటటమర మబటటట

4094 SQX2242287
పపరర: పపషత ససకలరర

95-221/583

భరస : రరమయసజననయబలల చనగసటట
ఇసటట ననస:69-18-1339
వయససస:38
లస: ససస స

4082 SQX0120253
పపరర: వరరబదప చనరర పస

4091 SQX2266229
పపరర: బల దసరర పపసరద మబతచస

4080 SQX1613356
పపరర: రరజఖలకడర చనగసటట

4093 SQX2187730
పపరర: హహసచర ససకలరర

95-181/1252

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-18-1343
వయససస:45
లస: పప
95-221/1330

తసడడ:ప హహసచర
ఇసటట ననస:69-18-1343
వయససస:21
లస: పప

4096 SQX2187714
పపరర: సశరష కలయఖణణ ససకలరర

95-221/1331

తసడడ:ప హహసచర
ఇసటట ననస:69-18-1343
వయససస:19
లస: ససస స

95-219/1112 4098 SQX2533826
95-219/1114 4099 SQX2540078
4097 SQX2530764
పపరర: రమయసజననయబలల కలచనలకరసత
పపరర: సరసబశవ రరవప కలచనలకరసత
పపరర: ననగ బబపమచనరర చచననమలలర

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కలచనలకరసత
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:39
లస: పప
4100 SQX1853621
పపరర: తపవనణణ చచననమలలర

95-221/593

భరస : మణణకరసత చనరర చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ ససడతబబ ఈనన
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప హరర కకషష చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:33
లస: పప

4101 SQX2195345
పపరర: వనసకట చనరర చచననమలలర

4102 SQX2195287
పపరర: సరవతపమర చచననమలలర

తసడడ:ప రరమయఖ చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:57
లస: పప

95-221/1334 4104 SQX2192805
4103 SQX2294189
పపరర: ననగ మలర శశరర అరటట పరమబల
పపరర: మణణకసఠ చనరర చచననమలలర

భరస : మహహష అరటట పరమబల
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:32
లస: ససస స
4106 SQX2541829
పపరర: చటటట అమర కలచనలకరసత
భరస : సరసబశవ రరవప కలచనలకరసత
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:62
లస: ససస స

95-221/1332

4107 SQX2285781
పపరర: పపననమర దదడడడ

95-221/1335

4105 SQX2538866
పపరర: చటటట అమర కలచనలకరసత

95-221/1536

భరస : సరసబశవ రరవప కలచనలకరసత
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:61
లస: ససస స
95-221/1336

Deleted

భరస : పపకరశ రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:69-18-1346
వయససస:47
లస: ససస స

95-221/1333

భరస : వనసకటబచనరర చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట చనరర చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-18-1344
వయససస:26
లస: పప
95-222/1482

95-219/1121

4108 SQX2435576
పపరర: దదరరశల వనసకటటశశరరర దదరరశల

95-221/1337

భసధసవప: దదరరశల వనసకటరమణ దదరరశల
ఇసటట ననస:69-18-1348
వయససస:55
లస: పప
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4109 SQX2435469
పపరర: దదరరశల వనసకటరమణ దదరరశల

95-221/1338

4110 SQX2436210
పపరర: దదరరశల వనసకటబపవప దదరరశల

భరస : దదరరశల వనసకటటశశరరర వనసకటటశరరర
ఇసటట ననస:69-18-1348
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప దదరరశల వనసకటటశశరరర దదరరశల
ఇసటట ననస:69-18-1348
వయససస:26
లస: పప

4112 SQX2439354
పపరర: దదరరశల ననగలకడర దదరరశల

4113 SQX2379691
పపరర: ఆసజననయబలల చనగసటట

95-221/1340

భరస : దదరరశల వనసకటబపవప దదరరశల
ఇసటట ననస:69-18-1348 ,
వయససస:19
లస: ససస స
4115 SQX2184380
పపరర: నవన కలమయర చనగసటట

95-223/1247

95-221/594

95-221/597

95-221/600

4122 SQX1885763
పపరర: వననద కలమయర తనటట

4125 SQX1659127
పపరర: సరసబశవరరవప భమమయ

95-223/608

4128 SQX2197622
పపరర: రవసదప బబబబ మమమలయ

4131 SQX1613315
పపరర: శరకవణణ రరవపపడడ

భరస : కరశయఖ మబరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:69-18-1352/2 , 11/6 th line
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగబల బబజ రరవపపడడ
ఇసటట ననస:69-18-1352/3
వయససస:34
లస: ససస స

4133 SQX0114652
పపరర: రమయదతవ గబసటటరర

4134 SQX0120535
పపరర: ససబగ రరవప గబసటటరర

95-221/604

భరస : ససబబగరరవప� గబసటటరర
ఇసటట ననస:69-18-1352/4
వయససస:36
లస: ససస స
4136 SQX1472794
పపరర: రసజత కలమయర వపలవలయ
తసడడ:ప అరరరన రరవప వపలవలయ
ఇసటట ననస:69-18-1352/6
వయససస:24
లస: పప

95-221/595

95-221/598

4137 SQX1032002
పపరర: శకకరనస ఉలయవరలయ
తసడడ:ప అరరరన రరవప ఉలయవరలయ
ఇసటట ననస:69-18-1352/6
వయససస:27
లస: పప

4117 SQX1041144
పపరర: మధస జలలర డ

95-217/637

4120 SQX1777424
పపరర: శశషమర తనటట

95-221/596

4123 SQX1777507
పపరర: వననద కలమయర తనటట

95-221/599

తసడడ:ప హనసమసత రరవప తనటట
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:26
లస: పప
95-221/601

4126 SQX1433697
పపరర: శశషమర తనటట

95-223/607

భరస : హనసమసత రరవప తనటట
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:40
లస: ససస స
95-221/1344

4129 SQX2197507
పపరర: ����� ����

95-221/1345

భరస : ������� ���� ����
ఇసటట ననస:69-18-1352/1 , 11 / 6 line
వయససస:39
లస: ససస స
95-221/602

4132 SQX1613307
పపరర: ననగబల బబజ రరవపపడడ

95-221/603

తసడడ:ప మసరసన రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:69-18-1352/3
వయససస:36
లస: పప
95-221/605

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� గబసటటరర
ఇసటట ననస:69-18-1352/4
వయససస:40
లస: పప
95-221/607

95-221/1342

భరస : హనసమసత రరవప తనటట
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ మమమలయ
ఇసటట ననస:69-18-1352/1
వయససస:41
లస: పప
95-221/1346

4114 SQX2378917
పపరర: రమదతవ చనగసటట

తసడడ:ప యయసస జలలర డ
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప చచసచయఖ భమమయ
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:68
లస: పప

భరస : శశషగరరర చనగసటట
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:57
లస: ససస స
4130 SQX2370195
పపరర: షలలమ రరణణ మబరరకకపపడడ

95-217/636

తసడడ:ప హనసమసతరరవప తనటట
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప చనన వరయఖ తనటట
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:45
లస: పప
4127 SQX1613232
పపరర: లలతమర చనగసటట

4119 SQX1659010
పపరర: వరలకడర భమమయ

95-223/606

భరస : ఆసజననయబలల చనగసటట
ఇసటట ననస:69-18-1351
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతష చసదప భమమయ
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:59
లస: ససస స
4124 SQX1898139
పపరర: హనసమసత రరవప తనటట

95-221/1341

భరస : మధస జలలర డ
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వననద కలమయర తనటట
ఇసటట ననస:69-18-1352
వయససస:22
లస: ససస స
4121 SQX1659044
పపరర: లలయవత భమమయ

4116 SQX1482355
పపరర: పపజ రరణణ జలలర డ

4111 SQX1613224
పపరర: రమణ కలమయరర జసగల

భరస : చనన జసగల
ఇసటట ననస:69-18-1348
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషగరరరరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:69-18-1351
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఆసజననయబలల చనగసటట
ఇసటట ననస:69-18-1351
వయససస:18
లస: పప
4118 SQX1777457
పపరర: ససనత తనటట

95-221/1339

4135 SQX1587759
పపరర: లకడర ననగజజఖత ఉలయవరలయ

95-221/606

భరస : శకకరనస ఉలయవరలయ
ఇసటట ననస:69-18-1352/6
వయససస:24
లస: ససస స
95-221/608

4138 SQX2286920
పపరర: పదర తతట

95-221/1343

తలర : పపదదప కలమయర తతట
ఇసటట ననస:69-18-1352 , 11/6
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: యహనస ననలనరర
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95-183/880

తసడడ:ప వనలల ననలనరర
ఇసటట ననస:69-19/1
వయససస:34
లస: పప
4142 SQX1176602
పపరర: షపక హజరత అల

95-187/328

95-187/460

భరస : కకటటశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:69-19-1391
వయససస:36
లస: ససస స
95-221/656

4154 MLJ3265873
పపరర: రరమయఖ� కసదదమళళ�

95-221/659

తసడడ:ప మయలకకసడయఖ కర
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:22
లస: పప

95-187/461

4149 SQX1268482
పపరర: కకటటశశర రరవప పరరమ

95-221/654

95-221/662

95-221/665

95-187/330

4147 SQX1833490
పపరర: గగససయయ షపక

95-211/166

4150 MLJ3265832
పపరర: రరకకరణమర� కసదదమళళ�

4155 MLJ3268992
పపరర: మయలకకసడయఖ� కసదదమళళ�

95-221/657

95-221/658
4153 SQX1359828
పపరర: కసదదమళళ లకడర నరసససహ
kandimalla
తసడడ:ప మయల కకసడయఖ kandimalla
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:24
లస: పప

95-221/660

95-221/661
4156 MLJ3265865
పపరర: మహన రరవప� మబళళమమరర�

తసడడ:ప చలమయఖ� మబళళమమరర
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:63
లస: పప
95-221/1359

4159 SQX2279586
పపరర: రవ చసదప కసదదమళర

95-221/1360

తసడడ:ప రరమయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:18
లస: పప

4161 SQX0269779
పపరర: రరజరశశరర� కసదదమళళ�

95-221/663

95-221/664
4162 MLJ3265287
పపరర: మలర ఖయరరరనరరవప� కసదదమళళ�

భరస : చనమయలకకసడయఖ� కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1393
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ� కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1393
వయససస:43
లస: పప

4164 SQX2283505
పపరర: వనసకట రవసదప బబబబ పరరమ

4165 MLJ3265857
పపరర: హహహమయవత� ఏనసగసటట�

95-221/1361

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:69-19-1393
వయససస:18
లస: పప

95-221/667 4167 SQX0114587
4166 SQX0115386
పపరర: శరరద మబలర మమరర mullamuri
పపరర: సససగమర మబలర మమరర
mullamuri
భరస : శకనస mullamuri
భరస : వనసకట రరవప mullamuri
ఇసటట ననస:69-19-1396
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:31
లస: ససస స

95-221/655

భరస : రరమయఖ� కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:43
లస: ససస స

4152 SQX1298398
పపరర: మబరళ కకషష కసదదమళళ

4158 SQX2284602
పపరర: మధవ కసదదమళర

4144 MLJ1830025
పపరర: ఉమరర షపక

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:69-19-828
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప మయలకకసడయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప� కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1393
వయససస:39
లస: ససస స
4163 SQX0014290
పపరర: చన మయలకకసడయఖ�
కసదదమళళ�
తసడడ:ప నరసయఖ� kandimalla
ఇసటట ననస:69-19-1393
వయససస:47
లస: పప

4146 SQX2224707
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

తసడడ:ప నరసయఖ� కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:56
లస: పప
95-221/1358

95-187/327

తసడడ:ప జజనస షపక
ఇసటట ననస:69-19/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప నరసయఖ� కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:48
లస: పప

4160 MLJ3265840
పపరర: లలయవత� కసదదమళళ�

95-187/329

తసడడ:ప ననగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:69-19-1391
వయససస:41
లస: పప

4151 SQX0115048
పపరర: ససబగరతస మర కసదదమళళ�
kandimalla
భరస : మయలకకసడయఖ� kandimalla
ఇసటట ననస:69-19-1392
వయససస:48
లస: ససస స

4157 SQX2462588
పపరర: మదన మహన కర

4143 MLJ1830843
పపరర: అబబబకర షపక

తసడడ:ప బలయల షపక
ఇసటట ననస:69-19/6
వయససస:30
లస: పప
95-221/653

4141 SQX0597757
పపరర: అఫరగజ భబనస షపక

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:69-19/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప జజనస షపక
ఇసటట ననస:69-19/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:69-19/1
వయససస:67
లస: ససస స
4148 SQX1268490
పపరర: కకటటశశరమర పరరమ

95-183/881

భరస : యహనస ననలనరర
ఇసటట ననస:69-19/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప జజనస షపక
ఇసటట ననస:69-19/1
వయససస:31
లస: పప
4145 SQX2423002
పపరర: అఫరల షపక

4140 SQX2330561
పపరర: మరరయమర ననలనరర

95-221/666

భరస : వనసకటటశశరరర� ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:69-19-1394
వయససస:43
లస: ససస స
95-221/668

4168 SQX0115451
పపరర: రరజరశశరర చచనసనపరటట
chennupati
భరస : వనసకటటశశరరర chennupati
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:50
లస: ససస స

95-221/669
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4169 MLJ3268059
పపరర: తరరపతమర� మబళళమమరర�

95-221/670

భరస : మహనరరవప� మబళళమమరర
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:51
లస: ససస స
4172 SQX0120279
పపరర: శవ కలమయర చచనసనపరటట

95-221/673

95-223/641

95-221/676

95-221/679

95-221/682

94-110/1280

95-223/643

భరస : సతఖననరరయణ కరలలవ
ఇసటట ననస:69-19-1402
వయససస:40
లస: ససస స

4182 SQX0387993
పపరర: కకషరషరరవప పసదలసక

4185 SQX1166074
పపరర: వనజ ఆళళ

4188 NDX2485167
పపరర: రరణనపపతనప ఈదర

4191 SQX0099978
పపరర: శకనవరసరరవప� ఈదర�

95-223/646

4194 SQX2195261
పపరర: రరధమర కలశశటట

95-221/680

4197 SQX1434927
పపరర: సతఖననరరయణ కరలలవ
తసడడ:ప గగపరల రరవప కరలలవ
ఇసటట ననస:69-19-1402
వయససస:45
లస: పప

4177 SQX2297349
పపరర: సరయ కలమయర మబవశ

95-221/1362

4180 SQX0388017
పపరర: సరసబశవరరవప పసదలసక

95-221/678

4183 SQX0673111
పపరర: హహహమయవత మదదబరరడడడ

95-221/681

భరస : శశషస రరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-19-1401
వయససస:49
లస: ససస స
95-223/642

4186 SQX2284370
పపరర: రరమ కకటటరరడడడ మబననసగర

95-221/1363

తసడడ:ప వరరరరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:69-19-1401/1
వయససస:23
లస: పప
94-223/32

4189 SQX2453835
పపరర: అశశక కలమయర ఈదర

95-221/1364

తసడడ:ప శకనవరసరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:69-19-1401/2
వయససస:20
లస: పప
95-223/644

4192 SQX1435107
పపరర: మరరబ షపక

95-223/645

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:69-19-1401/3
వయససస:45
లస: ససస స
95-221/1365

భరస : సససహచలస కలశశటట
ఇసటట ననస:69-19-1402
వయససస:69
లస: ససస స
95-223/648

95-221/675

తసడడ:ప కకషరషరరవప పసదలసక
ఇసటట ననస:69-19-1400
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:69-19-1401/2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:69-19-1401/4
వయససస:29
లస: పప
4196 SQX1434901
పపరర: జగదదశశరర కరలలవ

95-221/677

తసడడ:ప శకనసవరస రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:69-19-1401/2
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనసవరస రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:69-19-1401/2
వయససస:20
లస: పప
4193 SQX1434968
పపరర: మమలయల షపక

4179 SQX0388033
పపరర: వనసకట పపసరద పసదలసక

4174 MLJ3265774
పపరర: వనసకటబపవప� మబళర మబరర�

తసడడ:ప శకనస మబవశ
ఇసటట ననస:69-19-1399
వయససస:23
లస: పప

భరస : మలర ఖయరరరన రరడడడ
ఇసటట ననస:69-19-1401
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-19-1401/2
వయససస:40
లస: ససస స
4190 SQX1894575
పపరర: రరజ కలమయర ఈదర

95-223/1039

తసడడ:ప వరయఖ పసదలసక
ఇసటట ననస:69-19-1400
వయససస:60
లస: పప

భరస : లసగరరరడ�డడ alla
ఇసటట ననస:69-19-1401
వయససస:55
లస: ససస స
4187 NDX3042124
పపరర: ఉమమహహశశరర ఈదర

4176 SQX1303023
పపరర: సరసబబపజఖస మబవశ

95-221/672

తసడడ:ప మహన రరవప� మమళళ మబరర
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప కకషరషరరవప పసదలసక
ఇసటట ననస:69-19-1400
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప రరజజ కలమయరర కనపరరస
ఇసటట ననస:69-19-1400
వయససస:36
లస: పప
4184 SQX0253799
పపరర: రవణమర ఆళళ� alla

95-221/674

భరస : శకనవరసరరవప మబవశ
ఇసటట ననస:69-19-1398
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప పసదలసక
ఇసటట ననస:69-19-1400
వయససస:53
లస: ససస స
4181 SQX0120519
పపరర: కకశశర కనపరరస

4173 SQX0120626
పపరర: మబళళమబరర శకనస

4171 SQX1358192
పపరర: సస హహచ రరజశశఖర చచనసపరటట

తసడడ:ప సస హహచ వనసకటటశశరరర చచనసపరటట
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మహన రరవప
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మహన రరవప మలర మమరర
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:29
లస: పప
4178 SQX0402081
పపరర: హనసమకలమయరర పసదలసక

95-221/671

తసడడ:ప ఏడడకకసదలల ఉపతలపరటట
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:69-19-1396
వయససస:32
లస: పప
4175 SQX1435164
పపరర: ససరరష మలర మమరర

4170 SQX1423367
పపరర: వనసకటటష ఉపతలపరటట

4195 SQX1434869
పపరర: శక తతజ కరలలవ

95-223/647

తసడడ:ప సతఖననరరయణ కరలలవ
ఇసటట ననస:69-19-1402
వయససస:24
లస: ససస స
95-223/649

4198 SQX1268433
పపరర: కకమలత పసలర లటర

95-221/683

భరస : అనల కలమయర పసలర లటర
ఇసటట ననస:69-19-1403
వయససస:30
లస: ససస స
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95-221/684

భరస : అలశ యలమసద� పసలర లటర
ఇసటట ననస:69-19-1403
వయససస:54
లస: ససస స
4202 SQX0081141
పపరర: సతష కకషష� పసలర లటర �

95-223/650

95-221/688

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-19-1404
వయససస:25
లస: పప
95-223/1040

భరస : అసకరరరవప�
ఇసటట ననస:69-19-1404
వయససస:38
లస: ససస స
95-223/652

తసడడ:ప శసకర రరవప మఖమయటస
ఇసటట ననస:69-19-1406
వయససస:39
లస: పప
4214 SQX2523942
పపరర: ఏసస బబబబ చవల

95-221/1525

4206 SQX1647304
పపరర: శవనననరరయణ బబ లల

95-221/689

95-221/691

95-221/694

4212 SQX1309369
పపరర: శసకర రరవప మఖమయటస

లలట కరణస

4220 SQX1520916
పపరర: పదర తరరమల రరడడ

95-221/696

భరస : శకనవరస రరడడడ తరరమల రరడడడ
ఇసటట ననస:69-19-1415
వయససస:38
లస: ససస స

4218 SQX1301563
పపరర: ససరరష యయనసగసటట

95-223/653

తసడడ:ప తనతయఖ గరదత
ఇసటట ననస:69-19-1415
వయససస:64
లస: పప

95-221/1366

95-223/1041

తసడడ:ప వనసకటటశశరరలల యయనసగసటట
ఇసటట ననస:69-19-1413
వయససస:24
లస: పప
4221 SQX1038356
పపరర: ఈశశర రరవప గరదచ gade

4224 SQX1268516
పపరర: వనసకట ససధన రరణణ తలపననన

4227 SQX1957349
పపరర: శరకవణణ పరరమ
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:69-19-1419
వయససస:23
లస: ససస స

95-221/690

4210 SQX1647270
పపరర: మమహబమబ వల షపక

95-221/692

4213 SQX1805209
పపరర: మధస శరకవణ చనవల

95-220/333

4216 MLJ3265923
పపరర: ననగమర� కరణస�

95-221/693

భరస : తరరపతయఖ� కరణస
ఇసటట ననస:69-19-1413
వయససస:43
లస: ససస స
4219 SQX1038331
పపరర: వరలకడర గరదచ

95-221/695

భరస : ఈశశర రరవప గరదచ
ఇసటట ననస:69-19-1415
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/697

4222 SQX1309351
పపరర: ససత గరదచ

95-223/654

భరస : శసకర గరదచ
ఇసటట ననస:69-19-1415
వయససస:55
లస: ససస స
95-221/698

భరస : పపసరద తలపననన
ఇసటట ననస:69-19-1415/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-170/1253

4207 SQX1981117
పపరర: రరణబక బబ లల

తసడడ:ప యయససబబబబ చనవల
ఇసటట ననస:69-19-1408
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శసకర gade
ఇసటట ననస:69-19-1415
వయససస:35
లస: పప
95-223/655

95-221/687

తసడడ:ప అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:69-19-1406
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప నరపరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-19-1409
వయససస:36
లస: పప

4217 SQX1544460
పపరర: బలరరస కరణస

4204 SQX1647288
పపరర: లకడర రరధదకర బబ లల

భరస : శకనవరస రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-19-1404
వయససస:45
లస: ససస స

4209 SQX1647262
పపరర: రరకరసనన షపక

4215 SQX2444420
పపరర: వనసకటరరమరరడడడ కలర స

95-221/686

భరస : అనల కలమయర బబ లల
ఇసటట ననస:69-19-1404
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ మఖమయటస
ఇసటట ననస:69-19-1406
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప చవల
ఇసటట ననస:69-19-1408
వయససస:48
లస: పప

భరస : రహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:69-19-1417
వయససస:58
లస: ససస స

95-223/651

భరస : మమహబమబ వలర షపక
ఇసటట ననస:69-19-1406
వయససస:34
లస: ససస స

4211 SQX1539040
పపరర: అనల కలమయర మఖమయటస

4226 SQX2032878
పపరర: మబనర సయఖద

4203 SQX0081000
పపరర: అనల కలమయర� పస�

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-19-1404
వయససస:26
లస: పప

4208 SQX0255174
పపరర: పపనననయమర� గగలర పపడడ�

4201 MLJ3266459
పపరర: అలశ యలమసద� పసలర లటర �

తసడడ:ప వనసకటరరమబడడ� పసలర లటర
ఇసటట ననస:69-19-1403
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప యలర మసద�
ఇసటట ననస:69-19-1403
వయససస:35
లస: పప

4205 SQX1647296
పపరర: వనణబ బబబబ బబ లల

4223 SQX1381995
పపరర: శసకర గరదత

95-221/685

తసడడ:ప ఆదనమబ� జనననబతస న
ఇసటట ననస:69-19-1403
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప ఆనసద�
ఇసటట ననస:69-19-1403
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప తరరఫతరరవప
ఇసటట ననస:69-19-1413
వయససస:23
లస: పప

4200 MLJ3267481
పపరర: వజయచసదప� జననబతస న�

4225 MLJ3265527
పపరర: పపసరదస� తలపననన�

95-221/699

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� తలపననన
ఇసటట ననస:69-19-1415/1
వయససస:42
లస: పప
95-221/700

4228 MLJ3265824
పపరర: ననగరశశరర� పరరమ�

95-221/701

భరస : వనసకటటశశరరర� పరరమ
ఇసటట ననస:69-19-1419
వయససస:40
లస: ససస స
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4229 SQX0115139
పపరర: పదనరవత ఉమరడడపపలల

95-221/702

భరస : గగపరలకకషష� ఉమరడడపపలల
ఇసటట ననస:69-19-1419
వయససస:46
లస: ససస స
4232 SQX0120527
పపరర: వనసకటటశశరరర� పరరమ�

95-221/705

95-221/708

94-211/40

95-187/331

95-187/334

95-187/463

95-221/710

తసడడ:ప పసదవనసకటటశశరరర� జసపరల
ఇసటట ననస:69-20-1420
వయససస:56
లస: పప

4242 SQX0537621
పపరర: వజయలకడర కకల

4245 SQX1875749
పపరర: రమణ రరడడడ కటబట

4248 SQX1775436
పపరర: కకటట రరడడడ కరతన

4251 MLJ2065084
పపరర: నసదకలమయరర ఆలలరర

95-221/713

4254 SQX0403766
పపరర: హహహమయవత దదమచచరర

95-187/332

4257 MLJ2062982
పపరర: మహన రరడడడ� యయమరరడడడ�
తసడడ:ప కకషరషరరడ�డడ యయమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-20-1420
వయససస:67
లస: పప

4237 SQX2262319
పపరర: బబ జజన షపక

95-221/1367

4240 NDX2458016
పపరర: ఉమమష జరల

94-211/42

4243 SQX0537605
పపరర: మబరళకకషష కకల

95-187/333

తసడడ:ప ససబబగరరవప కకల
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:42
లస: పప
95-187/335

4246 SQX2329829
పపరర: రవ తతజ కకల

95-187/462

తసడడ:ప నరరసదప కలమయర కకల
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:23
లస: పప
95-211/167

4249 SQX0403014
పపరర: ఉమయ మహహశశరర ఆలలరర

95-221/709

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-20-1419
వయససస:31
లస: ససస స
95-221/711

4252 SQX0857490
పపరర: కకసడనరరడడడ ఉడడమబల

95-221/712

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:69-20-1419
వయససస:65
లస: పప
95-221/714

భరస : వనసకటటశశరరర దదమచచరర
ఇసటట ననస:69-20-1420
వయససస:72
లస: ససస స
95-221/716

95-221/707

తసడడ:ప రరమపత జరల
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-20-1419
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : చనన ససబబగరరవప జసపరల
ఇసటట ననస:69-20-1420
వయససస:48
లస: ససస స
4256 SQX0120121
పపరర: చనన ససబబగరరవప� జసపరల

94-211/41

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ కరతన
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకసడనరరడడడ ఉడడమబల
ఇసటట ననస:69-20-1419
వయససస:59
లస: ససస స
4253 SQX0114694
పపరర: అనసతలకడర జసపరల

4239 NDX2457992
పపరర: అనచరరధ కటబట

4234 SQX0115477
పపరర: వరమర ససధఖల

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-19-4101/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటట రరడడడ కటబట
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప రమణ రరడడడ కటట
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:18
లస: పప
4250 SQX0697185
పపరర: అలల
ర రమర ఉడడమబల

95-223/1042

తసడడ:ప మబరళకకషష కకల
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరవప కకల
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:46
లస: పప
4247 SQX2291474
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ కటట

4236 SQX1301597
పపరర: రరజశశఖర చచనసనపరటట

95-221/704

భరస : గగపయఖ� ససధఖల
ఇసటట ననస:69-19-1420
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : రమణనరరడడడ కటబట
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ రరడడడ కటబట
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:22
లస: పప
4244 SQX0288589
పపరర: నరరసదపకలమయర కకల

95-221/706

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:69-19-1480
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఉమమశ జసబనగరరర
ఇసటట ననస:69-20
వయససస:28
లస: ససస స
4241 SQX1875764
పపరర: కకటట రరడడడ కటబట

4233 SQX0119909
పపరర: ససబగయఖ వరరపప� varipu

4231 SQX0120337
పపరర: బబలకకషష పరరమ� parimi

తసడడ:ప ససబగయఖ� parimi
ఇసటట ననస:69-19-1419
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ససబగయఖ� vapu
ఇసటట ననస:69-19-1419
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:69-19-1420
వయససస:34
లస: పప
4238 NDX2458008
పపరర: లత జసబనగరరర

95-221/703

తసడడ:ప ససబగయఖ� parimi
ఇసటట ననస:69-19-1419
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ససబగయఖ� పరరమ
ఇసటట ననస:69-19-1419
వయససస:48
లస: పప
4235 SQX0120568
పపరర: శకనవరస రరవప ఎస�

4230 SQX0119776
పపరర: వనణబగగపరల పరరమ� parimi

4255 MLJ3266665
పపరర: వనసకటననరరయణ� దనమచరర �

95-221/715

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� దనమచరర
ఇసటట ననస:69-20-1420
వయససస:40
లస: పప
95-221/717

4258 SQX2047009
పపరర: అసరద ఖయన పఠరన

95-221/1188

తసడడ:ప ఖససస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-20-1420
వయససస:19
లస: పప
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95-224/78

తసడడ:ప జజన పఠరన
ఇసటట ననస:69-20-1420
వయససస:19
లస: పప
4262 SQX0120824
పపరర: ససరరష పపనసగబపరటట

95-221/720

95-221/722

4268 SQX0075499
పపరర: ససతనరరమయసజననయబలల
కలరరమయల
తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప కలరరమలల
ఇసటట ననస:69-20-1426
వయససస:62
లస: పప

95-221/725

4271 SQX1659184
పపరర: మయధవ తననకకసడ

95-221/728

Deleted
95-221/731

తసడడ:ప రరమయఖ తననకకసడ
ఇసటట ననస:69-20-1428
వయససస:46
లస: పప
95-221/1380

95-221/739

95-221/740

భరస : ననగరశశర రరవప వపసగబటటరర
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:68
లస: ససస స

95-221/1378

95-221/724
4267 SQX0075549
పపరర: పరవన రవకలమయర కలరరమయల

తసడడ:ప ససతనరరమయసజననయబలల కలరరమయల
ఇసటట ననస:69-20-1426
వయససస:37
లస: పప

4269 SQX1979061
పపరర: పపశరసత కలరరల

4270 SQX1898618
పపరర: వనసకట రమణ ససకలరరతప

95-221/726

4272 SQX1898592
పపరర: తరరమలలశ గబమయర

95-221/729

తలర : శశషమర గబమయర
ఇసటట ననస:69-20-1428
వయససస:23
లస: పప
4275 SQX2284263
పపరర: శరకవణణ వడడచచరర

4278 SQX1174747
పపరర: సరమమజఖస చటటట స

4281 SQX2195808
పపరర: శక దదవఖ యయననక పలర

4284 SQX1285387
పపరర: శకలత తతట

4287 SQX1285460
పపరర: సరయదసరర పపసరద తతట
తసడడ:ప శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:26
లస: పప

95-221/727

భరస : వనసకటటశశరరర ససకలరరతప
ఇసటట ననస:69-20-1428
వయససస:20
లస: ససస స

95-221/1379

95-221/730
4273 SQX1687128
పపరర: వ ఎన దసరర పవన కలమయర
తననకకసడ
తసడడ:ప నరసససహ రరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:69-20-1428
వయససస:25
లస: పప

4276 SQX1659275
పపరర: ననగరశశరర కలమరరర

95-221/736

భరస : కకటయఖ కలమరరర
ఇసటట ననస:69-20-1432
వయససస:31
లస: ససస స
95-221/737

4279 SQX1174713
పపరర: గగపస రరజ చటటట స

95-221/738

తసడడ:ప లకరయఖ చటటట స
ఇసటట ననస:69-20-1435
వయససస:30
లస: పప
95-221/1381

4282 SQX0074732
పపరర: సచరరఖ రమమశ పరశతనల

95-220/334

తసడడ:ప సరయబబబబ
ఇసటట ననస:69-20-1436
వయససస:32
లస: పప
95-221/741

తసడడ:ప శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:25
లస: ససస స
95-221/743

4264 SQX2440568
పపరర: ససబబగలల పపనసగబపత

భరస : ససతనరరమయసజననయబలల కరరణనల
ఇసటట ననస:69-20-1426
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగరరవప యయననక పలర
ఇసటట ననస:69-20-1435
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ వపసగబటటరర
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:22
లస: ససస స
4286 SQX1687052
పపరర: శవ కలమయరర వపసగబటటరర

95-221/723

భరస : లకరయఖ చటటట స
ఇసటట ననస:69-20-1435
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చటటస
ఇసటట ననస:69-20-1435
వయససస:56
లస: పప
4283 SQX1686872
పపరర: ననగలకడర ఉసగబటటరర

4266 SQX0453092
పపరర: కకపవణమయణణ కరరనల

95-221/719

భరస : పసచచయఖ పపనసగబపత
ఇసటట ననస:69-20-1421
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపభబకర రరడడడ వరదదచతడన
ఇసటట ననస:69-20-1431
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వర రరజ చతరరజపలర
ఇసటట ననస:69-20-1434,11/5
వయససస:21
లస: ససస స
4280 SQX1394667
పపరర: లకరయఖ చటటట స

95-221/721

భరస : పవన రవ కలమయర
ఇసటట ననస:69-20-1426
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:69-20-1428
వయససస:23
లస: ససస స

4277 SQX2277911
పపరర: జజఖతరరయ చతరరజపలర

4263 MLJ3268034
పపరర: పసచచయఖ� పపనసగబపరటట�

4261 SQX0120410
పపరర: అసకమర రరవప పపనసగబపరటట

తసడడ:ప పసచచయఖ పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:69-20-1421
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప మబసలయఖ� పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:69-20-1421
వయససస:60
లస: పప

భరస : భబణబ రతననకర కలరరమలల
ఇసటట ననస:69-20-1426
వయససస:39
లస: ససస స

4274 SQX1777440
పపరర: నరసససహ రరవప తననకకసడ

95-221/718

తసడడ:ప పసచచయఖ పపనసగబపత
ఇసటట ననస:69-20-1421
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ పపనసగబపరటట
ఇసటట ననస:69-20-1421
వయససస:33
లస: పప
4265 SQX0453027
పపరర: వజయ లకడర కలరరమయల

4260 SQX1423326
పపరర: పపసరద పపనసగబపరటట

4285 SQX1285338
పపరర: అనచష తతట

95-221/742

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:43
లస: ససస స
95-221/744

4288 SQX1687029
పపరర: ననగరరజ ఉసగబటటరర

95-221/745

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప వపసగబటటరర
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:26
లస: పప
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4289 SQX1249599
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-221/746

తసడడ:ప భబలరరగర తతట
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:46
లస: పప
4292 SQX1686948
పపరర: మయధవ బమయ ననదస

95-221/748

భరస : చసదప శశఖర రరడడడ భమయ ననదస
ఇసటట ననస:69-20-1439
వయససస:33
లస: ససస స

4290 SQX1686765
పపరర: ననగరశశర రరవప ఉసగబటటరర

4293 SQX1686989
పపరర: శవమర బమయ ననదస

4294 SQX1659366
పపరర: అసజ రరడడడ భమననదస

భరస : రతననరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:69-20-1440
వయససస:48
లస: ససస స
4301 SQX0586867
పపరర: అననశష గసడడ

95-221/755

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చటటట స
ఇసటట ననస:69-20-1440
వయససస:59
లస: పప
4307 SQX1719012
పపరర: గసగరధర రరవప బబ లర

95-200/27

95-221/762

భరస : మసగ రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:46
లస: ససస స

4302 MLJ2061844
పపరర: రతననరరడడడ భమమరరడడడ

4305 SQX1659176
పపరర: మమనక లలతస

4308 SQX1955392
పపరర: ససజత బబ లల

4311 SQX1957158
పపరర: గసగరధర రరవప బబ లల

95-221/765

4314 SQX0462911
పపరర: ననసచనరయఖ నసనన

95-221/756

4317 SQX1898972
పపరర: సతఖవత యయరస
భరస : కకటటశశరరరవప యయరస
ఇసటట ననస:69-20-1444
వయససస:22
లస: ససస స

4300 SQX0852095
పపరర: దసరరరపపసరద G

95-221/754

4303 MLJ3266368
పపరర: మయధవరరవప గసడడ

95-221/757

తసడడ:ప ననగయఖ గసడడ
ఇసటట ననస:69-20-1440
వయససస:83
లస: పప
95-221/758

4306 SQX1659192
పపరర: ససనల బబబబ లలతస

95-221/759

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప లలట లలతస
ఇసటట ననస:69-20-1442
వయససస:29
లస: పప
95-221/760

4309 SQX1957109
పపరర: పదనరవత బబ లల

95-221/761

భరస : మసగ రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:46
లస: ససస స
95-221/763

4312 SQX1358119
పపరర: నసనన వరసస nunna

95-221/764

తసడడ:ప నసనన ననసచనలయ nunna
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:28
లస: పప
95-221/766

తసడడ:ప గగపరల నసనన
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:63
లస: పప
95-223/658

95-223/1043

తసడడ:ప రతస యఖ G
ఇసటట ననస:69-20-1440
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మసగ రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర బబ లల
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:48
లస: పప
4316 SQX1833243
పపరర: సతఖవత బబ లల

95-221/753

భరస : గసగరధర రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ� నసనన
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:58
లస: ససస స
4313 SQX1777481
పపరర: మసగరరరవప బబ లల

4299 SQX0114736
పపరర: ససబగమర గసడడ గసడడ

4297 SQX1771351
పపరర: షపక బబషర

తసడడ:ప షపక మమలయల
ఇసటట ననస:69-20-1439/1 11TH LANE
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప లలట లలతస
ఇసటట ననస:69-20-1442
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మగరరవ బబ లర
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:28
లస: పప
4310 SQX0452722
పపరర: తరరపఠమర నసనన

95-221/1384

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ భమమగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-20-1440
వయససస:48
లస: పప
95-223/656

95-221/750

తసడడ:ప ససబబగ రరడడ భమననదస
ఇసటట ననస:69-20-1439
వయససస:28
లస: పప

భరస : మయధవరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:69-20-1440
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప మయధవరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:69-20-1440
వయససస:33
లస: పప
4304 SQX1434844
పపరర: లకరయఖ చటటట స

95-221/749

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:69-20-1439
వయససస:28
లస: పప
95-221/752

95-221/1383

భరస : సరయ దసరరర పపసరద తతట
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబబగ రరడడ బమననదస
ఇసటట ననస:69-20-1439
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ� భమననధస
ఇసటట ననస:69-20-1439
వయససస:37
లస: పప

4291 SQX2294056
పపరర: వనసకరయమర తతట

తసడడ:ప ననగ బబషరననమ ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:69-20-1438
వయససస:73
లస: పప

95-221/751 4296 SQX2250629
4295 SQX0453043
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ� భమయననధస�
పపరర: సలయరవపదదబన షపక

4298 SQX0114751
పపరర: పదనరవత భమమరరడడడ

95-221/747

4315 SQX1833250
పపరర: ససజజత బబ లల

95-223/657

భరస : గసగరధర రరవప బబ లల
ఇసటట ననస:69-20-1443
వయససస:26
లస: ససస స
95-221/767

4318 MLJ2063410
పపరర: శశషమర� యయరస�

95-221/768

భరస : కకటయఖ� యయరస
ఇసటట ననస:69-20-1444
వయససస:48
లస: ససస స
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4319 SQX1853589
పపరర: బబల మబరళ గధద
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95-221/769

తలర : ననగ బబబబ గధద
ఇసటట ననస:69-20-1444
వయససస:21
లస: పప
4322 SQX1957091
పపరర: శరకవణ లకడర రమనబబ యన

4320 SQX0235846
పపరర: కకటటశశర రరవప� యయరస�

95-223/659

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:69-20-1444
వయససస:33
లస: పప
95-221/770

4323 SQX1081421
పపరర: భబరత బకరక

95-221/771

భరస : వనసకట ససబబగరరవప బకక
ఇసటట ననస:69-20-1445
వయససస:31
లస: ససస స

4325 SQX1957075
పపరర: రవ కలమయర వనసపరరల

4326 SQX1285973
పపరర: బబల అకలకలయఖ రమణ
బబ యన
తసడడ:ప పప తయఖ రమణ బబ యన
ఇసటట ననస:69-20-1445
వయససస:50
లస: పప

95-221/774

4329 SQX1585241
పపరర: ననగ లకడర నలర మమకల

95-221/776

తసడడ:ప వర వనసకట రరవప వనసపరరల
ఇసటట ననస:69-20-1445
వయససస:42
లస: పప
4328 MLJ2065001
పపరర: మలలర శశరర కకమరనబబ యన

95-221/775

భరస : రవసదపబబబబ కకమరనదబబ యన
ఇసటట ననస:69-20-1449
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ� కకమరనదబబ యన
ఇసటట ననస:69-20-1449
వయససస:48
లస: పప
4334 SQX1686799
పపరర: మసగమర నలయరమమకల
భరస : కకటటశశరరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:69-20-1450
వయససస:59
లస: ససస స
4337 SQX2393064
పపరర: సతఖవత నలర మమకల

4335 SQX0857508
పపరర: శకనవరసరరవప నలర మమకల

4338 SQX0512384
పపరర: లకడర బబ యన

భరస : శకనవరస రరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:69-20-1450 , 11/5 LINE
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబగ రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:69-20-1451
వయససస:36
లస: ససస స

4340 SQX1081397
పపరర: ససబగ రరవప బబ యన

4341 SQX2440527
పపరర: సహససన యయరరవ

95-221/785

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర బబ యన
ఇసటట ననస:69-20-1451
వయససస:43
లస: పప
4343 AP151000708360
పపరర: మలయరరరడడడ ఏరరవ�
తసడడ:ప రగశరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-20-1452
వయససస:57
లస: పప
4346 SQX1853597
పపరర: భబదచర గధద
తసడడ:ప ననగబబబబ గధద
ఇసటట ననస:69-20-1453
వయససస:27
లస: పప

95-221/779

95-221/788

4344 SQX1853662
పపరర: మలలర సవరర కకతస కకసడకకల

4330 SQX1286351
పపరర: గగపరల కకషష నలయరమమకల

4333 SQX1659200
పపరర: వనసకటబపవప మయతసగర

95-221/782

95-221/777

95-221/780

4336 SQX2428324
పపరర: కకటటశశర రరవప నలర మమకల

95-221/1386

తసడడ:ప బసవయఖ నలలమమకల
ఇసటట ననస:69-20-1450
వయససస:68
లస: పప
95-221/783

4339 SQX0512376
పపరర: భబలకడర బబ యన

95-221/784

భరస : వనసకటటశశరరర బబ యన
ఇసటట ననస:69-20-1451
వయససస:61
లస: ససస స
95-221/1388

4342 SQX1335802
పపరర: రరధదక వనలలగబరరడడడ

95-223/1044

భరస : ససధనకర రరడడడ వనలలగబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-20-1452
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/786

4345 SQX1231711
పపరర: ససబబగలల బసడర

భరస : పసదబ గబరర నదనఎస కకతస కకసడకకల
ఇసటట ననస:69-20-1453
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చనన రరమయఖ బసడర
ఇసటట ననస:69-20-1453
వయససస:47
లస: ససస స

4347 SQX0852152
పపరర: అశశక P

4348 SQX0852103
పపరర: లకరణ పస

తసడడ:ప మబసలయఖ
ఇసటట ననస:69-20-1453
వయససస:30
లస: పప

95-221/1385

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మయతసగర
ఇసటట ననస:69-20-1449/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటష రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:69-20-1452
వయససస:18
లస: ససస స
95-223/1045

4327 SQX2249290
పపరర: రరజరశశరర రరమనబబ యన

తసడడ:ప శవయయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:69-20-1449
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప లనలర మమకల
ఇసటట ననస:69-20-1450
వయససస:39
లస: పప
95-221/1387

95-221/772

భరస : అకలకలయఖ
ఇసటట ననస:69-20-1445
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప బసవయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:69-20-1449
వయససస:53
లస: పప
95-221/781

4324 SQX1955400
పపరర: వమల వనసపరరల
భరస : రవ కలమయర వనసపరరల
ఇసటట ననస:69-20-1445
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:69-20-1449
వయససస:48
లస: ససస స

95-221/778 4332 SQX1585209
4331 MLJ3266483
పపరర: రవసదపబబబబ� కకమరనబబ యన�
పపరర: శవయఖ నలర మమకల

95-223/660

తసడడ:ప బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:69-20-1444
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప బబల అకలకలయఖ రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:69-20-1445
వయససస:21
లస: ససస స
95-221/773

4321 SQX0232918
పపరర: కకటయఖ� యయరస�

95-221/789

95-221/787

95-221/790

తసడడ:ప మబసలయఖ పస
ఇసటట ననస:69-20-1453
వయససస:31
లస: పప
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4349 SQX1231729
పపరర: చనన రరమయఖ బసడర

95-221/791

తసడడ:ప పసదబ గబరవయఖ బసడర
ఇసటట ననస:69-20-1453
వయససస:52
లస: పప
4352 SQX0114629
పపరర: వజయలకడర శశటట ననన ససటట ననన

95-221/793

95-224/79

95-223/1046

95-186/647

95-221/795

4359 SQX0501098
పపరర: ననగరశశర రరవప పప సదచరర

4362 SQX0287938
పపరర: మయధవ మయరరడడ

95-212/411

4365 AP151000681358
పపరర: నరసససహరరవప రరచసశశటట

95-223/1047

భరస : వనసకట సరశమ కకసగల
ఇసటట ననస:69-21-1345/3
వయససస:41
లస: ససస స

4368 SQX2354470
పపరర: రరవలక దసగరరసపపడడ

95-187/336

95-187/338

95-221/1391

95-221/799 4374 SQX0501825
4373 SQX0623868
పపరర: ససబబగరరవప గగడడగబ� godugu
పపరర: రవసదప రరడడడ వనలలగబ velugu

95-221/800

భరస : తరపతయఖ bathula
ఇసటట ననస:69-21-1462
వయససస:48
లస: ససస స

95-221/802

95-183/386

4363 MLJ3234028
పపరర: పసదబ రరడడడ మయరరడడడ

95-187/337

4366 SQX1275628
పపరర: రరఘవయఖ కవటట

95-212/421

4369 SQX1848431
పపరర: సరసబశవరరవప ససకలరర

4372 SQX0620039
పపరర: వనసకట లకరమర గగడడగబ

95-221/798

భరస : వనసకటసరశమ godugu
ఇసటట ననస:69-21-1460
వయససస:70
లస: ససస స
4375 SQX0496778
పపరర: వనసకట రరడడడ వనలలగబ velugu

95-221/801

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ velugu
ఇసటట ననస:69-21-1460
వయససస:40
లస: పప

95-221/1393 4378 SQX2370328
4377 SQX2418523
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ రరజననల
పపరర: ననగ మలర శశరర రరజననల

తసడడ:ప రరమరరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:69-21-1463
వయససస:47
లస: పప

95-223/1048

తసడడ:ప వర బబబబ ససకలరర
ఇసటట ననస:69-21-1435
వయససస:36
లస: పప
95-221/797

4376 SQX0114892
పపరర: రమణ బతష
స ల bathula

4360 SQX0289298
పపరర: ధనలకడర బడత

తసడడ:ప మసరసన రరవప కవటట
ఇసటట ననస:69-21\2
వయససస:34
లస: పప

95-221/1392 4371 SQX0587311
4370 SQX2362762
పపరర: చనన ససబగ రరడడ దసగరరసపపడడ
పపరర: వనసకట ససబగమర వనమరరడడ
vemireddy
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దసగరరసపపడడ
భరస : వనసకటరరడడడ vemireddy
ఇసటట ననస:69-21-1459
ఇసటట ననస:69-21-1460
వయససస:29
లస: పప
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ velugu
ఇసటట ననస:69-21-1460
వయససస:53
లస: పప

95-221/796

తసడడ:ప శశష రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-21
వయససస:39
లస: పప

భరస : చనన ససబగరరడడ దసగరరసపపడడ
ఇసటట ననస:69-21-1430
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటసరశమ� godugu
ఇసటట ననస:69-21-1460
వయససస:31
లస: పప

4357 SQX0120691
పపరర: సప మరరడడడ రరమరరడడడ� సప మరరడడడ

భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-21
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ రరచసశశటట
ఇసటట ననస:69-21/1
వయససస:49
లస: పప
95-223/661

95-221/1390
4354 SQX2272698
పపరర: వనసకట శరకవణణ లకడర యలమరరస

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� సప మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-20-1459
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప శశషరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-21
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస దతవర
ఇసటట ననస:69-21
వయససస:31
లస: పప
4367 SQX1435321
పపరర: రరమ కకటటశశరమర కకసగల

4356 SQX1539016
పపరర: సససపపరష సప మరరడడడ

95-221/792

భరస : సతష యలమరరస
ఇసటట ననస:69-20-1457
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప మలర యఖ
ఇసటట ననస:69-20-2165
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప కకషష రరడడడ మటకటర
ఇసటట ననస:69-21
వయససస:41
లస: పప
4364 SQX0896985
పపరర: కకషష దతవర

95-221/794

భరస : రరమరరడడడ సప మరరడడడ
ఇసటట ననస:69-20-1459
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:69-20-2058
వయససస:36
లస: పప
4361 SQX2423622
పపరర: ససత రరమ రరడడడ మటకటర

4353 SQX1853795
పపరర: లల శకనవరసరరవప ససటట ననన

4351 SQX1261635
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర శశటట ననన

తసడడ:ప సతఖననరరయణ శశటట ననన
ఇసటట ననస:69-20-1457
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ ససటట ననన
ఇసటట ననస:69-20-1457
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప అరరరన రరవప బబత
ఇసటట ననస:69-20-1457
వయససస:33
లస: పప
4358 SQX0498212
పపరర: జజన షపక

95-221/1389

తసడడ:ప గనరరజ పసపన
ఇసటట ననస:69-20-1453
వయససస:61
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ ససటట ననన
ఇసటట ననస:69-20-1457
వయససస:41
లస: ససస స
4355 SQX0081018
పపరర: పప తషరరజ బబత

4350 SQX2270106
పపరర: మబసలయఖ పసపన

95-221/1394

తసడడ:ప సతఖననయణ రరడడడ రరజననల
ఇసటట ననస:69-21-1463
వయససస:20
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-221/1395

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడడ చమరరదబ ద
ఇసటట ననస:69-21-1465
వయససస:35
లస: ససస స
4382 SQX1957356
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ తనసబబదదబ

95-221/804

95-221/806

95-223/662

95-223/1049

4386 SQX1957281
పపరర: శకనవరస రరవప అసగరరరకలల

95-221/807

95-223/663

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ మలపరటట
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:24
లస: ససస స

95-223/1050

4395 SQX1853647
పపరర: వనసకట కలయఖణణ సపతపలర

95-221/810

తసడడ:ప చన గబరవరరడడడ� c
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:32
లస: పప
4403 SQX2425775
పపరర: శరలమర మయలపరటట

95-221/1399

భరస : గగవసదస వనననకసడర
ఇసటట ననస:69-21-1474
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప బబల అసకయఖ పప కలరర
ఇసటట ననస:69-21-1474
వయససస:33
లస: పప

95-214/1375

4396 SQX1261445
పపరర: వనసకట ససబబగలల శశటట పలర

95-221/811

95-221/1397

4402 SQX2425981
పపరర: వరసజననయబలల మయలపరటట

95-221/1398

4404 SQX0120006
పపరర: వనసకట నరసయఖ� మయలపరటట

4407 SQX1587775
పపరర: కకటటశశరరరవప పప కలరర

4393 SQX2419265
పపరర: సరసబ శవ రరవప వరమళళ

95-221/814

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ మయలపరటట
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:18
లస: పప
95-221/816

తసడడ:ప తరరపరల� మయలపరటట
ఇసటట ననస:69-21-1473
వయససస:43
లస: పప
95-221/818

95-221/809

4399 SQX1038778
పపరర: పటనస వనసకట ననరరయణ
పటనస
తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ పటనస
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ మయలపరటట
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ మయలపరటట
ఇసటట ననస:69-21-1472 , 1st line
వయససస:39
లస: ససస స
4406 SQX1038729
పపరర: ననగమర వనననకసడర

4401 SQX2429637
పపరర: ననగ లకడర మయలపరటట

4390 SQX1957059
పపరర: యబవ పవన కలమయర గకసధద

95-221/813

తసడడ:ప హహసపసనయఖ ససటట పలర
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:26
లస: పప
95-221/815

95-221/808

భరస : చచనన బబబబ శశటట పలర
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:26
లస: ససస స

95-221/812 4398 SQX1335885
4397 SQX0955534
పపరర: ససబగ లకడర శశటట పలర settipalli
పపరర: పపరష చసదప శశఖర ససటట పలర

4400 SQX0120311
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ� సస�

4387 MLJ2061778
పపరర: చన ననగయఖ� అసగరరరకలల�

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:69-21-1470
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసనయఖ సపతపలర
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హహససనయఖ settipalli
ఇసటట ననస:69-21-1472
వయససస:40
లస: ససస స

95-221/805

తసడడ:ప శకనవరస రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:69-21-1469
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప కకషషమమరరస గకసథద
ఇసటట ననస:69-21-1469
వయససస:46
లస: పప
95-136/126

4384 SQX1853639
పపరర: వరలకడర అసగరరరకలల

తసడడ:ప గబరవయఖ � angirekula�
ఇసటట ననస:69-21-1468
వయససస:46
లస: పప

4389 SQX0506188
పపరర: ససధనకర రరడడడ వనలలగబరరడడడ

4392 SQX1483957
పపరర: శకనవరస రరవప గకసథద

95-221/803

భరస : ననగయఖ అసగరరరకలలల
ఇసటట ననస:69-21-1468
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1468
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గకసథద
ఇసటట ననస:69-21-1469
వయససస:43
లస: ససస స
4394 SQX1979079
పపరర: ననగ లకడర మలపరటట

95-221/1396

తసడడ:ప ననగయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:69-21-1468
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ వనలలగబ రరడడ
ఇసటట ననస:69-21-1468
వయససస:26
లస: పప
4391 SQX1483940
పపరర: ఉమ మహహశశరర గకసథద

4383 SQX2419125
పపరర: ససదఖ గగరర పటనస

4381 SQX1957034
పపరర: లలయవత తనసబబదదబ

భరస : వనసకట రరడడడ తనసబబదదబ
ఇసటట ననస:69-21-1466
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గగరర పటనస
ఇసటట ననస:69-21-1467
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబగయఖ పటనస
ఇసటట ననస:69-21-1468
వయససస:56
లస: ససస స
4388 SQX0099689
పపరర: రవసదప రరడడడ వనలలగబ రరడడ

95-216/1127

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ తనసబమదదద
ఇసటట ననస:69-21-1466
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ తనసబబదదబ
ఇసటట ననస:69-21-1466
వయససస:26
లస: పప
4385 SQX0114850
పపరర: పపలర మర పటనస పటనస

4380 SQX2466852
పపరర: వనసకట రరడడడ తనసబమదదద

4405 SQX1587742
పపరర: వనసకటలకడర పప కలరర

95-221/817

భరస : కకటటశశరరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:69-21-1474
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/819

4408 SQX0947549
పపరర: గగవసదస వనననకసడర

95-221/820

తసడడ:ప పపలర యఖ వనననకసడర
ఇసటట ననస:69-21-1474
వయససస:49
లస: పప
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95-217/786

భరస : ననగరరరరన కకలగరన
ఇసటట ననస:69-21-1475
వయససస:30
లస: ససస స
4412 SQX2198018
పపరర: జయరరవప తతటకలర

95-221/1401

Deleted
95-223/1052

భరస : పపకరశ రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1475
వయససస:47
లస: ససస స
4418 SQX0254789
పపరర: శవ కకషష ససకలరర

95-220/336

95-223/1297

95-223/1054

4416 MLJ3762861
పపరర: శవకకషష ససకలరర

4419 SQX1853779
పపరర: వజయలకడర సనసకరర

4422 SQX1848266
పపరర: రవసదప బబబబ పరటటబసడర

4425 SQX1261742
పపరర: కకషషవనణణ జసగర

95-221/825

4428 SQX2367407
పపరర: సరమమజఖస జసగ

95-217/638

4431 SQX2455061
పపరర: శవ పరరశత మదబసరన

4414 SQX1853449
పపరర: ననగ లకడర ససకలరర

4417 SQX0253146
పపరర: రతస మర ససకలరర

95-221/821

95-223/664

4423 SQX1466011
పపరర: రవసదనప రరడడడ జసగర

95-221/823

4426 SQX0498105
పపరర: శకనవరసరరడడడ జసగర జసగర

95-221/1405

4429 SQX1383389
పపరర: అనసష జసగర

95-221/1404

4432 SQX1659168
పపరర: ఉమయమహహశశరర మలలర ల

4435 SQX0697342
పపరర: అచచమర చటటట చటటట

తసడడ:ప మలర యఖ� gadam
ఇసటట ననస:69-21-1480
వయససస:29
లస: పప

95-223/665

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-21-1477/1
వయససస:28
లస: ససస స

4434 SQX1853654
పపరర: వనసకట రమణ దదరరనల

95-221/828

భరస : మయలకకసడయఖ దదరరనల
ఇసటట ననస:69-21-1480
వయససస:37
లస: ససస స
4437 SQX0400309
పపరర: కకషష రరడడడ� గగగబలయమమడడ�

95-221/824

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-21-1477/1
వయససస:45
లస: పప

4433 SQX1285882
పపరర: వనసకట రరవప మలలర ల

95-221/830

95-223/1053

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-21-1477
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటష పసడరర
ఇసటట ననస:69-21-1478
వయససస:23
లస: ససస స

4436 SQX0621995
పపరర: గబరవయఖ గరదస� gadam

95-221/822

తసడడ:ప సతఖననరరయణ సనసకరర
ఇసటట ననస:69-21-1475/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననగ పపసరద మదబసరన
ఇసటట ననస:69-21-1477 , kotha lakshma red
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప లసగనన మలలర ల
ఇసటట ననస:69-21-1478
వయససస:52
లస: పప

95-220/335

4420 SQX1853761
పపరర: వరబబబబ సనసకరర

తసడడ:ప భవనననరరయణ మదబసరన
ఇసటట ననస:69-21-1477 , kotha lakshma red
వయససస:55
లస: పప
95-221/827

95-223/1051

భరస : వరబబబబ
ఇసటట ననస:69-21-1475/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జసగ
ఇసటట ననస:69-21-1477/1
వయససస:67
లస: ససస స
95-221/1403

95-221/1400

భరస : సరసబ శవ రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:69-21-1475
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-21-1477/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరమరరడడడ జసగర
ఇసటట ననస:69-21-1477/1
వయససస:80
లస: పప
4430 SQX2456887
పపరర: ననగ పపసరద మదబసరన

భరస : ననగ రరజ కలగన
ఇసటట ననస:69-21-1475
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:69-21-1477
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:69-21-1477
వయససస:41
లస: పప
4427 SQX0499350
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జసగర జసగర

95-221/1402

భరస : ససవర కకషష సనసకరర
ఇసటట ననస:69-21-1475/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జయరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:69-21-1476
వయససస:43
లస: ససస స
4424 SQX0908301
పపరర: శకనవరసరరవప పరటటబసడర

4413 SQX2326239
పపరర: ననగ జజఖత కలగన

4411 SQX2285773
పపరర: రతస మర ససకలరర

భరస : వర బబబబ ససకలరర
ఇసటట ననస:69-21-1475
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప వరబబబబ
ఇసటట ననస:69-21-1475/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వరబబబబ
ఇసటట ననస:69-21-1475/1
వయససస:32
లస: పప
4421 SQX2265510
పపరర: శరసత పసపయ తతటకలర

95-217/924

తసడడ:ప వర బబబబ ససకలరర
ఇసటట ననస:69-21-1475
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తతటకలర
ఇసటట ననస:69-21-1475
వయససస:53
లస: పప
4415 SQX1848365
పపరర: పపననమర దదడడడ

4410 SQX2196772
పపరర: సరసబ శవ రరవప ససకలరర

95-221/826

95-221/829

భరస : జననరర నరరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:69-21-1480
వయససస:45
లస: ససస స
95-221/831

తసడడ:ప చన ఆవపలరరడడడ� గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:69-21-1480
వయససస:34
లస: పప

4438 SQX1520890
పపరర: వదసఖలత సససడడప

95-221/832

భరస : శకనవరసరరవప సససడడప
ఇసటట ననస:69-21-1481
వయససస:49
లస: ససస స
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4439 SQX1513556
పపరర: ససకరశ ఆదదతఖ సససడడప

95-221/833

తసడడ:ప శకనవరస రరవప సససడడప
ఇసటట ననస:69-21-1481
వయససస:24
లస: పప
4442 SQX2263747
పపరర: ననలస వనసకట రరవప

95-221/1407

95-223/666

తసడడ:ప యయగర రరడడడ మననబదస
ఇసటట ననస:69-21-1485
వయససస:24
లస: ససస స
4448 SQX0115394
పపరర: చచననమర పటట ణస

95-221/837

95-223/670

భరస : ఏగరరరడడడ మసడచదబ స
ఇసటట ననస:69-21-1485
వయససస:41
లస: ససస స

4446 SQX0566794
పపరర: యగరరరడడడ మసడచదబ స

4447 SQX0389353
పపరర: రమయదతవ సరనకకమబర

4449 SQX0591842
పపరర: ననగయఖ� పటనస�

4452 SQX0310466
పపరర: కకటటశశరర అననపరరడడడ

95-219/598

4455 SQX0453258
పపరర: శశషగరరర రరవప� లసబబ�

భరస : కరశయఖ settipalli
ఇసటట ననస:69-21-1493
వయససస:46
లస: ససస స
95-221/843

95-223/673

భరస : బబల వనసకటటసశరరర కకడచ
ఇసటట ననస:69-21-1498
వయససస:32
లస: ససస స
4466 SQX1686781
పపరర: పదర రరజవరపప
భరస : సతష రరజవరపప
ఇసటట ననస:69-22-15/2
వయససస:29
లస: ససస స

4461 SQX0515718
పపరర: శకనవరస రరడడడ వనననన vennaa

95-221/838
4450 SQX0515775
పపరర: కకషరషరరడడడ అననపరరడడ �
annapareddy
తసడడ:ప పసదబ ననగరరరడడడ� annapareddy
ఇసటట ననస:69-21-1489
వయససస:46
లస: పప

95-223/671

4453 SQX1295436
పపరర: అసజల అననపపరరడడడ

95-221/839

4456 SQX0420273
పపరర: మలలర శశరర మమలయ

95-223/672

భరస : రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1492
వయససస:36
లస: ససస స
95-221/841

4459 SQX1174739
పపరర: కరశయఖ శశటట పలర settipalli

95-221/842

తసడడ:ప రరమయఖ settipalli
ఇసటట ననస:69-21-1493
వయససస:41
లస: పప
95-221/844

4462 SQX2490621
పపరర: గగపరలరరడడడ కటట రరడడడ
తసడడ:ప ససబగరరడడడ కటట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1495
వయససస:37
లస: పప

4464 SQX0501197
పపరర: షరరఫ షపక�

4465 SQX1033935
పపరర: వరసవ మతషరరస

భరస : ఖఱ ఘఘగక
ఇసటట ననస:69-22-19
వయససస:26
లస: ససస స

95-219/597

భరస : ననగరసదప రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1490
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన ననరరయణ రరడడ vennaa
ఇసటట ననస:69-21-1495
వయససస:48
లస: పప

4467 SQX2411551
పపరర: భఖ ఝఘ

95-223/668

95-223/669

95-223/1055

తసడడ:ప అబబబల వరహబ�
ఇసటట ననస:69-21-2066
వయససస:45
లస: పప
95-221/845

95-221/836

భరస : రరమకకకషషరరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1486
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:69-21-1493
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర కకమటట
ఇసటట ననస:69-21-1495
వయససస:40
లస: ససస స
4463 SQX1383306
పపరర: వనసకట రతనస కకడచ

95-223/667

తసడడ:ప బబలర యఖ� lambu
ఇసటట ననస:69-21-1490
వయససస:46
లస: పప

95-221/840 4458 SQX1834688
4457 SQX1174721
పపరర: తరరపఠమర శశటట పలర settipalli
పపరర: కరశ రరవప శశటట పలర

95-221/835

4444 SQX0114843
పపరర: వనసకటమర మసడచదబ స

తసడడ:ప వనసకట రరవప ననలస
ఇసటట ననస:69-21-1483 , 3 rd line
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1489
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యయగమర గసధస
ఇసటట ననస:69-21-1490
వయససస:31
లస: ససస స

4460 SQX1394675
పపరర: గబరవమర కకమటట

95-221/1408

తసడడ:ప పసదబగబరవయఖ�
ఇసటట ననస:69-21-1487
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1489
వయససస:34
లస: ససస స
4454 SQX1347997
పపరర: మబనమర గసధస

4443 SQX2445195
పపరర: రరజ చసదనపవత ననలస

4441 SQX1520908
పపరర: శకనవరసరరవప సససడడప

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప సససడడప
ఇసటట ననస:69-21-1481
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప హనసమయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-21-1485
వయససస:45
లస: పప

భరస : చనన వనసకట ససబగయఖ
ఇసటట ననస:69-21-1487
వయససస:46
లస: ససస స
4451 SQX0414037
పపరర: చననమయరయ మరర

95-221/834

తసడడ:ప లకరయఖ kukkapalli
ఇసటట ననస:69-21-1481
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప గగవసద ననగరశశర రరవప ననలస
ఇసటట ననస:69-21-1483
వయససస:53
లస: పప
4445 SQX1383348
పపరర: అనసష మననబదసబ

4440 SQX1139048
పపరర: శకనస కలకకపలర kukkapalli

95-221/1508

95-223/674

భరస : వరబబబబ మతషరరస
ఇసటట ననస:69-22
వయససస:35
లస: ససస స
95-217/936

4468 SQX2185486
పపరర: గరయతప పప నగగటట

95-217/925

Deleted

భరస : ససధనకర రరడడడ పప నగగటట
ఇసటట ననస:69-22-149
వయససస:22
లస: ససస స
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4469 SQX2497451
పపరర: లకడర కసదసకలరర
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95-217/963

భరస : నరసససహ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:69-22-149
వయససస:56
లస: ససస స
4472 SQX2282978
పపరర: పపసనన పప నగరటట

95-222/1274

95-223/675

95-221/848

95-221/851

95-221/854

95-221/857

95-221/859

భరస : వరయఖ సదమ
ఇసటట ననస:69-22-1498-19
వయససస:52
లస: ససస స

4485 SQX0120188
పపరర: మహన రరడడడ పరనసగసటట

4488 SQX2243608
పపరర: శవ రరడడడ తరరమలరరడడడ

4491 SQX1247999
పపరర: శకనస శశఖర రరడడడ గబదదబసడడ

95-217/641

4494 SQX0623934
పపరర: రమమష బబబబ సరధస

95-221/849

4497 SQX1040930
పపరర: ధనలకడర పడడగరపరటట
భరస : ననరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:69-22-1499
వయససస:39
లస: ససస స

95-221/847

4480 SQX0114785
పపరర: నరసమర పప నసగగటటట పసనసగరటట

95-221/850

భరస : వనసకట రరడడడ పసనసగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:49
లస: ససస స
95-221/852

4483 SQX0120493
పపరర: ససధనకర పప నసగటటట పసనసగరటట

95-221/853

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పసనసగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:29
లస: పప
95-221/855

4486 SQX1181270
పపరర: రరమరరడడడ తరరమలరరడడడ

95-221/856

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:47
లస: పప
95-221/1410

4489 SQX1957018
పపరర: ఉష రరణణ గబదదబసడడ

95-221/858

భరస : శకనవరస రరడడడ గబదదబసడడ
ఇసటట ననస:69-22-1497
వయససస:40
లస: ససస స
95-221/860

4492 SQX2355709
పపరర: ననగ పపసరద కసదసకలరర

95-221/1411

తలర : లకడర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:69-22-1497
వయససస:39
లస: పప
95-221/861

తసడడ:ప వరయఖ సరధస
ఇసటట ననస:69-22-1498
వయససస:29
లస: పప
95-217/926

4477 SQX1251768
పపరర: కకషష కలమయరర కసదసకలరర
తసడడ:ప నరసససహరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగర రరడడడ గబదదబసడడ
ఇసటట ననస:69-22-1497
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప రమమష సరదస
ఇసటట ననస:69-22-1498
వయససస:24
లస: ససస స
4496 SQX2356046
పపరర: యసగమర సదమ

95-221/846

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:19
లస: పప

భరస : పపభబకర రరడడడ పరశత రరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1497
వయససస:64
లస: ససస స
4493 SQX1425272
పపరర: రరమలకడర సరదస

4482 SQX1181171
పపరర: వనసకటటసశరరరరడడడ తరరమలరరడడడ

95-217/640

Deleted

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పరనసగసటట
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప శవరరరడడడ మయరరరర
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:60
లస: పప
4490 SQX1957166
పపరర: ససగబణ పరశత రరడడడ

4479 SQX1181213
పపరర: వనసకట లకడర తరరమలరరడడ

4474 SQX1971043
పపరర: గరయతప పప నగగటట

భరస : ససధనకర రరడడడ పప నగగటట
ఇసటట ననస:69-22-1490
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:32
లస: పప
4487 AP151000708698
పపరర: శవరరమకకషరషరరడడడ మయరరరర

95-217/639

భరస : రరమరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:25
లస: పప
4484 SQX0120386
పపరర: పపలయరరరడడడ పప నసగగటట

4476 SQX0114876
పపరర: ననగమలలర శశరర పప నసగగటటట

95-219/1120

Deleted

భరస : మహన రరడడడ పప నసగగటటట
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగరర ననయబడడ రరతతలల
ఇసటట ననస:69-22-1496
వయససస:36
లస: ససస స
4481 SQX1181304
పపరర: రరజశశఖరరకడడడ తరరమలరరడడడ

4473 SQX1969427
పపరర: వనసకట రరడడడ పప నసగగటట

4471 SQX2539666
పపరర: ననగ పపసరద కసదసకలరర

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:69-22-149
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప పపలర రరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-22-1490
వయససస:70
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:69-22-1492
వయససస:49
లస: ససస స
4478 SQX1659341
పపరర: సరసశత రరతతలల

95-217/971

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:69-22-149
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపలర రరడడడ పప నగరటట
ఇసటట ననస:69-22-149
వయససస:24
లస: ససస స
4475 SQX0080861
పపరర: మసగమర సరదస

4470 SQX2538247
పపరర: ననగ పపసరద కసదసకలరర

4495 SQX0075572
పపరర: వరయఖ సరదస

95-221/862

తసడడ:ప కరశయఖ సరదస
ఇసటట ననస:69-22-1498
వయససస:35
లస: పప
95-217/642

4498 SQX2008282
పపరర: అదద లకడర అరవపలర

95-217/787

భరస : వనసకటటశశరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:69-22-1499
వయససస:52
లస: ససస స
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4499 SQX0636282
పపరర: వనసకటరరడడడ చననపరరడడడ
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95-219/599

తసడడ:ప మబసల రరడడడ చనపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1499
వయససస:31
లస: పప
4502 SQX0697011
పపరర: వనసకటలకడర చతరరకలల

95-221/864

95-221/867

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ చతరరకలల
ఇసటట ననస:69-22-1500
వయససస:28
లస: పప
4508 SQX1041177
పపరర: ననగలకడర సరనకకమబర

95-217/643

95-221/873

95-221/876

95-221/1412

95-221/880

95-217/644

4518 NDX3191756
పపరర: ససధనమణణ పప నగరటట

4521 SQX0700542
పపరర: రమనరరడడడ పప నసగగటట

95-221/1413

4524 SQX2492783
పపరర: ససధ మణణ పప నగరటట

95-221/874

4527 SQX2481927
పపరర: కలసడచరర ససధనకర రరడడడ
కలసడచరర
తసడడ:ప కలసడచరర రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:18
లస: పప

4507 SQX0700484
పపరర: శకనవరస రరడడడ చతరరకలల

95-221/869

4510 SQX1400050
పపరర: గరరరజ సరనకకమబర

95-221/872

4513 SQX0697359
పపరర: లకడరభవరన ఆరరకటర

95-221/875

భరస : ననగరరరనరరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:69-22-1504
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/877

4516 SQX0120477
పపరర: రరమకకకషష రరడడడ అరరకటర

95-221/878

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:69-22-1504
వయససస:34
లస: పప
94-200/1390

4519 SQX0697581
పపరర: వనసకటససబబగలల పప నసగగటట

95-221/879

భరస : రమణనరరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-22-1505
వయససస:41
లస: ససస స
95-221/881

4522 SQX0515742
పపరర: తరరపతరరడడడ పప నగరటట

95-221/882

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడ�డడ పప నగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1505
వయససస:48
లస: పప
95-221/1513

తసడడ:ప రమణ రరడడడ పప నగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1505
వయససస:21
లస: ససస స
95-217/928

95-221/866

భరస : జయ రరమ రరడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-22-1503
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-22-1505
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-22-1505
వయససస:26
లస: పప
4526 SQX2479442
పపరర: కలసడచరర ససధనకర రరడడడ
కలసడచరర
తసడడ:ప కలసడచరర రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:18
లస: పప

4515 SQX0120428
పపరర: ననగరరరరన రరడడడ అరరకటర

4504 SQX0357715
పపరర: పపశరసత రరడడడ చతరరకలల

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ చతరరకలల
ఇసటట ననస:69-22-1500
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప రమణ రరడడడ పప నగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1505
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ రరడడడ పప నగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1505
వయససస:24
లస: పప
4523 SQX2279826
పపరర: చసదపశశఖర రరడడడ పప నసగగటట

95-221/868

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ అరరకటర
ఇసటట ననస:69-22-1504
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబబగ రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:69-22-1504
వయససస:52
లస: పప
4520 SQX1687144
పపరర: మరననద రరడడ పప నగరటట

4506 SQX0852137
పపరర: శకనవరస రరడడడ చచరరకలల

4512 SQX0759993
పపరర: వనసకట రరడడడ సరనకకమబర

95-221/863

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ చతరరకలల
ఇసటట ననస:69-22-1500
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప కకసడనరరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-22-1503
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ arikatla
ఇసటట ననస:69-22-1504
వయససస:49
లస: ససస స
4517 SQX2293066
పపరర: వనసకట రరడడడ ఆరరకటర

95-221/865

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1503
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-22-1503
వయససస:35
లస: పప
4514 SQX0029462
పపరర: ససబబగలల ఆరరకటర arikatla

4503 SQX1659101
పపరర: దసరర వనసకట పపదదప రరడడడ
చచరకలల
తసడడ:ప శకనవరస రరడడ చచరకలల
ఇసటట ననస:69-22-1500
వయససస:22
లస: పప

4509 SQX1041169
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమబర

4501 SQX1659317
పపరర: రరమబలమర చననప రరడడ

భరస : మబసల రరడడడ చననప రరడడ
ఇసటట ననస:69-22-1499
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప చచనననరరడడడ చచరరకలల
ఇసటట ననస:69-22-1500
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1503
వయససస:57
లస: ససస స
4511 SQX0388215
పపరర: జయరరమరరడడడ సరనకకమబర

95-219/600

తసడడ:ప ఓబబలరరడడడ చనపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1499
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ చతరరకలల
ఇసటట ననస:69-22-1500
వయససస:47
లస: ససస స
4505 SQX0700096
పపరర: పపతనప రరడడడ చతరరకలల

4500 SQX0636639
పపరర: మబసల రరడడడ చనపరరడడడ

95-217/927
4525 SQX2480176
పపరర: కలసడచరర ససమలత రమణరరడడడ

తసడడ:ప కలసడచరర రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:19
లస: ససస స
95-217/929

Deleted

4528 SQX2477941
పపరర: కలసడచరర ససధనకర రరడడడ
కలసడచరర
తసడడ:ప కలసడచరర రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:18
లస: పప

95-217/930
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4529 SQX1348045
పపరర: వనసకట ననరరయణమర
కలసదసరర
భరస : రమణన రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:35
లస: ససస స

95-219/601

4532 SQX0114454
పపరర: ససబగలకడర అననపపరరడడ

95-221/884

95-219/602

తసడడ:ప కకసడన రరడడడ కలసదసరర
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:40
లస: పప

భరస : చచనసనరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:44
లస: ససస స

4533 SQX1647189
పపరర: వనసకట రరడడడ అననప రరడడ

95-221/887

4531 SQX1520882
పపరర: ససత మహలకడర తతక

95-221/883

భరస : బబలకకషష తతక
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/885

తసడడ:ప చచననన రరడడడ అననప రరడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:22
లస: పప

4535 SQX0120220
పపరర: చచనననరరడడడ అననపప రరడడ

4534 SQX0700120
పపరర: శకనవరస రరడడడ తరరమలరరడడడ
tirumalareddy
తసడడ:ప గరలరరడడడ tirumalaredd
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:44
లస: పప

95-221/886

95-221/1414
4536 SQX2475531
పపరర: కలసడచరర ససమలత రమణరరడడడ

Deleted

తసడడ:ప శశషరరడడడ అననపప రరడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:46
లస: పప

4537 SQX2420479
పపరర: రజయ ససలయసనన షపక

4530 SQX1348136
పపరర: రమణ రరడడడ కలసదసరర

తసడడ:ప కలసడచరర రమణరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1506
వయససస:19
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-221/1420

4538 SQX2523397
పపరర: లకడర రరడడడ పప ననగరటట

95-185/978

4539 SQX2435527
పపరర: రమణ పప నగరటట

95-217/932

భసధసవప: కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:69-22-1507 , 2nd line
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర రరడడడ పప ననగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1508
వయససస:45
లస: పప

4540 SQX1900364
పపరర: నగరరరడడడ పప ననగరటట

95-220/337

4541 SQX0619874
పపరర: Vijays lakshmi
Tirumalareddy
భరస : కకటటరరడడడ� తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1508
వయససస:38
లస: ససస స

95-221/889

4542 SQX0622761
పపరర: తరరమలరరడడడ కకటటరరడడడ�
తరరమలరరడడడ
తసడడ:ప కకటటరరడడడ� తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1508
వయససస:48
లస: పప

95-221/890

95-217/645

4544 SQX0114686
పపరర: మలర క రరజవరపప

95-221/891

4545 SQX0115444
పపరర: ఆదదలకడర రరజవరపప

95-221/892

తసడడ:ప లకడర రరడడడ పప ననగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1508
వయససస:20
లస: పప
4543 SQX1971480
పపరర: అదద ననరరయణ పప నసగగటట
తసడడ:ప శకనవరస రరవప పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-22-1508/1
వయససస:27
లస: పప
4546 SQX0114744
పపరర: వజయ రరజవరపప

భరస : రరజరష రరజవరపప
ఇసటట ననస:69-22-1512
వయససస:31
లస: ససస స
95-221/893

భరస : గబరవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:69-22-1512
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప వజయ rajavarapu6
ఇసటట ననస:69-22-1512
వయససస:37
లస: పప
95-221/1421

తసడడ:ప గలరరడడడ మమటట ట
ఇసటట ననస:69-22-1514
వయససస:24
లస: పప
4555 SQX2195303
పపరర: భబసకర రరడడడ అలర స

భరస : బబలసరశమ రరజవరపప
ఇసటట ననస:69-22-1512
వయససస:32
లస: ససస స

95-221/894 4548 SQX0120741
4547 SQX0120360
పపరర: రరజవరపప సతష rajavarapu
పపరర: రరజవరపప బబలసరశమ
rajavarapu
తసడడ:ప వ rajavarapu
తసడడ:ప వజయ rajavarapu
ఇసటట ననస:69-22-1512
ఇసటట ననస:69-22-1512
వయససస:32
లస: పప
వయససస:34
లస: పప

95-221/896 4550 SQX2233005
4549 SQX0120436
పపరర: రరజరష రరజవరపప rajavarapu
పపరర: చచననమర పప కలరర

4552 SQX2209617
పపరర: అననరనయ రరడడడ మమటట ట

భరస : లకడర రరడడడ పప ననగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1508
వయససస:35
లస: ససస స

95-217/933

భరస : రమణయఖ పప కలరర
ఇసటట ననస:69-22-1513 , kotha lakshma red
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:69-22-1514
వయససస:44
లస: ససస స

4553 SQX2196715
పపరర: వనసకట లకడర అలర స

4554 SQX2193308
పపరర: సరసబరరడడడ అలర స

95-221/1422

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:69-22-1514
వయససస:23
లస: ససస స
95-221/1423

తసడడ:ప సరసబ రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:69-22-1514 2ND LINE
వయససస:25
లస: పప

4551 SQX1520874
పపరర: రమణ అలర స

4556 SQX1198127
పపరర: పరరశత మకరక
భరస : ససబబగ రరవప మకరక
ఇసటట ననస:69-22-1515
వయససస:45
లస: ససస స

95-221/895

95-221/897

95-223/1252

తసడడ:ప ససబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1514
వయససస:54
లస: పప
95-217/646

95-217/647
4557 SQX1198143
పపరర: వనసకట ససరరష కలమయర మకరక

తసడడ:ప ససబబగ రరవప మకరక
ఇసటట ననస:69-22-1515
వయససస:31
లస: పప
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95-217/648

తసడడ:ప కకషష మమరరస మకరక
ఇసటట ననస:69-22-1515
వయససస:48
లస: పప
4561 SQX1520866
పపరర: గగపస మడతల

95-221/899

95-221/901

భరస : వనసకట ననరరయణరరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:69-22-1517/1
వయససస:34
లస: ససస స
4570 SQX0774208
పపరర: గరలలమర పసనననక

95-221/906

95-221/908

భరస : తరరపత రరడడడ పసనసగరటట
ఇసటట ననస:69-22-1535/2
వయససస:41
లస: ససస స
4576 SQX0944108
పపరర: మసతప ససధన రరణణ
భరస : మసరసన రరవప మసతప
ఇసటట ననస:69-23
వయససస:49
లస: ససస స
4579 SQX1951755
పపరర: హహబర బనన షపక

95-216/816

Deleted

4585 SQX2219152
పపరర: కకషష రరడడడ గగగబలమమడడ
తసడడ:ప అవపల రరడడడ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:69-23-1522
వయససస:35
లస: పప

4565 SQX0620476
పపరర: కరశమర తనబబదసబల

95-221/902

4566 SQX1659119
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ తనభబదద

95-217/650

95-221/1424

95-221/903

తసడడ:ప రరమకకషష రరడడడ తనభబదద
ఇసటట ననస:69-22-1517
వయససస:41
లస: పప

4568 SQX0700740
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరడడడ కసదద

95-221/905

4569 SQX1054782
పపరర: పసననక గరలలయఖ

95-217/649

తసడడ:ప బకయఖ
ఇసటట ననస:69-22-1518
వయససస:72
లస: పప

4571 SQX2232981
పపరర: పసననకఅలయ గలయఖ

95-217/935

4572 SQX0422170
పపరర: ససత బరరడడడ

తసడడ:ప బకకయఖ పసననకఅలయ
ఇసటట ననస:69-22-1518 , lakshma reddy co
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : రమమష రరడడడ� బరరడడడ
ఇసటట ననస:69-22-1535/1
వయససస:36
లస: ససస స

4574 SQX0697078
పపరర: మలలర శశరర కకతస kotha

4575 SQX0830091
పపరర: సరయ పపవణ కలమయర

95-221/909

95-221/907

95-186/93

తసడడ:ప మసరసన రరవప మసతప
ఇసటట ననస:69-23
వయససస:30
లస: పప

4577 SQX0944074
పపరర: మసతప సరయ పపవణ కలమయర

95-187/340

తసడడ:ప మసరసన రరవప మసతప
ఇసటట ననస:69-23
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:69-23-1460
వయససస:19
లస: ససస స

4582 AP151000699239
పపరర: ఈశశరచసదపవదనఖసరగర
కకమమరరర
తసడడ:ప కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:69-23-1521/3
వయససస:45
లస: పప

95-217/934
4563 SQX2477107
పపరర: తననభమదదద రరజ శరఖర రరడడ
తననభమదదద
తసడడ:ప తననభమదద వనసకటటశశర రరడడడ ఫరదర
ఇసటట ననస:69-22-1517
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ kotha
ఇసటట ననస:69-22-1707
వయససస:59
లస: ససస స
95-187/339

95-221/898

95-221/900

తసడడ:ప పపరర రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:69-22-1517/1
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరలయఖ పసనననక
ఇసటట ననస:69-22-1518
వయససస:75
లస: ససస స
4573 SQX0422188
పపరర: పదర వత పప నసగరటట పసనసగరటట

4562 SQX0621938
పపరర: వనమయఖ మడతల

భరస : రరమకకకషష రరరడడడ తనబబదసబల
ఇసటట ననస:69-22-1517
వయససస:70
లస: ససస స
95-221/904

4560 SQX0628396
పపరర: అలల
ర రమర మడతల miatala

భరస : వనమయఖ midatala
ఇసటట ననస:69-22-1516
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదబనన మడతల
ఇసటట ననస:69-22-1516
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తనసబబదదబ
ఇసటట ననస:69-22-1517
వయససస:39
లస: ససస స
4567 SQX0697250
పపరర: మహలకడర కసదద

95-223/676

తసడడ:ప శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:69-22-1515
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనమయఖ మడతల
ఇసటట ననస:69-22-1516
వయససస:25
లస: పప
4564 SQX0403089
పపరర: సరసశత

4559 SQX1513820
పపరర: బబలకకషష తతక

4578 SQX0644997
పపరర: మసరసనరరవప మసతప

95-187/341

తసడడ:ప పసదబససబగయఖ మసతప
ఇసటట ననస:69-23
వయససస:53
లస: పప

4580 SQX1951763
పపరర: వవనకరనసద రరడడడ ఎరవర

95-216/817

4581 SQX0388249
పపరర: రరమకకకషష రరడడడ సరనకకమబర�
సరనకకమబర
తసడడ:ప వనసకట రరడ�డడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-23-1503
వయససస:39
లస: పప

95-221/910

95-219/603

4584 SQX1295311
పపరర: నరసజన రరడడడ అననపపరరడడడ

95-219/604

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ ఎరవర
ఇసటట ననస:69-23-1491
వయససస:22
లస: పప
4583 SQX1347922
పపరర: జయమర అననపరరడడ
భరస : ఆదదననరరయణ రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1522
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1522
వయససస:24
లస: పప

4586 SQX2208254
పపరర: రమణమర గగగబలమమడడ

4587 SQX2441012
పపరర: ననగరశశరమర యడర పలర

భరస : కకషష రరడడడ గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:69-23-1522
వయససస:31
లస: ససస స

95-221/1425

95-222/1275

భరస : శదబయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:69-23-1522
వయససస:38
లస: ససస స
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4588 SQX0396911
పపరర: కకషరషరరడడడ గగగబలమమడడ

95-223/1057

తసడడ:ప ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:69-23-1523
వయససస:34
లస: పప
4591 SQX0674481
పపరర: వనసకటరరడడడ మసదలపప

95-223/678

4592 SQX0697334
పపరర: తరరపతమర మసదలపప

95-221/912

4595 SQX0299800
పపరర: మహలకమర అననపరరడడ �
భరస : వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:69-23-1525
వయససస:38
లస: ససస స

4597 SQX2334050
పపరర: బబలయజ అననపపరరడడ

4598 SQX0326884
పపరర: వనసకట ననరరయణరరడడడ వననన

95-221/1426

తలర : మహలకడర అననపపరరడడ
ఇసటట ననస:69-23-1525 , 1ST LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప పసదబ ననరరయణరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-23-1526
వయససస:45
లస: పప

4600 SQX1093699
పపరర: మలలర శశరర వననన

4601 SQX0566653
పపరర: లకడర కలమయరర మసచనల�

95-223/1061

భరస : చసదప శశఖర రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-23-1526
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన ననగరరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-23-1527
వయససస:29
లస: పప
4606 SQX1897156
పపరర: రరణబక కట

95-223/1066

95-221/914

భరస : వనసకటటశశరర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:28
లస: ససస స

95-223/1059

4596 SQX0697243
పపరర: ససబగలకడర తతనసగబసటర

95-223/1060

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1525
వయససస:47
లస: ససస స
95-219/605

4607 SQX0697706
పపరర: ఆదదలకడర గరదచ

4610 SQX1040971
పపరర: రమణ చటబఖల

95-221/1427

4613 SQX2362846
పపరర: కరశ రరడడడ బసడడ

95-223/679

4616 SQX1295410
పపరర: ధనలకడర వనననన
భరస : వనసకట కకషరష రరడడడ వనననన
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:24
లస: ససస స

95-221/913

4602 SQX0697219
పపరర: కరశమర పప కలరర

95-223/1062

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:69-23-1527
వయససస:39
లస: ససస స
95-223/1064

4605 SQX0700112
పపరర: ససబగయఖ సఫగరన

95-223/1065

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:69-23-1527
వయససస:49
లస: పప
95-223/1067

4608 SQX1897172
పపరర: కకటటరరడడడ కట

95-223/1068

తసడడ:ప ససబగరరడడడ కట
ఇసటట ననస:69-23-1528
వయససస:37
లస: పప
95-217/651

4611 SQX0587022
పపరర: వనసకటరరడ�డడ చటబఖల�

95-221/915

తసడడ:ప గరలరరడ�డడ చటబఖల
ఇసటట ననస:69-23-1530
వయససస:36
లస: పప
95-221/1428

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:69-23-1530
వయససస:38
లస: పప
95-217/652

4599 SQX0397034
పపరర: చసదపశశఖరరరడడడ వననన
తసడడ:ప వనసకటరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-23-1526
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1530
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:69-23-1530
వయససస:64
లస: ససస స
4615 SQX1041029
పపరర: వనసకట రమణ ఉమయరరరడడ

95-221/911

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1528
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకడరననరరయణ పప సదసగబల
ఇసటట ననస:69-23-1529
వయససస:33
లస: ససస స
4612 SQX2403632
పపరర: వనసకటమర బసడడ

4593 SQX0515171
పపరర: ననగమణణ దసగరరసపపడడ
magempudi
భరస : ససబబగరరడడడ magempudi
ఇసటట ననస:69-23-1525
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశయఖ
ఇసటట ననస:69-23-1527
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటట రరడడడ కట
ఇసటట ననస:69-23-1528
వయససస:35
లస: ససస స
4609 SQX0774182
పపరర: రతస మర పప సదసగబల

4604 SQX0700377
పపరర: పసచచయఖ పప కలరర

95-223/677

95-223/1058

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:69-23-1527
వయససస:39
లస: ససస స
95-223/1063

4590 SQX1383462
పపరర: దసరర రరడడడ మసదనలపప

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ మసదనలపప
ఇసటట ననస:69-23-1524
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1524
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ duggempudi
ఇసటట ననస:69-23-1525
వయససస:32
లస: పప

4603 SQX0400556
పపరర: ననగరసదస రరడ�డడ అననపపరరడడడ�

95-222/1457

భసధసవప: తరరపత రరడడడ మసదలపప
ఇసటట ననస:69-23-1524
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1524
వయససస:85
లస: పప
4594 SQX0515759
పపరర: ససబబగరరడడడ దసగరరసపపడడ

4589 SQX2503662
పపరర: వనసకట రరడడడ మసదలపప

4614 SQX1834696
పపరర: కరసస రరడడడ బసడడ

95-221/916

తసడడ:ప తరరపత రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:69-23-1530 KLR COLONY
వయససస:39
లస: పప
95-219/606

4617 SQX0865527
పపరర: వనసకటరమణ ఉమరరరడడడ

95-221/917

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ ఉమయరరరడడ
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:30
లస: ససస స
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4618 SQX0697144
పపరర: వనసకట రరమససబబగలల వనననన

95-221/918

భరస : పపలయరరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:46
లస: ససస స

4619 SQX0699926
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ వనననన

తసడడ:ప పపలయర రరడడడ వనననన
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:29
లస: పప

4621 SQX0865535
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ ఉమరరరడడడ

95-221/921

4622 SQX0695965
పపరర: పపలయరరరడడడ వనననన

తసడడ:ప చనన తరరపత రరడడడ ఉమయరరరడడ
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప చచనననరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:51
లస: పప

4624 SQX0697128
పపరర: భబగఖలకడర రరవ

4625 SQX0697201
పపరర: శరసత తరరమలరరడడడ

95-221/923

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1534
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/926

తసడడ:ప చచలమరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1534
వయససస:40
లస: పప

4628 SQX1957273
పపరర: అశశన సరనకకమబర

95-221/929

భరస : ససబగ రరడడడ కలసదచరర
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:29
లస: ససస స

4631 SQX0773705
పపరర: ససజజత ఘసటబ

95-221/932

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:28
లస: పప

4634 SQX0120170
పపరర: వనసకటటశశరరరరడడడ గసట

95-221/935

తసడడ:ప కకసడన రరడడడ కసదచరర
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:32
లస: పప

4637 SQX0014324
పపరర: వనసకట రరడడడ గసటబ

95-221/1430

4640 SQX1899327
పపరర: అసజల పప నసగగటట
తసడడ:ప తరరపతరరడడడ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:69-23-1535/2
వయససస:20
లస: ససస స

4642 SQX2367365
పపరర: వనసకటటష అలమమరర

4643 SQX2424067
పపరర: ససబగయఖ అలమమరర

95-214/1376

Deleted

తసడడ:ప ససబగయఖ అలమమరర
ఇసటట ననస:69-23-1536
వయససస:21
లస: పప

95-221/1433

95-221/927

95-221/930

4626 SQX0700062
పపరర: వనసకట రరడడడ రరవ

95-221/925

4629 SQX1085563
పపరర: శక లకడర వరకర

95-221/928

4632 SQX0115196
పపరర: ససబగమర గసటబ

95-221/931

భరస : వనసకట రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:49
లస: ససస స
95-221/933

4635 SQX0400440
పపరర: శకనవరస రరడడడ గబసట

95-221/934

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ గబసట
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:32
లస: పప
95-221/936

4638 SQX2191146
పపరర: రమమష రరడడడ భబరరడడడ

95-221/1431

తసడడ:ప ననగర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1535/1
వయససస:38
లస: పప
95-221/937

4641 SQX2245785
పపరర: తరరపత రరడడడ పప నసగసటట

95-221/1432

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1535/2
వయససస:44
లస: పప
95-217/937

4644 SQX0115550
పపరర: బబలమర ఆలమమరర

95-221/938

భరస : ససబగయఖ� ఆలమమరర
ఇసటట ననస:69-23-1536
వయససస:56
లస: ససస స
95-223/1069

Deleted

తసడడ:ప ససబగయఖ అలమమరర
ఇసటట ననస:69-23-1536
వయససస:21
లస: పప

95-221/1429

భరస : హరరననథ రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగరరయబడడ అలమమరర
ఇసటట ననస:69-23-1536
వయససస:52
లస: పప
4646 SQX1848423
పపరర: వనసకటటశ అలమమరర

4623 SQX2197234
పపరర: లకడర గరయతప వననన

తసడడ:ప తరరపతరరడడడ రరవ
ఇసటట ననస:69-23-1534
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప కరశ రరడడడ గసటబ
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:59
లస: పప

భరస : పపలర రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:69-23-1535 1ST LINE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ పసదదగబసట
ఇసటట ననస:69-23-1536
వయససస:44
లస: పప

95-221/924

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:32
లస: పప

4636 SQX1687185
పపరర: ససబబగ రరడడ కసదచరర

95-221/920

తసడడ:ప రమ రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ ఘసటబ
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:30
లస: ససస స

4633 SQX0852186
పపరర: పపలయరరరడడడ గసటబ

4645 SQX2286938
పపరర: ససబగ రరవప పసదదగబసట

95-221/922

తసడడ:ప రరమరరడడడ సరనకకమబర
ఇసటట ననస:69-23-1535
వయససస:19
లస: ససస స

4630 SQX1687201
పపరర: ససజజత కలసదచరర

4620 SQX0700534
పపరర: వనసకట కకషషరరడడడ వనననన

తసడడ:ప పపలయరరరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-23-1533
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకషరషరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-23-1534
వయససస:34
లస: ససస స

4627 SQX0700443
పపరర: కకషష రరడడడ తరరమలరరడడడ

4639 SQX2194843
పపరర: కవత గసట

95-221/919

4647 SQX1848456
పపరర: ససబబగరరవప అలమమరర

95-223/1070

తసడడ:ప ససబగయఖ అలమమరర
ఇసటట ననస:69-23-1536
వయససస:25
లస: పప
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4648 SQX2367944
పపరర: ససబగ రరవప అలమమరర

95-221/1434

4649 SQX2310886
పపరర: పపరషచసదప రరవప బసడనరర

తసడడ:ప ససబగయఖ అలమమరర
ఇసటట ననస:69-23-1536 , kotha lakshma re
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:69-23-1537
వయససస:46
లస: పప

4651 SQX0496646
పపరర: ఖయససస షపక�

4652 SQX0995167
పపరర: వజయలకడర మసతప

95-223/1071

తసడడ:ప కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:69-23-2248
వయససస:50
లస: పప
4654 SQX0995175
పపరర: ననగసజననయబలల మసతప

95-186/96

4655 AP151000681292
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మసతప

95-212/413

4660 SQX0951467
పపరర: వర కలమయరర అసబటట

95-217/653

4658 AP151000702615
పపరర: లయలగ షపక

4661 SQX0951590
పపరర: వనసకట రరడడడ అసబటట

తసడడ:ప కకసడయఖ ననగస
ఇసటట ననస:69-24-1542
వయససస:38
లస: పప

4664 SQX1073204
పపరర: కకసడమర ననగస

తసడడ:ప రరమరరడడడ ఎదసరరరర
ఇసటట ననస:69-24-1543
వయససస:51
లస: పప
95-221/1436

భరస : శశష గరరర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:69-24-1544
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషయఖ కకసడపననన
ఇసటట ననస:69-24-1545
వయససస:62
లస: పప
4675 SQX1348151
పపరర: అసజ రరడడడ మరర
తసడడ:ప పపలయర రరడడడ మరర
ఇసటట ననస:69-24-1547
వయససస:35
లస: పప

95-212/422

95-217/654

4656 SQX1032499
పపరర: ననగ లకడర మసతప

95-212/412

4659 SQX0120295
పపరర: రమణయఖ పప కలరర

95-220/338

4662 SQX1197715
పపరర: కకసడమర ననగస

95-217/655

భరస : రరజయఖ ననగస
ఇసటట ననస:69-24-1542
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/339

4665 SQX0773952
పపరర: ససబగమర యయదసరరరర

95-221/939

భరస : ససబబగరరడడడ యయదసరరరర
ఇసటట ననస:69-24-1543
వయససస:43
లస: ససస స
95-221/955

4668 SQX2480077
పపరర: శశష గరరర రరవప మమడ

95-221/1435

తసడడ:ప ససబగ రరడడడ ఏదచరరరర
ఇసటట ననస:69-24-1543, KOTHA LAKSHMI
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సతఖననరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:69-24-1544
వయససస:46
లస: పప

4670 SQX0672881
పపరర: పదర కసదపననన కసదపననన

4671 SQX0695635
పపరర: శరఖమబకమయర కకసడపననన

95-221/942

4673 SQX1899558
పపరర: లకడర కకలర

4676 SQX2303089
పపరర: జననరర న రరడడడ చటటట
తసడడ:ప సతఖస రరడడడ చటటట
ఇసటట ననస:69-24-1547
వయససస:44
లస: పప

95-221/943

తసడడ:ప గగపరలరరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:69-24-1545
వయససస:36
లస: పప
95-221/946

భరస : ఆశరరశదస కకలర
ఇసటట ననస:69-24-1546
వయససస:63
లస: ససస స
95-219/607

95-186/95

తసడడ:ప కరశయఖ
ఇసటట ననస:69-24-1513
వయససస:33
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప కసదపననన
ఇసటట ననస:69-24-1545
వయససస:54
లస: ససస స
95-221/945

4653 SQX0995183
పపరర: ననగరశశరమర మసతప

భరస : ననగసజజనయబలల మసతప
ఇసటట ననస:69-24
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజయఖ
ఇసటట ననస:69-24-1542
వయససస:33
లస: ససస స

95-221/940 4667 SQX1834621
4666 SQX0760207
పపరర: ససబబగరరడడడ యయదసరరరర ఎదసరరరర
పపరర: వనసకట ససజనఖ ఏదచరరరర

4672 SQX0695700
పపరర: గగపరలరరవప కకసడపననన

95-187/342

తసడడ:ప యగర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-24-1541
వయససస:43
లస: పప
95-217/656

95-222/1277

భరస : వనసకటటశశరరర మసతప
ఇసటట ననస:69-24
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ఖయజజవల� షపక
ఇసటట ననస:69-24\1
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడబ
ఇసటట ననస:69-24-1541
వయససస:32
లస: ససస స

4669 SQX2484483
పపరర: లకడర దతవ మమడ

95-186/94

తసడడ:ప ననగయఖ మసతప
ఇసటట ననస:69-24
వయససస:73
లస: పప

4657 SQX0892885
పపరర: లలయ రరమ కలమయరర
నడడమబకకల
భరస : లకరణ రరవప nidumukkala
ఇసటట ననస:69-24
వయససస:38
లస: ససస స

4650 SQX2310738
పపరర: లకడర దతవ బసడనరర

భరస : పపరషచసదప రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:69-23-1537
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగసజననయబలల మసతప
ఇసటట ననస:69-24
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మసతప
ఇసటట ననస:69-24
వయససస:32
లస: పప

4663 SQX0862318
పపరర: రరజయఖ ననగస

95-222/1276

4674 SQX1538901
పపరర: మలలర సవరర బసడడ

95-217/657

భరస : లకడర రరడడ బసడడ
ఇసటట ననస:69-24-1547
వయససస:72
లస: ససస స
95-221/1437

4677 SQX2497519
పపరర: అసజల తషసగ

95-217/964

భరస : నగరజ తషసగ
ఇసటట ననస:69-24-1548
వయససస:28
లస: ససస స
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4678 SQX0115410
పపరర: జజజ ననయమర తషసగ
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95-220/340

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:69-24-1548
వయససస:81
లస: ససస స
4681 SQX0515494
పపరర: గబసడనరరడడడ ససబబగరరడడడ

95-217/659

95-221/949

తసడడ:ప పసదబకకసడయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:21
లస: పప
4687 SQX0629816
పపరర: మయలకకసడనరరడడడ కససరరడడడ

95-221/952

తసడడ:ప ననరపరరడడడ కససరరడడడ
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:38
లస: పప
4690 SQX2471068
పపరర: గబనబరరదదబ ససబగరరడడడ గబసడ

95-221/1438

95-217/661

95-217/666

95-220/342

తసడడ:ప సప మననథ దనసరర
ఇసటట ననస:69-27
వయససస:19
లస: ససస స

4686 SQX1544528
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకసడన
తసడడ:ప రరమ రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:27
లస: పప

4688 SQX1544262
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ కకసడన

4689 SQX0120840
పపరర: పసదబకకసడయఖ శశటట పలర

95-221/953

4694 SQX0075481
పపరర: ఖయజజ షపక

4697 SQX0119925
పపరర: కసచచరర పప తషరరజ�

4700 SQX1073261
పపరర: సరశత దనసరర

95-220/345

4703 SQX0120642
పపరర: లకరయఖ దనసరర

95-216/818

4706 SQX1549148
పపరర: సప మననధ దనసరర
తసడడ:ప ససబబగరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-27
వయససస:44
లస: పప

95-221/951

95-221/954

4692 SQX1161421
పపరర: పరమన షపక

95-217/660

భరస : అఫప
ఫ న షపక
ఇసటట ననస:69-24-1550
వయససస:29
లస: ససస స
95-217/662

4695 SQX0075051
పపరర: బబజ షపక

95-217/663

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:69-24-1550
వయససస:41
లస: పప
95-217/667

4698 SQX0699983
పపరర: శకనవరససలల పరకలరర

95-220/341

తసడడ:ప పపదబ కరశయఖ
ఇసటట ననస:69-24-1551/1
వయససస:46
లస: పప
95-220/343

4701 SQX0115535
పపరర: శశషమర దనసరర

95-220/344

భరస : లకరయఖ
ఇసటట ననస:69-24-1552
వయససస:55
లస: ససస స
95-220/346

తసడడ:ప రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:69-24-1552
వయససస:59
లస: పప
95-212/414

95-221/948

తసడడ:ప చచననయఖ� శశటట పలర
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:69-24-1552
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప లకరయఖ
ఇసటట ననస:69-24-1552
వయససస:33
లస: పప
4705 SQX1916709
పపరర: రరకకరణణ దనసరర

95-221/950
4685 SQX1587734
పపరర: మహన కరశ వశశశసశర రరవప
ససటట పలర
తసడడ:ప పసదబ కకసడయఖ ససటట పలర
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ�
ఇసటట ననస:69-24-1551/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : మధస దనసరర
ఇసటట ననస:69-24-1552
వయససస:27
లస: ససస స
4702 SQX0120352
పపరర: మధస దనసరర

భరస : పసద కకసడయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:43
లస: ససస స

4691 SQX1911023
పపరర: వనసకట లకడర సససకర

95-217/658

4683 SQX0115170
పపరర: వనసకటలకడర శశటట పలర శశటట పలర

భరస : మయలకకసడనరరడడడ కససరరడడడ
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:69-24-1550
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:69-24-1551/1
వయససస:38
లస: ససస స
4699 SQX1546235
పపరర: లకడర దనసరర

95-221/947

భరస : ససబబగరరవప సససకర
ఇసటట ననస:69-24-1550
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షరజజదద
ఇసటట ననస:69-24-1550
వయససస:36
లస: ససస స
4696 SQX0637272
పపరర: ఆదదలకడర పప కలరర

4682 SQX0620492
పపరర: వజయ కససరరడడడ

4680 SQX0637363
పపరర: సరసశత� గబసడనరరడడడ�

భరస : ససబబగరరడడడ�
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ రరడడ కకసడన
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప గబనబరరదదబ ససబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:49
లస: పప
4693 SQX1161447
పపరర: గగశరఖ షపక

95-222/1278

తసడడ:ప రరజరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:69-24-1548
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:69-24-1549
వయససస:48
లస: పప
4684 SQX1659374
పపరర: తనరక శవ శసకర శశటట పలర

4679 SQX2380327
పపరర: నగరజ తషసగ

4704 SQX1796945
పపరర: రరసబబబబ దనసరర

95-220/347

తసడడ:ప కకసడయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:69-24-1552 ANGADIGUNTA
వయససస:33
లస: పప
95-212/415

4707 SQX2176667
పపరర: శకరరమబలల అలర స

95-212/914

తసడడ:ప రరమయఖ అలర స
ఇసటట ననస:69-27
వయససస:55
లస: పప
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4708 SQX2176741
పపరర: శవనననరరయణ అలర స
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95-212/915

తసడడ:ప శకరరమబలల అలర స
ఇసటట ననస:69-27
వయససస:30
లస: పప
4711 SQX0652503
పపరర: దనసరర రమణ కలమయరర

95-187/343

95-187/483

95-223/1072

95-186/97

95-183/387

95-186/101

95-186/104

తసడడ:ప తరరమల రరవప అలర స
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:33
లస: పప

4721 SQX1875087
పపరర: వనసకటటసశర రరవప దనసరర

4724 SQX1143395
పపరర: కపతల మలర యఖ

4727 SQX1753110
పపరర: వరలకడర దనసరర

4730 SQX2425213
పపరర: జబబదన షపక

95-181/1257

4733 SQX1932110
పపరర: సలయవపదదబన షపక

95-186/98

4736 SQX0830166
పపరర: తరరమల రరవప అలర స
తసడడ:ప కకసడల రరవప అలర స
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:57
లస: పప

4716 SQX1381243
పపరర: శక హరర వననన

95-212/417

4719 SQX2380970
పపరర: శకదతవ దతవననడడ

95-221/1439

4722 SQX0830232
పపరర: రరఘవనసదప రరవప దనసరర

95-186/99

తసడడ:ప ససబబగరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-29
వయససస:49
లస: పప
95-183/388

4725 SQX1875129
పపరర: లకడర యకకటటల

95-186/100

భరస : గగపస యకకటటల
ఇసటట ననస:69-31
వయససస:25
లస: ససస స
95-186/102

4728 SQX1138628
పపరర: కపతల మలలర శశరర

95-186/103

భరస : మలర యఖ కపతల
ఇసటట ననస:69-32
వయససస:47
లస: ససస స
95-181/1255

4731 SQX2406528
పపరర: శకనవరస రరడడడ కసదసల

95-181/1256

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:69-33
వయససస:37
లస: పప
95-186/105

తసడడ:ప సలయస షపక
ఇసటట ననస:69-33
వయససస:47
లస: పప
95-186/107

95-187/482

భరస : శకనవరస దతవననడడ
ఇసటట ననస:69-28-1427
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సలయస
ఇసటట ననస:69-33
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:69-33
వయససస:19
లస: పప
4735 SQX0830133
పపరర: వనణబగగపరల

95-223/1073

భరస : ససబగయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:69-31
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కపతల
ఇసటట ననస:69-32
వయససస:89
లస: ససస స
4732 SQX2482644
పపరర: పవన కలయఖణ రరడడ కసదసల

4718 SQX0697284
పపరర: లకడరదసరర ఉకలకరరస

4713 SQX2129013
పపరర: అఖల షపక

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప వననన
ఇసటట ననస:69-28
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహహలల
ఇసటట ననస:69-31
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యకకటటల
ఇసటట ననస:69-31
వయససస:39
లస: ససస స
4729 SQX1138636
పపరర: కపతల తరరపతమర

95-212/416

తసడడ:ప రరఘవనసదప రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-29
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మలర యఖ
ఇసటట ననస:69-31
వయససస:30
లస: పప
4726 SQX0830174
పపరర: రమణ యకకటటల

4715 SQX1381185
పపరర: ససజజత వనననన

95-216/1128

తసడడ:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:69-28
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప అనల కలమయర ఉకలరరశ
ఇసటట ననస:69-28-1358
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరఘవనసదప రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-29
వయససస:44
లస: ససస స
4723 SQX1143403
పపరర: కపతల ననగరరజ

95-187/344

భరస : శక హరర వనననన
ఇసటట ననస:69-28
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అశశనకలమయర
ఇసటట ననస:69-28-1357
వయససస:29
లస: ససస స
4720 SQX0830240
పపరర: రతన కలమయరర దనసరర

4712 SQX0652461
పపరర: దనసరర శకనవరస రరవప

4710 SQX2224681
పపరర: శరరష అలర స

భరస : శవనననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:69-27
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-28
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:69-28
వయససస:18
లస: పప
4717 SQX0697326
పపరర: కకషషకలమయరర ఉకలకరరస

95-213/1164

భరస : శకరరమబలల అలర స
ఇసటట ననస:69-27
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:69-28
వయససస:41
లస: ససస స
4714 SQX2128999
పపరర: మహమరద ఖయససస షపక

4709 SQX2242477
పపరర: వనసకట రమణ అలర స

4734 SQX0830158
పపరర: వజయలకర అలర స

95-186/106

తసడడ:ప తరరమల రరవప అలర స
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:57
లస: ససస స
95-186/108

4737 SQX1752963
పపరర: ససజజత అలర స

95-187/345

భరస : వనణబ గగపరల అలర స
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:25
లస: ససస స

Page 163 of 382

4738 SQX0652453
పపరర: వజయలకడర అలర స
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95-187/346

తసడడ:ప తరరమల రరవప అలర స
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:30
లస: ససస స
4741 SQX1752872
పపరర: తరరమల రరవప అలయరస

95-187/349

95-181/1258

95-187/351

95-177/1163

95-213/1165

95-211/169

95-186/110

తసడడ:ప రమమశ బబబబ అసకరల
ఇసటట ననస:69-41
వయససస:22
లస: పప

4751 SQX0292870
పపరర: ననగవరరర న� గసటబ�

4754 SQX1381300
పపరర: మయలకకసడయఖ కలడనల

4757 SQX1809268
పపరర: రజన సససకర

4760 SQX0292334
పపరర: ససత అసకరల

95-187/354

4763 SQX0830182
పపరర: మలర శశరర అసకరల

95-187/352

4766 SQX1758358
పపరర: సరగన బబలయ
తసడడ:ప నమ యఖ బబలయ
ఇసటట ననస:69-42
వయససస:22
లస: ససస స

4746 SQX1941186
పపరర: ససబబగ లకడర కకడలయ

95-187/350

4749 SQX2416402
పపరర: ససనత యసబడడ

95-187/489

4752 SQX1752898
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసట

95-187/353

తసడడ:ప అదదశశషష గసట
ఇసటట ననస:69-36
వయససస:41
లస: పప
95-212/423

4755 SQX1713585
పపరర: పదర సససకర

95-211/168

భరస : ననగభమషణస సససకర
ఇసటట ననస:69-37
వయససస:54
లస: ససస స
95-220/348

4758 SQX0761759
పపరర: సరసబశవరరవప యసబబజ

95-212/424

తసడడ:ప యరకయఖ యసబబజ
ఇసటట ననస:69-37\3
వయససస:38
లస: పప
95-186/111

4761 SQX0294959
పపరర: శకధర అసకరల

95-186/112

తసడడ:ప శకరరమబలల అసకరల
ఇసటట ననస:69-40
వయససస:39
లస: పప
95-186/113

తసడడ:ప రమమష బబబబ అసకరల
ఇసటట ననస:69-41
వయససస:37
లస: ససస స
95-186/650

95-181/929

భరస : సరసబశవరరవప యసబడడ
ఇసటట ననస:69-35/2
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకధర అసకరల
ఇసటట ననస:69-40
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరయఖ కటబట
ఇసటట ననస:69-40
వయససస:61
లస: ససస స
4765 SQX2211555
పపరర: పపసన కలమయర అసకరల

95-203/893

తసడడ:ప ననగ భమషణస సససకర
ఇసటట ననస:69-37
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప లకరయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:69-38
వయససస:36
లస: పప
4762 SQX1752880
పపరర: రమణమర కటబట

4748 SQX1299164
పపరర: కలడనల ధన లకడర

4743 SQX1758333
పపరర: పపళర రరడడడ కకనసడడల

భరస : ననగరశశరరవప కకడలయ
ఇసటట ననస:69-35/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగలకడర కలడనల
ఇసటట ననస:69-36\3
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ఎలర యఖ సససకర
ఇసటట ననస:69-37
వయససస:64
లస: పప
4759 SQX0294975
పపరర: శవయఖ రరజననల

95-186/109

భరస : వనసకటటశశర రరవప� గసటబ
ఇసటట ననస:69-36
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప గసట
ఇసటట ననస:69-36
వయససస:19
లస: పప
4756 SQX1713569
పపరర: ననగభమషణస సససకర

4745 SQX0830125
పపరర: దసరర పపసరద కలడనల

95-187/348

తసడడ:ప ననరప రరడడడ కకనసడడల
ఇసటట ననస:69-35
వయససస:73
లస: పప

భరస : కర మయల కకసడయఖ
ఇసటట ననస:69-35-1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసయఖ పరలలటట
ఇసటట ననస:69-35-1638
వయససస:26
లస: ససస స
4753 SQX2229136
పపరర: దసరర రరవప గసట

95-181/928

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కలడనల
ఇసటట ననస:69-35/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : మలరర ఖయజజ� షపక
ఇసటట ననస:69-35/1
వయససస:61
లస: ససస స
4750 SQX1774082
పపరర: హహహమయవత పరలలటట

4742 SQX1758325
పపరర: ససబగమర కకనసడడల

4740 SQX1752955
పపరర: వనణబ గగపరల అలర స

తసడడ:ప తరరమల రరవప అలర స
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపళర రరడడడ కకనసడడల
ఇసటట ననస:69-35
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరవప కకడళర
ఇసటట ననస:69-35/1
వయససస:48
లస: ససస స
4747 SQX0450643
పపరర: తనహహరర� షపక�

95-187/347

భరస : తరరమల రరవప అలయరస
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప కకసడయఖ అలయరస
ఇసటట ననస:69-34
వయససస:54
లస: పప
4744 SQX2428746
పపరర: ససబగలకడర కకడళర

4739 SQX1752864
పపరర: జయమర అలయరస

4764 SQX2213684
పపరర: రమమశ బబబబ అసకరల

95-186/649

తసడడ:ప శక రరేరమబలల అసకరల
ఇసటట ననస:69-41
వయససస:44
లస: పప
95-181/930

4767 SQX0295048
పపరర: అసజయఖ బబళళ

95-186/114

తసడడ:ప ససబగయఖ బబలర
ఇసటట ననస:69-42
వయససస:46
లస: పప
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95-213/1166

తసడడ:ప అసజయఖ బబలయ
ఇసటట ననస:69-42
వయససస:23
లస: ససస స
4771 SQX0765867
పపరర: వరరన రగళళ

95-187/355

95-213/1168

95-212/420

95-187/360

95-186/116

95-187/363

95-211/170

భరస : ఆజస అల
ఇసటట ననస:69-56/1
వయససస:62
లస: ససస స

4781 SQX2462315
పపరర: అరరణ కలమయరర మదదబకరయల

4784 SQX0879932
పపరర: తరరమల దతవర

4787 SQX1645183
పపరర: సప మ ననగ శశఖర మసతప

4790 SQX2265445
పపరర: పపజత కరసగరత

95-218/470

4793 SQX2434587
పపరర: పరఖరర జజన షపక

95-187/510

4796 SQX0759597
పపరర: అషరపఫ అల షపక
తసడడ:ప ఆజజస అల
ఇసటట ననస:69-56/1
వయససస:37
లస: పప

4776 SQX1060318
పపరర: అసకమర బబలయ

95-212/419

4779 SQX1772813
పపరర: ససభబన షపక

95-187/359

4782 SQX1933191
పపరర: మహ లకడర చటర

95-187/361

భరస : యలర మసదయఖ చటర
ఇసటట ననస:69-46/1
వయససస:42
లస: ససస స
95-183/389

4785 SQX1645357
పపరర: భబరర వ మసతప

95-187/362

తసడడ:ప మహనసదద మసతప
ఇసటట ననస:69-48
వయససస:22
లస: ససస స
95-187/364

4788 MLJ1830207
పపరర: మహనసదద మసతప

95-187/365

తసడడ:ప సరసబయఖ మసతప
ఇసటట ననస:69-48
వయససస:56
లస: పప
95-187/511

4791 SQX1848803
పపరర: ససచనబ న ఉదనబన

95-218/469

తసడడ:ప సచరఖననరరయణ ఉదనబన
ఇసటట ననస:69-56
వయససస:23
లస: ససస స
95-187/538

భరస : అజజస అల షపక
ఇసటట ననస:69-56/1
వయససస:63
లస: ససస స
95-220/350

95-187/357

తసడడ:ప ఖయదర వరల షపక
ఇసటట ననస:69-44/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : మణణకలమయర కరసగరత
ఇసటట ననస:69-51
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప సచరఖననరరయణ ఉదబసడడ
ఇసటట ననస:69-56
వయససస:31
లస: పప
4795 SQX0774372
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-187/358

తసడడ:ప మహనసదద మసతప
ఇసటట ననస:69-48
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ఆశరరశదస బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:69-48/1
వయససస:21
లస: పప
4792 MLJ3763430
పపరర: దసరరర పపసరదస ఉదబసడడ

4778 SQX1772821
పపరర: ననగమర బ షపక

4773 SQX0761809
పపరర: పవన కలమయర రరడడ రగళళ

భరస : ససబగయఖ బబలర య
ఇసటట ననస:69-44
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : తరరమల దతవర
ఇసటట ననస:69-47
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మహనసదద మసతప
ఇసటట ననస:69-48
వయససస:47
లస: ససస స
4789 SQX1775444
పపరర: హననక బసడర మమడడ

95-212/418

భరస : ననగసపససరరవ మదదబకరయల
ఇసటట ననస:69-46
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యలర మసద చటట
ర
ఇసటట ననస:69-46/3
వయససస:41
లస: ససస స
4786 SQX1645340
పపరర: లకడ ససభబగఖవత మసతప

4775 SQX1423128
పపరర: ననగరతనస బబలర

95-186/115

తసడడ:ప శసకర రరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-43
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ఖయదర వరల షపక
ఇసటట ననస:69-44/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప అసకమర వనలగ
ఇసటట ననస:69-44/1
వయససస:48
లస: పప
4783 SQX0830067
పపరర: మహలకడర చటట
ర

95-187/356

భరస : అసజయఖ బబలర
ఇసటట ననస:69-44
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజయఖ బబలర
ఇసటట ననస:69-44
వయససస:24
లస: పప
4780 MLJ1830637
పపరర: ఆసజననయబలల వనలగ

4772 SQX1753060
పపరర: మలలర శశరర రగళర

4770 SQX1875137
పపరర: ననగరరరడడడ రగళర

తసడడ:ప శసకర రరడడడ రగళర
ఇసటట ననస:69-43
వయససస:36
లస: పప

భరస : శసకర రగళర
ఇసటట ననస:69-43
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నగరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-43
వయససస:33
లస: ససస స
4777 SQX1423136
పపరర: వనసకట దసరర పపసరద బబలర

95-213/1167

తసడడ:ప అసజయఖ బబలయ
ఇసటట ననస:69-42
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పవన కలమయర రరడడడ రగళళ
ఇసటట ననస:69-43
వయససస:32
లస: ససస స
4774 SQX2435261
పపరర: వజయలకడర ఘసటశరల

4769 SQX2439206
పపరర: రరణణ బబలయ

4794 SQX0774364
పపరర: ఖయదరరననసర బబగస షపక

95-220/349

భరస : ఇనయతషలయర
ఇసటట ననస:69-56/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-220/351

4797 SQX0759001
పపరర: బబరరనసదదబన షపక

95-220/352

తసడడ:ప ఆజమ అల
ఇసటట ననస:69-56/1
వయససస:38
లస: పప
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పపరర: జజనబబషర షపక
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95-220/353

తసడడ:ప అజసవల
ఇసటట ననస:69-57/1
వయససస:37
లస: పప
4801 MLJ3763406
పపరర: వరరచనరర అలలగగలల

95-218/473

95-218/474

తసడడ:ప అజస ఆల షపక
ఇసటట ననస:69-61
వయససస:36
లస: పప
4807 SQX0383182
పపరర: ఆజసఅల షపక

95-218/477

95-186/652

95-213/1169

భరస : ససరరష గణప
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:28
లస: ససస స
4819 SQX0951582
పపరర: శకనవరసస వనలగరటట

95-218/482

తసడడ:ప ఆడమ సయద
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:42
లస: పప

4811 SQX2283885
పపరర: కరరమబలర షపక

4814 SQX2409373
పపరర: పరరశత వనలగరత

4817 SQX1042050
పపరర: అననపపరష పసదబపరటట

4820 SQX1885128
పపరర: ఫణణ కలమయర చతసబబటట

95-218/485

4823 SQX1161009
పపరర: శవయఖ గణప

95-218/478

4826 SQX2287878
పపరర: షమమ సయద
భరస : సదదఖ హహసపన సయద
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:35
లస: ససస స

4809 SQX2283760
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-186/651

తసడడ:ప బబడచ షరహహద షపక
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:52
లస: పప
95-186/653

4812 SQX2283950
పపరర: సమర హహసపన సయద

95-186/654

తసడడ:ప సదదఖ హహసపన సయద
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:18
లస: పప
95-213/1170

4815 SQX2409126
పపరర: ననగసరయ కలమయర వనలగరత

95-213/1171

తసడడ:ప రరజరశస వనలగరత
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:28
లస: పప
95-218/480

4818 SQX1042175
పపరర: లకడర పప గబల

95-218/481

భరస : వనసకటటశశరరర పప గబల
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:70
లస: ససస స
95-218/483

4821 SQX1160910
పపరర: తపననధ గణప

95-218/484

తసడడ:ప శవయఖ గణప
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:33
లస: పప
95-218/486

తసడడ:ప ససబబగరరవప గణప
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:57
లస: పప
95-218/720

95-218/476

తసడడ:ప ఆజస అల షపక
ఇసటట ననస:69-61
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప రరమబ చతసబబటట
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప గబల
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:54
లస: పప
4825 SQX2288884
పపరర: సయద సయద

4806 SQX0100685
పపరర: బబబబ షపక

95-218/475

భరస : సరసబశవ రరవప పసదబపరటట
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజరశమ వనలగరటట
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:27
లస: పప
4822 SQX1020965
పపరర: శకనవరస రరవప పప గబల

4805 SQX0951566
పపరర: అషపఫ అల షపక

4808 SQX1704204
పపరర: వజయ లయలతన మయలశశటట

95-218/472

95-218/719

తసడడ:ప సతఖననరయన అలలగగజ
ఇసటట ననస:69-58
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరజరశస వనలగరత
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:49
లస: ససస స
95-218/479

4803 SQX2369262
పపరర: ననగరసదప అలలగగజ

తసడడ:ప గబరరబబపహరచనరరఖలల అలలగగజ
ఇసటట ననస:69-58
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మలర యఖ వనలగరటట
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:51
లస: పప
4816 SQX1054691
పపరర: ననగలకడర గణప

95-218/718

భరస : రరమచసదప రరవప మయలశశటట
ఇసటట ననస:69-62
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:47
లస: ససస స
4813 SQX2409175
పపరర: రరజరశస వనలగరటట

4802 SQX2366532
పపరర: సతఖననరరయణ అలలగగజ

4800 MLJ3240140
పపరర: ససరరషషకమయర అలలగగజ

తసడడ:ప వరరచనరర ఆలలగగజ
ఇసటట ననస:69-58
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప అజజమ అల షపక
ఇసటట ననస:69-61
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బబరరన దదన షపక
ఇసటట ననస:69-61
వయససస:67
లస: పప
4810 SQX2283711
పపరర: అజజ బఇవనల షపక

95-218/471

తసడడ:ప వరరచనరర ఆలలగగజ
ఇసటట ననస:69-58
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప గబరరబపహరస ఆలలగగజ
ఇసటట ననస:69-58
వయససస:61
లస: పప
4804 SQX0862151
పపరర: జజన బబషర షపక

4799 MLJ3763414
పపరర: ఫణణసదప ఆలలగగజ

4824 SQX1041904
పపరర: సరసబశవ రరవప పసదబపరటట

95-218/487

తసడడ:ప అకకనననచనరర పసదబపరటట
ఇసటట ననస:69-63
వయససస:80
లస: పప
95-218/721

4827 SQX1161058
పపరర: రమఖ అరరకటర

95-218/488

భరస : రరమ కకషష అరరకటర
ఇసటట ననస:69-64
వయససస:35
లస: ససస స
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4828 MLJ3763380
పపరర: రరమకకషష ఆరరకటర
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95-218/489

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అరరకటర
ఇసటట ననస:69-64
వయససస:36
లస: పప
4831 SQX1502120
పపరర: నరసససహ రరవప దతసస

95-223/1074

95-217/881

95-221/1228

95-217/747

95-217/748

95-221/966

95-221/1220

95-221/968

భరస : ఆవపల గగపస కకషష
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:25
లస: ససస స
4855 SQX0120162
పపరర: గగపసకకషష ఆవపల
తసడడ:ప శవ శసకర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:30
లస: పప

95-217/882

4841 SQX0428904
పపరర: పపషరతవత కటబరర

4844 SQX2201002
పపరర: రసగరరరడడడ గల

4847 SQX1808286
పపరర: శవనననరరయణ అలయరస

4850 SQX2523298
పపరర: పసచచ రరడడడ అననపపరరడడడ

95-221/964

4836 SQX2478600
పపరర: కకరరవ లకడర దతవ కకరరవ

4839 SQX1041227
పపరర: భబగఖలకడర కకసడన

95-217/835

4845 SQX2265247
పపరర: మమనక ననగలపత

95-221/965

95-220/1193

భరస : పపసరద ననగలపత
ఇసటట ననస:69-122
వయససస:20
లస: ససస స
95-221/967

4848 SQX2196871
పపరర: ససబబగలల గరల

95-221/1219

భరస : రసగరరరడడడ గబకర
ఇసటట ననస:69/122
వయససస:49
లస: ససస స
95-187/557

4851 SQX0074898
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:46
లస: పప

4853 SQX1394626
పపరర: అసజల రరచచరర

4854 SQX0774166
పపరర: రరఘవమర ఆవపల

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:33
లస: పప

95-217/746

4842 SQX0852178
పపరర: రరసబబబబ కటబరర కటబరర

తసడడ:ప వనసకట ససబగ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:47
లస: పప

4856 SQX0255604
పపరర: అబబబల ససరరజ షపక

95-221/1227

తసడడ:ప ససలదసలల కటబరర
ఇసటట ననస:69-121
వయససస:33
లస: పప

95-221/969

భరస : ఏడడకకసడలల రరచచరర
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:41
లస: ససస స
95-221/971

95-217/745

భరస : వనసకటటసశర రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:69-121
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ అలయరస
ఇసటట ననస:69-122
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప రసగరరరడడడ గల
ఇసటట ననస:69/122
వయససస:27
లస: పప
4852 SQX1298489
పపరర: ఆవపల చసదదక
ప

4838 SQX2272607
పపరర: లకడర దతవ కకరరవ

4833 SQX1054667
పపరర: కకరరవ కకటటశశరరరవప

భసధసవప: కకరరవ లకడర దతవ కకరరవ
ఇసటట ననస:69-120
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప గగవసదయఖ గల
ఇసటట ననస:69/122
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససవర రరమ కకషష అలయరస
ఇసటట ననస:69-122
వయససస:30
లస: ససస స
4849 SQX2196905
పపరర: హరరషరరడడడ గల

95-221/1226

భరస : ససలదసలల కటబరర
ఇసటట ననస:69-121
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హరరష రరడడడ
ఇసటట ననస:69-121/2
వయససస:27
లస: ససస స
4846 SQX1394576
పపరర: తషలసస అలయరస

4835 SQX2482727
పపరర: కకరరవ యలమసద కకరరవ

95-218/491

తసడడ:ప యలమసద
ఇసటట ననస:69-120
వయససస:28
లస: పప

భరస : యలమసద కకరరవ
ఇసటట ననస:69-120 , 4 LINE
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ చచరరకలల
ఇసటట ననస:69-121
వయససస:25
లస: పప
4843 SQX1040773
పపరర: శవ కలమయరర గరల

95-223/1075

తసడడ:ప కకరరవ మలర యఖ
ఇసటట ననస:69-120
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకరరవ బల కరకకశశరగ
ఇసటట ననస:69-120
వయససస:18
లస: ససస స
4840 SQX1425314
పపరర: బపహర రరడడ చచరరకలల

4832 SQX1302488
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దతసస

4830 MLJ3763372
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆరరకటర

తసడడ:ప ఎలలగగసడయఖ అరరకటర
ఇసటట ననస:69-64
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహయఖ దతసస
ఇసటట ననస:69-112-3
వయససస:55
లస: పప

భరస : బల కకటటశశర రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:69-120
వయససస:20
లస: ససస స
4837 SQX2483725
పపరర: కకరరవ కకసడమర కకరరవ

95-218/490

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అరరకటర
ఇసటట ననస:69-64
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప దతసస
ఇసటట ననస:69-112-3
వయససస:41
లస: పప
4834 SQX2151785
పపరర: కకసడమర కకరరవ

4829 MLJ3763364
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరరకటర

95-220/372

95-221/970

భరస : శవ శసకరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:48
లస: ససస స
95-221/972

4857 SQX1394600
పపరర: ఏడడకకసడలల రరచచరర

95-221/973

తసడడ:ప సరసబయఖ రరచచరర
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:44
లస: పప

Page 167 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

4858 SQX0120022
పపరర: శవ శసకర రరవప ఆవపల

95-221/974

తసడడ:ప గగపయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:61
లస: పప
4861 SQX2306611
పపరర: మబసస ఫర షపక

95-217/883

95-218/681

95-218/781

95-217/884

95-219/612

4868 SQX1040831
పపరర: లకడర దతవ తరరమల రరడడ

95-220/373

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:41
లస: ససస స

4874 SQX0904862
పపరర: రరదపమణణ వపలర బబడడ

4877 SQX0697409
పపరర: పపలర మరమమడ

భరస : రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:69-127
వయససస:39
లస: ససస స

4883 SQX1040591
పపరర: శకనవరస రరడడడ చచరరకలల

4886 SQX1406447
పపరర: ససతయఖ గడడససరర
తసడడ:ప శవయయఖ గరసదదససరర
ఇసటట ననస:69-127
వయససస:29
లస: ససస స

95-218/780

4869 SQX1040278
పపరర: శకనవరస రరడడ తరరమల రరడడ

95-217/751

95-218/683

తసడడ:ప ససబగ రరవప ఏనకరపత
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:34
లస: పప
95-219/613

4875 SQX1039651
పపరర: వనసకటటశశరరర పతస

95-219/614

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పతస
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:66
లస: పప
95-220/374

4878 SQX0700583
పపరర: ఈశశర రరడడడ వనచనచ

95-220/375

తసడడ:ప పపదబ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:29
లస: పప
95-221/975

4881 SQX1520858
పపరర: వనసకటటశశరరర చచరరకలల

95-221/976

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ చతరరకలల
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:53
లస: పప
95-217/752

తసడడ:ప చచననన రరడడ చరరకలల
ఇసటట ననస:69-127
వయససస:27
లస: పప
95-217/886

4866 SQX1727494
పపరర: ననగ ససబపమణఖఎస బబ నస
ల

తసడడ:ప రరమరరడడడ తరరమలరరడడడ
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చతరరకలల
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:49
లస: ససస స
95-223/1078

95-223/1077

95-218/682 4872 SQX2460269
4871 SQX2468056
పపరర: వనసకట ససబగ రరవప ఏనకరపత
పపరర: శశఖర ఏనకరపత

95-220/376 4880 SQX1520841
4879 SQX0700591
పపరర: ననగ కకషష మబరళమహన మమడన
పపరర: కరశమర చచరరకలల

4885 SQX2182780
పపరర: ఆదదలకడర కరరమమరర

95-217/750

భరస : శసకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ప జయశసకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:39
లస: పప

4863 SQX1498816
పపరర: కకటమర చచసబబటట

తసడడ:ప సరశమ బబ నస
ల
ఇసటట ననస:69-125/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప తపసలతయయ సరశమ వపలర బబడడ
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగ కకషష మహన మబరళ
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:46
లస: ససస స

4882 SQX0639781
పపరర: మసగమర పపతస

95-211/171

తసడడ:ప శశషయఖ ఏనకరపత
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పతస
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:56
లస: ససస స
4876 SQX0647602
పపరర: ససబగలకడర మమడ

4865 SQX1727544
పపరర: రరజరశశరర చధదల

95-217/749

భరస : శశషయఖ చచసబబటట
ఇసటట ననస:69-124
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశఖర ఏనకరపత
ఇసటట ననస:69-126
వయససస:26
లస: ససస స
4873 SQX1039412
పపరర: కకటమర పతస

95-220/1194

భరస : సతఖననరరయణనన చఢనర
ఇసటట ననస:69-125/1
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగ ససబపమణఖఎస బబ సతష
ఇసటట ననస:69-125/1
వయససస:32
లస: ససస స
4870 SQX2481059
పపరర: భవన ఏనకరపత

4862 SQX2271252
పపరర: మబసస ఫర షపక

4860 SQX1704923
పపరర: వరహహరరన షపక

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-124
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:69-124
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:69-124 , 3 LINE
వయససస:37
లస: ససస స
4867 SQX1727528
పపరర: తలలపపలమర బబ సతష

95-221/1229

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ ఠనసబమదడడ
ఇసటట ననస:69-123
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన బబష
ఇసటట ననస:69-124
వయససస:19
లస: పప
4864 SQX2218287
పపరర: వహహరరన షపక

4859 SQX2195741
పపరర: భబరర వ ఠనసబమదడడ

4884 SQX2182715
పపరర: రమణ రరడడడ కరరమమరర

95-217/885

తసడడ:ప చనన రరమ రరడడ
ఇసటట ననస:69-127
వయససస:43
లస: పప
95-221/977

4887 SQX1038414
పపరర: రరషర షపక

95-221/978

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:69-130
వయససస:28
లస: ససస స
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95-221/979

తసడడ:ప జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:69-130
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/982

తసడడ:ప బబడత షపక
ఇసటట ననస:69-130
వయససస:51
లస: పప
95-221/983

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-131
వయససస:35
లస: ససస స
95-221/985

95-221/1233

95-221/1235

95-200/29

95-221/989

4901 SQX1957216
పపరర: మహలకడర చచసబబటట

4904 SQX2464543
పపరర: శశషమర వరక

4907 SQX1058511
పపరర: పరరశత వనలరసకక

4910 SQX2492809
పపరర: చతనబస
న పఖర చరర వనలరసకక

95-217/783

4913 SQX1036483
పపరర: సరసశత కలపరతల

4916 SQX1268342
పపరర: అశశక కలమయర కలపరతల
తసడడ:ప ఆసజననయబలల కలపరతల
ఇసటట ననస:69-141
వయససస:25
లస: పప

4896 SQX1433655
పపరర: కకటటశశరర పప సరన

95-223/682

4899 SQX2217545
పపరర: గణణశ కకమబరరర

95-183/877

95-221/987

4902 SQX2410017
పపరర: చమèబáటట నరసమర
చమèబáటట
భరస : వనసకటటశశరరర చమèబáటట
ఇసటట ననస:69-137
వయససస:39
లస: ససస స

95-183/878

4905 SQX1719160
పపరర: లకడర వలర సకక

95-221/1234

95-200/28

భరస : ఈశశర చనరర వళళకక
ఇసటట ననస:69-140
వయససస:62
లస: ససస స
95-219/615

4908 SQX1853720
పపరర: లకడర వలసకక

95-221/988

భరస : ఈశశరచనరర వలసకక
ఇసటట ననస:69-140
వయససస:62
లస: ససస స
95-221/1514

4911 SQX1041078
పపరర: కలమయరర బతష
స ల

95-217/753

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-141
వయససస:36
లస: ససస స
95-221/991

భరస : ఆసజననయబలల కలపరతల
ఇసటట ననస:69-141
వయససస:44
లస: ససస స
95-221/993

95-217/900

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కకమబరరర
ఇసటట ననస:69-135
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ఈశశర చరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:69-140
వయససస:38
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:69-141
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-141
వయససస:22
లస: పప

95-221/986

భరస : చసదపశశఖరరచనరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:69-140
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరబదనపచనరర వలసకక
ఇసటట ననస:69-140
వయససస:67
లస: పప

4915 SQX1899566
పపరర: మబరళ బతష
స ల

4898 SQX0865485
పపరర: బబలకకషష పతస pathi

4893 SQX2354702
పపరర: కకటటశశరమర లసగరటట

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర పప సరన
ఇసటట ననస:69-133
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బపహరరరడడడ వరక
ఇసటట ననస:69-139
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప వరభదప చనరర వలసకక
ఇసటట ననస:69-140
వయససస:67
లస: పప

4912 SQX2006930
పపరర: ఇమయరబ షపక

95-221/984

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చచసబబటట
ఇసటట ననస:69-137
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గగపసచసద
ఇసటట ననస:69-137 , sramika nagar
వయససస:18
లస: పప

4909 SQX1853712
పపరర: ఈశశరచనరర వలసకక

4895 SQX0623975
పపరర: సరసబశవరరవప పసదనల పపదల

95-221/981

భరస : రమబలల లసగరటట
ఇసటట ననస:69-131
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర pathi
ఇసటట ననస:69-134
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకమబరరర
ఇసటట ననస:69-135
వయససస:71
లస: ససస స

4906 SQX1719210
పపరర: ఈశశరచనరర వలసకక

95-181/1248

తసడడ:ప గబరవయఖ పపదల
ఇసటట ననస:69-131
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబలకకషష pathi
ఇసటట ననస:69-134
వయససస:31
లస: ససస స

4903 SQX2393809
పపరర: గగపస చసద చతసబబటట

4892 SQX2290898
పపరర: కరరమమన మహమరద

4890 SQX1038554
పపరర: సలస షపక

తసడడ:ప వలర షపక
ఇసటట ననస:69-130
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప గగస బబష మహమరద
ఇసటట ననస:69-131
వయససస:28
లస: ససస స

4894 SQX0619213
పపరర: వనసకటటశశరమర పసదనల పసదనల

4900 SQX2435279
పపరర: దసరరరసబ కకమబరరర

95-221/980

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-130
వయససస:44
లస: ససస స

4891 SQX1394568
పపరర: వరల షపక

4897 SQX0428847
పపరర: అరరణ కలమయరర పతస

4889 SQX1038398
పపరర: జజన బబగస షపక

4914 SQX1805167
పపరర: పదర కకడచరర

95-221/992

భరస : కకటటలసగ చనరర కకడచరర
ఇసటట ననస:69-141
వయససస:63
లస: ససస స
95-221/994

4917 SQX2127314
పపరర: మహమరద బబడత షపక

95-221/1237

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:69-141
వయససస:19
లస: పప
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4918 SQX1038703
పపరర: ఆసజననయబలల కలపరతల

95-221/995

తసడడ:ప ససబబగరరవప కలపరతల
ఇసటట ననస:69-142
వయససస:49
లస: పప
4921 SQX1848415
పపరర: రషసద షపక

95-223/1079

95-221/999

95-221/1001

4925 SQX0865469
పపరర: వనసకటటశశరరర పప సరన

4928 SQX1261726
పపరర: రరజరశశరర చచరరకలల

95-217/923

4931 SQX0006510
పపరర: రరమబలల దగబరపరటట

4934 MLJ2063485
పపరర: అసజ� ఉపతలపరటట�

తసడడ:ప రరమయఖ దగబరబబటట
ఇసటట ననస:69-155 , IPD COLONY , SRAM
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల � �
ఇసటట ననస:69-156
వయససస:43
లస: ససస స

4936 SQX1719129
పపరర: వనసకట అనతన కకయలకలసటర

4937 SQX1719095
పపరర: వనసకట శవ కకయలకలసటర

95-200/30

తసడడ:ప శకనస కకయలకలసటర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:21
లస: ససస స
4939 SQX0114702
పపరర: ననగలకడర పసళర ళరర

95-221/1004

తసడడ:ప శకనస కకయలకలసత
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:23
లస: పప

95-221/1002

95-221/1007

4943 SQX1224856
పపరర: శవ ననగరరజ పసళర ళరర

95-223/684

4946 SQX1957125
పపరర: అసకమర ఈసరసస
భరస : వనసకటటశశరరర ఈసరసస
ఇసటట ననస:69-158
వయససస:33
లస: ససస స

4926 SQX2474435
పపరర: ధనలకడర సపటట ననన

95-217/920

4929 SQX0849786
పపరర: వనసకటరరవప చచరరకలల

95-223/683

4932 SQX0006072
పపరర: రరమయఖ దగబరపరటట

95-223/685

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:69-155
వయససస:53
లస: పప
95-223/686

95-223/687
4935 MLJ2066777
పపరర: ఏడడకకసడలల � ఉపతలపరటట�

తసడడ:ప పసదబపరపయఖ� �
ఇసటట ననస:69-156
వయససస:48
లస: పప
95-200/31

4938 SQX1805142
పపరర: రజన గమడచరర

95-221/1003

భరస : వజయ కలమయర గమడచరర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:31
లస: ససస స
95-221/1005

4941 SQX0115428
పపరర: ససబగమర పసళర ళరర

95-221/1006

భరస : ననగయఖ పసళర ళరర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:61
లస: ససస స
95-221/1008

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ పసళర ళరర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:25
లస: పప
95-223/688

95-221/998

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:69-151
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస కకయలగబసటర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ పసలర లరర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:21
లస: పప
4945 SQX1433614
పపరర: వనసకట శవ కకయలకలసత

4940 SQX0619460
పపరర: లకడరదతవ కకయలగబసటర

4923 SQX0865477
పపరర: శకలత పప సరన

భరస : కర వ ఏస ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-150 , 9th Line
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస కకయలకలసటర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట ససబగయఖ పసళర ళరర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:34
లస: ససస స
4942 SQX1659069
పపరర: ననగ రరజ పసలర లరర

95-221/1000

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:69-155
వయససస:43
లస: పప
95-221/1252

95-221/997

భరస : వనసకట రరమరరవప పప సరన
ఇసటట ననస:69-147
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప చచరరకలల
ఇసటట ననస:69-151
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జరటట
ఇసటట ననస:69-153
వయససస:28
లస: పప
4933 SQX2286649
పపరర: శవ జజఖత దగబరబబటట

95-223/1080

తసడడ:ప బబలకకటయఖ పప సరన
ఇసటట ననస:69-147
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:69-151
వయససస:25
లస: ససస స
4930 SQX2286177
పపరర: అమరణనధ జరటట

4922 SQX1771484
పపరర: నజర షపక

4920 SQX0397240
పపరర: అశశక కలమయర కరకలమయనస

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:69-143
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:69-146
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప సరన
ఇసటట ననస:69-147
వయససస:36
లస: పప
4927 SQX1261684
పపరర: రరణణ చచరరకలరర

95-221/996

భరస : ననగరశశరరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:69-143
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:69-146
వయససస:22
లస: పప
4924 SQX0852129
పపరర: వనసకట రరమరరవప పప సరన

4919 SQX0114645
పపరర: భపమరరసబ కరకలమయనస

4944 SQX0622340
పపరర: శకనస కకయలగబసటర

95-221/1009

తసడడ:ప ఆదదశశషయఖ కకయలగబసటర
ఇసటట ననస:69-157
వయససస:52
లస: పప
95-221/1010

4947 SQX0115071
పపరర: ససబబగలల � ఇసస ల

95-221/1011

భరస : ససబబగరరవప� ఇసస ల
ఇసటట ననస:69-158
వయససస:61
లస: ససస స
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95-216/729

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-159
వయససస:52
లస: పప
4951 SQX1599606
పపరర: ననగరసదప కకటపరటట

95-221/1014

95-221/1017

95-221/1019

95-224/81

భరస : శకనవరస రరవప ననరదనసస
ఇసటట ననస:69-163
వయససస:29
లస: ససస స

95-221/1266

4958 SQX1898519
పపరర: దసరర పపసరద సరరరసదనస

4961 SQX1891936
పపరర: శవ

95-221/1021

4964 SQX0114637
పపరర: ససజజత పప టట

95-221/1020

భరస : వనసకటటశశరరర� పప టట
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:56
లస: ససస స

4967 SQX0120501
పపరర: ససధనకర పప టట

95-224/82

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� పప టట
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:35
లస: పప
4972 SQX2187615
పపరర: పరరశత రరమబనబబ యన

95-221/1022

95-212/908

తసడడ:ప మయలకకసడయఖ� మబపతరరజ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:54
లస: పప

4973 SQX2250306
పపరర: రమణ కనననకసటట

95-221/1025

4976 SQX0115543
పపరర: చనన అమయరయ రరవ రరవ
భరస : చసదపమమళ రరవ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:36
లస: ససస స

4959 SQX2213676
పపరర: పవన కలయఖణ మబఠరకక

95-221/1267

4962 SQX1888825
పపరర: భబసకర రరవప మమతకక

95-224/83

4965 SQX0115329
పపరర: కకటటశశరమర పప టట

95-221/1023

4968 SQX0119883
పపరర: రవ పప టట

95-221/1026

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప టట
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:35
లస: పప
95-221/1028

4971 SQX2196145
పపరర: పరరశత రరమమననబబ ఈనన

95-221/1268

తలర : రరమయఖ రరమమననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:62
లస: ససస స
95-221/1269

భరస : అజయ
ఇసటట ననస:69-164/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/895

95-221/1018

భరస : రవ పప టట
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట నరసయఖ� పస
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:69-164/1
వయససస:62
లస: ససస స
4975 MLJ3266004
పపరర: వనసకటటశశరరర� మబపతరరజ�

4970 SQX0119834
పపరర: వనసకటటశశరరర పస�

4956 SQX0430520
పపరర: గసగ మబతకక

తసడడ:ప సరసబ మమరరస మమతకక
ఇసటట ననస:69-163
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప టట
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:29
లస: పప
95-221/1027

95-221/1016

తసడడ:ప భసకరరరవప మబఠరకక
ఇసటట ననస:69-163
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ పప టట
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/1024

4953 SQX0609834
పపరర: రరమకకకషష మబపరత

భరస : భబసకర మబతకక
ఇసటట ననస:69-163
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:69-163
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససధనకర� పప టట
ఇసటట ననస:69-164
వయససస:30
లస: ససస స

4969 SQX0120204
పపరర: వనసకట ననరరయణ పప టట

4955 SQX2234680
పపరర: మహ లకడర రచగరరరర

95-221/1013

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మబపరత
ఇసటట ననస:69-162
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప సరరరసదనస
ఇసటట ననస:69-163
వయససస:23
లస: పప

4960 SQX1891944
పపరర: భబలకడర ననరదనసస

4966 SQX0115014
పపరర: రరమబలమర పప టట� పప టట

95-221/1015

భరస : సతఖననరరయణ రచగరరరర
ఇసటట ననస:69-162
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సరరరసదనస
ఇసటట ననస:69-163
వయససస:48
లస: ససస స

4963 SQX0115378
పపరర: అసజమర � పప టట

4952 SQX0402990
పపరర: లకడర మబపరత

4950 SQX1081355
పపరర: రవ కలమయర అసజరర

తసడడ:ప అపరత రరవప అసజరర
ఇసటట ననస:69-160
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరరవప మబపరత
ఇసటట ననస:69-162
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకకషషయఖ మబపరత
ఇసటట ననస:69-162
వయససస:57
లస: పప
4957 SQX1888759
పపరర: లకడర సరరరసదనస

95-221/1012

తసడడ:ప కకసడ రరడడడ కలసడచరర
ఇసటట ననస:69-160
వయససస:31
లస: పప

భరస : మలయఖదదప కకటపరటట
ఇసటట ననస:69-162
వయససస:23
లస: ససస స
4954 SQX0651455
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మబపరత

4949 SQX1899392
పపరర: ససబగ రరడడడ కలసడచరర

95-224/1211
4974 SQX2048304
పపరర: రరమయఖ రరమమననననబబ ఈనన

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరమమననననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:69-164/1
వయససస:68
లస: పప
95-221/1029

4977 SQX0115295
పపరర: ననరరయణమర � కరకరర

95-221/1030

భరస : నరసయఖ� కరకరర
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:46
లస: ససస స
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4978 MLJ3265949
పపరర: మహలకరమర మబపతరరజ

95-221/1031

భరస : వనసకటటశశరరర మబపతరరజ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:48
లస: ససస స
4981 SQX0119784
పపరర: నరసయఖ కరకరర

95-221/1034

95-223/690

భరస : మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:58
లస: ససస స
4987 MLJ3268166
పపరర: వనసకటటశశరరర� ఏనసగసటట�

95-220/896

95-223/694

95-220/900

95-223/691

95-220/903

4988 SQX1570531
పపరర: శవ పరరశత ఇకలకరరస

95-220/897

భరస : షబగర షపక
ఇసటట ననస:69-174
వయససస:28
లస: ససస స

4989 SQX0081653
పపరర: ననగజజఖత చసదదలల

95-223/693

95-220/899

95-220/901

4995 SQX0119875
పపరర: శకనవరస రరవప గరదచ

95-220/902

తసడడ:ప వనసకట రమణ గరదచ
ఇసటట ననస:69-171
వయససస:37
లస: పప
95-221/1277

4998 SQX2187094
పపరర: జలయన షపక

95-224/1350

తసడడ:ప లడడడమయ
ఇసటట ననస:69-173
వయససస:24
లస: పప

95-223/695 5001 SQX1435453
5000 SQX1613216
పపరర: వనసకట నలమ చచనసనబబ యన
పపరర: భబగఖ లకడర చచనసనబబ యయన

95-223/697 5003 SQX1894534
5002 SQX1435511
పపరర: వనసకట నరరసదప చచనసనబబ యయన
పపరర: వనసకట ససబగయఖ యడవలర

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చచనసనబబ యయన
ఇసటట ననస:69-174
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:69-174
వయససస:38
లస: పప

5005 SQX2352284
పపరర: రరఘవపలల కకతస

5006 SQX2352458
పపరర: వనసకటమర కకతస

తసడడ:ప ననసరయఖ కకతస
ఇసటట ననస:69-176 , MAIN ROAD
వయససస:73
లస: పప

95-223/692

4992 SQX0115584
పపరర: ననగలకడర సససగసశశటట �
singamsetty
భరస : వనసకటటశశరరర� singamsetty
ఇసటట ననస:69-171
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చతనసనబబ యన
ఇసటట ననస:69-174
వయససస:23
లస: ససస స

95-221/1279

4986 SQX0406595
పపరర: యయరరవ శకనవరసరరడడడ

95-220/898

తసడడ:ప లడడ మ
ఇసటట ననస:69-173
వయససస:24
లస: పప
95-221/1278

95-223/689

తసడడ:ప అకకయఖ
ఇసటట ననస:69-170
వయససస:32
లస: ససస స

4991 SQX0115501
పపరర: ససబగలకడర గరదచ�gade gade

4997 SQX2189322
పపరర: అకగర బబష షపక

4983 SQX0406561
పపరర: వనసకట రమణ యయరరవ

తసడడ:ప మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ� singam
ఇసటట ననస:69-171
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:69-172
వయససస:44
లస: ససస స
4999 SQX2395663
పపరర: షకకర షపక

4985 SQX0420208
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యయరవ

4994 SQX0119941
పపరర: వనసకటటశశరరర సససగస� singam

95-221/1033

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� gade
ఇసటట ననస:69-171
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:69-171
వయససస:30
లస: పప
4996 SQX1058164
పపరర: జయలకడర దతవరకకసడ

95-221/1035

భరస : భబసకర ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:69-170
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అకకయఖ
ఇసటట ననస:69-170
వయససస:49
లస: ససస స
4993 SQX1261692
పపరర: మలలర శశర రరవప సససగసశశటట

4982 SQX0120618
పపరర: తరరపత రరవప వడతడపపడడ�
vaddepudi
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� vaddepudi
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:49
లస: పప

4980 SQX0120212
పపరర: రవ చసదప మమళ

తసడడ:ప యలర యఖ చసదప మమళ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససబగరరయబడడ� ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:69-166
వయససస:48
లస: పప
4990 SQX0081844
పపరర: ససయనస కలమయరర చసదదలల

95-221/1032

తసడడ:ప చసదపమమళ రరవ
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప కకసడయఖ� కరకరర
ఇసటట ననస:69-165
వయససస:48
లస: పప
4984 SQX0420232
పపరర: వనసకట లకడర యయరవ

4979 SQX1544387
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవ

95-223/698

95-223/696

భరస : శకనవరస రరవప చచనసనబబ యయన
ఇసటట ననస:69-174
వయససస:42
లస: ససస స
95-223/699
5004 SQX1435487
పపరర: శకనవరస రరవప చచనసనబబ యయన

తసడడ:ప పప తషరరజ చచనసనబబ యయన
ఇసటట ననస:69-174
వయససస:50
లస: పప
95-221/1280

భరస : రరఘవపలల కకతస
ఇసటట ననస:69-176 , MAIN ROAD
వయససస:60
లస: ససస స

5007 SQX2283703
పపరర: ఈననతషననసర సయద

95-220/1480

భరస : పరఖకల బబష
ఇసటట ననస:69-177
వయససస:56
లస: ససస స

Page 172 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

5008 SQX2283661
పపరర: అలస మమరరల మదతబపప గబ

95-221/1281

తసడడ:ప వకటర
ఇసటట ననస:69-177
వయససస:29
లస: ససస స
5011 SQX1885987
పపరర: లకడర తరరపఠమర గగలర పపడడ

95-220/904

95-220/907

95-221/1283

5026 SQX1892991
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ మయరరడడడ

95-221/1286

95-221/1289

95-224/85

భరస : మలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:40
లస: ససస స

95-221/1284

5021 SQX2258424
పపరర: షసలదన ఆరరపలర

5024 SQX2254902
పపరర: శకనస పరరమ

5027 SQX2439958
పపరర: ఆదద రరడడడ పరరపపల

95-221/1292

5030 SQX2451649
పపరర: హరరచసదప పపసరద కసదదమళర

95-221/1287

5033 SQX1659333
పపరర: రవసదప నలర బబ తషల

5036 SQX1034065
పపరర: అశశక కలమయర నలర బబ తషల
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:27
లస: పప

95-221/1221

5019 SQX2193738
పపరర: వనసకట రతనస పరరమ

95-221/1285

5022 SQX2258515
పపరర: సమరర ఆరరపలర

95-221/1288

Deleted

95-221/1290

5025 SQX1892983
పపరర: ససతమర మయరరడడ

95-224/84

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:57
లస: ససస స
95-179/1067

5028 SQX2441897
పపరర: పదర పరరపపల

95-221/1291

భరస : అదదరరడడడ పరరపపల
ఇసటట ననస:69-179/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-221/1293

5031 SQX2246098
పపరర: శవ పరరశత శనకరకయల

95-219/933

భరస : దసరర పపసరద శనకరకయల
ఇసటట ననస:69-180 , SAI KRISHNA NAGAR
వయససస:49
లస: ససస స
95-220/909

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:29
లస: పప
95-223/700

5016 SQX2314292
పపరర: జజఖత సరరకకసడ

భరస : శశశదన ఆరరపలర
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:69-180
వయససస:39
లస: పప
95-220/908

95-220/906

భరస : వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప మబకలసద రరడడడ పరరరపలర
ఇసటట ననస:69-179/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : రవసదప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:25
లస: ససస స
5035 SQX0566554
పపరర: రరజరశశరర గసగరరపప

5018 SQX2231587
పపరర: మలర మర మయరరబథసన

5013 SQX0120329
పపరర: రవ� కసదద మలర

భరస : వనసకటటశశర రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:69/179
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ఆదద రరడడడ పరరపపల
ఇసటట ననస:69-179-1
వయససస:23
లస: పప
5032 SQX1659325
పపరర: ఉమ నలర బబ తషల

95-221/1512

తసడడ:ప జన ఆరరపలర
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:63
లస: పప
5029 SQX2284511
పపరర: కకషరష రరడడడ పరరరపసలర

5015 SQX2492775
పపరర: నజయయ సయద

95-224/1351

తసడడ:ప పసచచయఖ� కసదద మలర
ఇసటట ననస:69-178
వయససస:39
లస: పప

భరస : గలయఖ మయరరబథసన
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:40
లస: ససస స
5023 SQX2195782
పపరర: మరబ అలయయస మమఘన
మరబథదన
భరస : సతఖననరరయణ మరబథదన
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:25
లస: ససస స

95-220/905

భరస : అజమబలయర
ఇసటట ననస:69-178
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదబ అసజస రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-179
వయససస:53
లస: పప
5020 SQX2258390
పపరర: లయలబ షపక

5012 SQX0115568
పపరర: ససబబగయమర వలలటట

5010 SQX2191047
పపరర: రరజశన అల సయద

తసడడ:ప బబష
ఇసటట ననస:69-177
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వలలటట
ఇసటట ననస:69-178
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-178
వయససస:60
లస: పప
5017 SQX2273605
పపరర: వనసకటటశశర రరజ సరరకకసడ

95-221/1282

తసడడ:ప బబష
ఇసటట ననస:69-177
వయససస:25
లస: పప

భరస : నరరసదప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-178
వయససస:30
లస: ససస స
5014 SQX1885995
పపరర: అసకమర రరవప గగలర పపడడ

5009 SQX2248102
పపరర: ఇరరరన సయఖద

5034 SQX2167286
పపరర: వనసకటటశశరలల నలర బబ తషల

95-220/1196

తసడడ:ప వనసకట సరశమ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:58
లస: పప
95-223/701

5037 SQX0566760
పపరర: మలయరరరడడడ గసగరరపప

95-223/702

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:44
లస: పప
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95-224/86

భరస : అలయరబక�
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:40
లస: ససస స
5041 SQX0643221
పపరర: రమణమర శకరరస

95-224/89

95-224/92

95-224/95

95-223/703

95-220/912

95-220/915

భరస : మహన బబసరస
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:55
లస: ససస స

5051 SQX1898220
పపరర: సమరర ఆరరపలర

5054 SQX1898188
పపరర: చసదపశశఖర ససకర

5057 SQX1539073
పపరర: చచననమర బసడనరర

95-220/916

5060 SQX1585175
పపరర: లకడర చసదదలల

95-220/910

95-220/913

5063 SQX1608019
పపరర: మరరబ షపక

95-223/704

5066 SQX0695452
పపరర: నబసర షపక
తసడడ:ప అల షపక
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:27
లస: పప

95-224/94

5049 SQX2179687
పపరర: అసజమర నలర బబ తషల

95-224/1352

5052 SQX1898493
పపరర: లయలబ షపక

95-220/911

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:40
లస: ససస స
5055 SQX1359786
పపరర: సససకర యయసథదన సససకర

95-220/914

5058 SQX1166306
పపరర: అసజయఖ మయగబలలరర

95-223/705

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:44
లస: పప
95-220/917

5061 SQX0865352
పపరర: ససదఖ రరణణ నలర మల

95-220/918

భరస : ససమన నలర మల
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:33
లస: ససస స
95-220/920

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:51
లస: ససస స
95-220/922

5046 SQX0643338
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల

తసడడ:ప సససకర శకనస సససకర
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:24
లస: పప

భరస : అనల బబబబ చసదదలల
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:29
లస: ససస స
95-220/919

95-224/91

భరస : వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:33
లస: ససస స
5065 SQX0773424
పపరర: సరమయమజఖస బబసరస

95-224/96

తసడడ:ప శకనవరస ససకర
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:22
లస: పప

భరస : నబస షపక
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:24
లస: ససస స
5062 SQX0403741
పపరర: రహసమబ
స ననసర పఠరన

5048 SQX0953083
పపరర: వనసకటసరశమ నలర బబ తషల

5043 SQX0953133
పపరర: ఆతచమయర నలర బబ తషల

తసడడ:ప వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:58
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప సతఖననరరయణ సససకర
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:50
లస: పప
5059 SQX1585167
పపరర: యయససరన షపక

95-224/93

భరస : శశశదన ఆరరపలర
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస ససకర
ఇసటట ననస:69-185
వయససస:44
లస: ససస స
5056 SQX0396564
పపరర: శకనవరస సససకర

5045 SQX0221887
పపరర: అసజయఖ నలర బబ తషల

95-224/88

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:94
లస: పప

భరస : రవకలమయర�
ఇసటట ననస:69-184
వయససస:57
లస: ససస స
5053 SQX1898154
పపరర: పదర ససకర

95-224/90

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప పప లయఖ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:63
లస: పప
5050 SQX0506469
పపరర: శవపరరశత కసచరర �

5042 SQX0577528
పపరర: అసజమర� నలబబ తషల�

5040 SQX0222448
పపరర: ఎసపస రర రరణణ శకరరస

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప చనచయఖ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:26
లస: పప
5047 SQX0643320
పపరర: బబచచబబబబ శకరరమబల

95-224/87

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బబజర బబబబ
ఇసటట ననస:69-183
వయససస:53
లస: ససస స
5044 SQX0953018
పపరర: శకధర ఇటబర

5039 SQX1117713
పపరర: షరరఫర షపక

5064 SQX1585225
పపరర: కకటటశశరర చసదదలల

95-220/921

భరస : అకకయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:50
లస: ససస స
95-220/923

5067 SQX0255588
పపరర: రఫస షపక

95-220/924

తసడడ:ప ఖయదర వల షపక
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:34
లస: పప
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5068 SQX1423342
పపరర: మహమరద ఖయన పఠరన

95-220/925

తసడడ:ప జజన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:35
లస: పప
5071 SQX2242485
పపరర: సరళ చచటట టపలర

95-220/1197

95-220/929

95-224/97

95-224/100

95-224/1647

95-219/935

95-221/1357

95-224/98

5084 SQX1897941
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వననన

5087 SQX1647361
పపరర: అనసరరధ దతవ వజజర

5090 SQX2124592
పపరర: ససరరష బబ రక

95-223/706

95-223/709

95-220/932

� షపక

5079 MLJ2066587
పపరర: మబనరర� షపక�

95-224/99

భరస : జజన � �
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:46
లస: ససస స
95-224/101

5082 MLJ2066025
పపరర: జజన� షపక�

95-224/102

తసడడ:ప దనదన� �
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:51
లస: పప
95-220/933

5085 SQX1892157
పపరర: వరమర పసడల

95-224/103

భరస : శరసబయఖ పసడల
ఇసటట ననస:69-188
వయససస:45
లస: ససస స
95-220/934

5088 SQX0760272
పపరర: శసకరరరవప వజజర

95-220/935

తసడడ:ప అనసత కకటటశశర రరవప వజజర
ఇసటట ననస:69-191
వయససస:42
లస: పప
95-223/1296

తసడడ:ప రరసబబబబ
ఇసటట ననస:69-191
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకషష కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-192
వయససస:25
లస: ససస స
5095 SQX1894369
పపరర: జఎసఎస ననగ మణణకరసత
కకతస మయసస
తసడడ:ప ఆరకరకర రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-192
వయససస:23
లస: పప

5081 SQX1892322
పపరర: చసద బబష షపక

95-187/459

5076 MLJ3267044
పపరర: కరరమ� షపక�
తసడడ:ప మహబమబబసభబన
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:53
లస: పప

భరస : శసకరరరవప వజజర
ఇసటట ననస:69-191
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ రక ససబగయఖ
ఇసటట ననస:69-191
వయససస:67
లస: పప
5092 SQX1034784
పపరర: హరరణగమయన కకతస మయసస

95-220/931

తసడడ:ప అలల
ర రర రరడడడ వననన
ఇసటట ననస:69-188
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరసబబబబ బబ రక
ఇసటట ననస:69-191
వయససస:61
లస: ససస స
5089 SQX2421030
పపరర: రసబబబబ బబ రక

5078 SQX0650572
పపరర: ఖలమబన షపక

5073 SQX2198166
పపరర: ననగబర షపక

Deleted

తసడడ:ప జబగర షపక
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:48
లస: పప

భరస : రసచల షపక
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:29
లస: ససస స
5086 SQX2329753
పపరర: శవ కలమయరర బబ రక

5075 SQX0760421
పపరర: మసరసన పఠరన

95-220/928

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరస షపక
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:23
లస: పప
5083 SQX2503282
పపరర: అమరరననసర షపక

95-224/1353

తసడడ:ప ఆదమ పఠరన
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:22
లస: ససస స
5080 SQX1892629
పపరర: కలస షపక

5072 SQX2188860
పపరర: సరళ చచటట టపలర

5070 SQX0120055
పపరర: మహన బబసరస

తసడడ:ప మబనయఖ బబసరస
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:59
లస: పప

భరస : బబజర చచటట టపలర
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:69-187
వయససస:48
లస: ససస స
5077 SQX1892090
పపరర: నజమ షపక

95-220/927

తసడడ:ప చన కకటయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబజర
ఇసటట ననస:69-186
వయససస:40
లస: ససస స
5074 SQX0774141
పపరర: షకకల షపక

5069 SQX1499301
పపరర: అకకయఖ చసదదలల

5091 SQX1892504
పపరర: అనసత లకడర వజర

95-224/104

భరస : అనసత కకటటశశర రరవప వజర
ఇసటట ననస:69-191
వయససస:75
లస: ససస స

95-223/707 5094 SQX1034750
5093 SQX1034818
పపరర: శక లకడర కరమమశశరర కకతస మయసస
పపరర: పపషతలత కకతస మయసస

95-223/708

తసడడ:ప రరమకకషష కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-192
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-192
వయససస:45
లస: ససస స

95-223/710
5096 SQX1435552
పపరర: యస ఎన యస బబబబ
కకతస మయసస
తసడడ:ప ససబపహరణణఖశశర రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-192
వయససస:45
లస: పప

5097 SQX1034719
పపరర: రరమకకషష కరమమశశర రరవప
కకతస మయసస
తసడడ:ప రరధనకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:69-192
వయససస:52
లస: పప

95-223/711
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5098 SQX1756683
పపరర: హరకవరరరన ససరరశశటట
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95-183/390

తసడడ:ప ససబగ రరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:69-195
వయససస:20
లస: ససస స
5101 SQX2282762
పపరర: ససబపమణఖ గణణష వసటటదబ స

95-221/1368

95-220/1198

95-223/1083

95-219/668

5108 SQX2043230
పపరర: శవ తతజ కరమననన

5111 SQX0968263
పపరర: తషలసస దతవరపలర

95-211/176

5114 SQX0968255
పపరర: సరలరన రరడడ దతవరపలర

95-220/969

5117 SQX1606476
పపరర: ససధన రరణణ యలవరరర

భరస : సతఖననరరయణ నడమయనచరర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:60
లస: ససస స

95-211/174

5126 SQX1698612
పపరర: లకడర సరగజ కలరపరటట

95-223/712

5106 SQX2189330
పపరర: శసకర వననన

95-221/1371

5109 SQX1792167
పపరర: షబబన షపక

95-219/667

95-211/175
5112 SQX0968289
పపరర: జజన శరఖమమఖల రరడడ దతవరపలర

తసడడ:ప తషలసస
ఇసటట ననస:69-228
వయససస:26
లస: పప
95-211/177

95-220/968
5115 SQX0515791
పపరర: బపవరరచనరర భమవరపప�
భమవరపప
తసడడ:ప ననగమలలర శశర రరవప� భమవరపప
ఇసటట ననస:69-228
వయససస:30
లస: పప

95-224/106

5118 SQX1607706
పపరర: దసరరరసబ గసజ

95-224/107

భరస : నరసజన గసజ
ఇసటట ననస:69-244
వయససస:54
లస: ససస స
95-224/109

5121 SQX0390906
పపరర: అహరద జజన షపక�

95-224/110

తసడడ:ప మసరసన�
ఇసటట ననస:69-245
వయససస:50
లస: పప
95-218/501

భరస : హనసమ రరడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:66
లస: ససస స
95-218/698

5103 SQX1166173
పపరర: ససధనకర చరరమయమళర

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:69-225
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధ కకషష మమరరస యలవరరర
ఇసటట ననస:69-245
వయససస:51
లస: పప

95-218/500 5123 SQX1701838
5122 SQX1701796
పపరర: ససత మహ లకడర నడమయనచరర
పపరర: సశరరజజపస మయరరడడడ

తసడడ:ప బబలయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:28
లస: పప

95-202/775

భరస : ససబగయఖ చచదరర యలవరరర
ఇసటట ననస:69-244
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగయఖ చచదరర యలవరరర
ఇసటట ననస:69-245
వయససస:23
లస: ససస స

95-220/936

తసడడ:ప పపలయర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-196
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-228
వయససస:47
లస: పప

95-224/108 5120 SQX1606468
5119 SQX1606450
పపరర: మహ లకడర ససమఖ యలవరరర
పపరర: ససబగయఖ చచదరర యలవరరర

5125 SQX2123396
పపరర: శకనస గగపసశశటట

95-221/1370

భరస : సరలరన రరడడ
ఇసటట ననస:69-228
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : తషలసస
ఇసటట ననస:69-228
వయససస:28
లస: పప
5116 SQX0515809
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప�
భమవరపప�
తసడడ:ప ననగరచనరర� భమవరపప
ఇసటట ననస:69-228
వయససస:57
లస: పప

5105 SQX2282747
పపరర: రజన వననన

5100 SQX1957315
పపరర: హహమసత కలమయర రరడడ
అననపరరడడడ
తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:69-195
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-195
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరమనన
ఇసటట ననస:69-211-19
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప లయల అహరద షపక
ఇసటట ననస:69-225
వయససస:31
లస: పప
5113 SQX0968271
పపరర: జజన మససస రరడడడ దతవరపలర

95-221/1369

భరస : పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:69-196
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరస రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:69-210
వయససస:53
లస: ససస స
5110 SQX1790203
పపరర: రఫస షపక

5102 SQX2282739
పపరర: శకలకడర వసటటదబ స
భరస : ససబపమణఖ గణణష
ఇసటట ననస:69-195
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:69-196
వయససస:26
లస: ససస స
5107 SQX1521153
పపరర: ననగమణణ చకకవరస

95-211/173

తసడడ:ప నరపప రరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:69-195
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:69-195
వయససస:37
లస: పప
5104 SQX2186914
పపరర: లకడర వననన

5099 SQX1373422
పపరర: రవసదనప రరడడడ కళళస

5124 SQX2311835
పపరర: వహహద షపక

95-218/697

భరస : జమర అహరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:45
లస: ససస స
95-219/669

తసడడ:ప బబల శశషష కలమయర కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:24
లస: ససస స

5127 SQX1697325
పపరర: శరఖమల తతటకలర

95-219/670

తసడడ:ప ససబబగరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:25
లస: ససస స
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5128 SQX1698786
పపరర: రరవత కలరపరటట
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95-219/671

5129 SQX1700459
పపరర: లకడర శరరష పరసస

తసడడ:ప బబల శశషష కలమయర కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పరసస
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:25
లస: ససస స

5131 SQX1790526
పపరర: అశకత పరవన పప లలరర

5132 SQX1696756
పపరర: శరసత బచసచ

95-219/674

తసడడ:ప రరమయసజననయబలల పప లలరర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:26
లస: ససస స
5134 SQX1700707
పపరర: షహననజ మహమరద

95-219/677

95-219/680

95-219/683

95-219/686

95-219/689

95-219/692

భరస : హరరపస
ప రదరరవప వనలలతల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:49
లస: ససస స

5144 SQX1790658
పపరర: ససజజత కకట

5147 SQX1697986
పపరర: హససనన పఠరన

5150 SQX1697366
పపరర: వజయ లకడర తతటకలర

95-219/695

5153 SQX1698836
పపరర: భబగఖ లకడర కలరపరటట

95-219/684

5156 SQX1696483
పపరర: జజయబగననసర బబగస
మహమరద
భరస : అబబబల సతనసర మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:51
లస: ససస స

5136 SQX1696327
పపరర: లకడర పపవలర క పలర పప తష

95-219/679

5139 SQX1700582
పపరర: రజన చలర గరల

95-219/682

5142 SQX1700764
పపరర: ససభబషసణణ గనపసశశటట

95-219/685

భరస : అపరత రరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:35
లస: ససస స
95-219/687

5145 SQX1700525
పపరర: చటటట మర చచలర య

95-219/688

భరస : రరజ కకణతస
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:38
లస: ససస స
95-219/690

5148 SQX1790922
పపరర: పదనరవత మదదబరరడడడ

95-219/691

భరస : ససధనకర రరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:40
లస: ససస స
95-219/693

5151 SQX1790443
పపరర: లలత చమలమరరక

95-219/694

భరస : శకనవరసరరడడడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:45
లస: ససస స
95-219/696

భరస : బబల శశషష కలమయర కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:48
లస: ససస స
95-219/698

95-219/676

భరస : లకడరపత రరజ చలర గరల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబగరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జ చసదప కలమయర సరరరలర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:47
లస: ససస స
5155 SQX1790328
పపరర: వజయనరరల వనలలతల

95-219/681

భరస : ఫసలరగజ పఠరన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:42
లస: ససస స
5152 SQX1700483
పపరర: వజయ కలమయరర నకక

5141 SQX1696715
పపరర: అసరర షపక

5133 SQX1697564
పపరర: సరసశత గకసథద

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కకట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:38
లస: ససస స
5149 SQX1790393
పపరర: రరఘవమర నలర బబ యన

95-219/678

భరస : యశన మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమయర పప టటట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:37
లస: ససస స
5146 SQX1790617
పపరర: ఉమయదతవ కసకణనల

5138 SQX1699644
పపరర: ఖసదసబససయ ఫసర దదస షపక

95-219/673

భరస : కకరణ కలమయర గకసథద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:34
లస: ససస స
5143 SQX1696657
పపరర: శకలసతల పప టటట

95-219/675

తసడడ:ప కకషరషరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకశశర కకపతరపప
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:31
లస: ససస స
5140 SQX1697002
పపరర: కలకషసద షపక

5135 SQX1790583
పపరర: రరజఖలకడర కసకణనల

5130 SQX1827682
పపరర: అఫరరన నహ షపక

తసడడ:ప బశర అహరద ఖయన షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబబబ మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:28
లస: ససస స
5137 SQX1699206
పపరర: దతవ కకపతరపప

95-219/672

5154 SQX1699388
పపరర: ఖమబమననసర మహమరద

95-219/697

భరస : సలస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:48
లస: ససస స
95-219/699

5157 SQX1698927
పపరర: పదనరవత కకపతరపప

95-219/700

భరస : సతఖననరరయణ కకపతరపప
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:52
లస: ససస స
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5158 SQX1700434
పపరర: సలమబననసర బబగస షపక

95-219/701

భరస : జలయన బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:52
లస: ససస స
5161 SQX1827617
పపరర: ససధ రరణణ ఈమన

95-219/704

95-219/707

95-219/710

95-219/713

95-219/716

95-219/719

95-219/722

తసడడ:ప సతఖననరరయణ కకపతరపప
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:33
లస: పప

5171 SQX1827609
పపరర: అనసచయమర ఈమన

5174 SQX1790427
పపరర: సరయ శకనవరస నలర బబ యన

5177 SQX1827583
పపరర: ఇరరరన మహమరద

5180 SQX1790476
పపరర: శవశసకరరరడడడ చమలమరరక

95-219/725

95-219/728

95-219/714

5166 SQX1790708
పపరర: రరమకలమయరర కకట

95-219/709

5169 SQX1790492
పపరర: సరవతప కకటట స

95-219/712

5172 SQX1699073
పపరర: రరజఖస కకపతరపప

95-219/715

భరస : ససబబగరరవప కకపతరపప
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:79
లస: ససస స
95-219/717

5175 SQX1697283
పపరర: తతజ సతఖననరరయణ తతటకలర

95-219/718

తసడడ:ప ససబబగరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:22
లస: పప
95-219/720

5178 SQX1790468
పపరర: ననగరరరరనరరడడడ చమలమరరక

95-219/721

తసడడ:ప కకషరషరరవప చమలమరరక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:25
లస: పప
95-219/723

5181 SQX1698984
పపరర: ససధదర కకపతరపప

95-219/724

తసడడ:ప సతఖననరరయణ కకపతరపప
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:28
లస: పప

5183 SQX1827625
పపరర: కరరరసక దదపసప కలమయర
పలర పప తష
తసడడ:ప వర బబల కకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:69/246
వయససస:30
లస: పప

95-219/726

5186 SQX1700665
పపరర: అయమబ మహమరద

95-219/729

తసడడ:ప యబనసస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:32
లస: పప

95-219/706

భరస : రరమయసజననయబలల కకటట స
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ చమలమరరక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ససరరష రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:29
లస: పప
5185 SQX1699164
పపరర: కకశశర కకపతరపప

95-219/711

తసడడ:ప సలస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప కకషరషరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:26
లస: పప
5182 SQX1827591
పపరర: హరరవరరన ఈమన

5168 SQX1696202
పపరర: వర బబల కకషష పలర పప తష

5163 SQX1700558
పపరర: రరధదక పబగత

భరస : వనసకటససతనరరమయసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప హరరపస
ప రదరరవప వనలలతల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:22
లస: పప
5179 SQX1790567
పపరర: అశశక కలమయర కసకణనల

95-219/708

భరస : వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ప జమల షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:21
లస: పప
5176 SQX1790286
పపరర: వసశకకషష వనలలతల

5165 SQX1827567
పపరర: అసరతషననసర షపక

95-219/703

భరస : వజయ శసకర పబగత
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవయఖ పలర పప తష
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:64
లస: ససస స
5173 SQX1697952
పపరర: శశహహబ షపక

95-219/705

భరస : బససర అహరద ఖయన షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కరశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:59
లస: ససస స
5170 SQX1697911
పపరర: పరఖరర జజన షపక

5162 SQX1696152
పపరర: భపమరరసబ పలర పప తష

5160 SQX1695824
పపరర: మలలర శశరర గరదచ

భరస : శకనవరస రరడడ గరదచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వర బబల కకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యబనసస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:55
లస: ససస స
5167 SQX1696822
పపరర: సరసశత కలమయరర బచసచ

95-219/702

భరస : శకనవరసరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససరరష రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:54
లస: ససస స
5164 SQX1700798
పపరర: హబబ మహమరద

5159 SQX1790716
పపరర: లలతనదతవ గరదచ

5184 SQX1697473
పపరర: వజయ కలమయర రరడడ గరదచ

95-219/727

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ గరదచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:32
లస: పప
5187 SQX1696251
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
పలర పప తష
తసడడ:ప వర బబల కకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:35
లస: పప

95-219/730
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95-219/732

తసడడ:ప యబనసస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:34
లస: పప
5191 SQX1700806
పపరర: అపరత రరవప గనపసశశటట

95-219/735

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:37
లస: పప
5194 SQX1699610
పపరర: యయససన మహమరద

95-219/738

తసడడ:ప అబబబల సతనసర మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:44
లస: పప
5197 SQX1699354
పపరర: లకడరపత రరజ చలర గరల

5189 SQX1790633
పపరర: నరరష కలమయర కకట

తసడడ:ప శకనవరస రరడడ గరదచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:36
లస: పప

5192 SQX1790682
పపరర: శకనవరస కకట

5193 SQX1698018
పపరర: ఫసలరగజ పఠరన
తసడడ:ప అనశర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:44
లస: పప

5195 SQX1790849
పపరర: జయరరమరరడడడ మయరరడడడ

5196 SQX1790880
పపరర: ససధనకర రరడడడ మదదబరరడడడ

5198 SQX1790559
పపరర: రరమయసజననయబలల పప లలరర

5200 SQX1790377
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర బబ యన

5201 SQX1699461
పపరర: సలస మహమరద

95-219/744

తసడడ:ప ససబబగరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:52
లస: పప
95-219/747

95-219/750

5207 SQX1790732
పపరర: శకనవరసరరడడడ గరదచ

95-219/753

5210 SQX1697119
పపరర: బబషర షపక

95-219/745

తసడడ:ప అబబబల రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:74
లస: పప

5213 SQX2311504
పపరర: జమర అహరద షపక

95-219/748

తసడడ:ప దసరర మహన రరయ యతవకకలర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:30
లస: పప

5216 SQX2251262
పపరర: కర మహ లకడర యడవలర
భరస : అమరరసదప ననథ యతవకకలర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:29
లస: ససస స

5202 SQX1790609
పపరర: కకషరషరరవప కసకణనల

95-219/746

5205 SQX1697408
పపరర: ససతనరరమయసజననయబలల కకట

95-219/749

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:59
లస: పప
95-219/751

5208 SQX1700731
పపరర: యబనసస మహమరద

95-219/752

తసడడ:ప ఖయససస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:63
లస: పప
95-219/754

5211 SQX1827633
పపరర: ససరరష రరడడడ ఈమన

95-219/755

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:69/246
వయససస:71
లస: పప
95-219/944

తసడడ:ప ససభబన
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:54
లస: పప
95-219/946

95-219/743

తసడడ:ప హనసమసతరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప మరర షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:69
లస: పప
95-219/756

5199 SQX1697242
పపరర: ససబబగరరవప తతటకలర
తసడడ:ప పసదబ వనసకయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప సససదరరరమరరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట చననయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:65
లస: పప

5215 SQX2251254
పపరర: అమరరసదప ననథ యతవకకలర

95-219/742

తసడడ:ప ససబబగరరవప వనలలతల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:60
లస: పప

5212 SQX1696517
పపరర: అబబబల సతనసర మహమరద

5204 SQX1790344
పపరర: హరరపస
ప రదరరవప వనలలతల

95-219/740

తసడడ:ప కకషరషరరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరవప కకపతరపప
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:55
లస: పప

5209 SQX1696889
పపరర: కరశవ రరవప బచసచ

95-219/739

95-219/734

95-219/737

తసడడ:ప వనసకటససతనరరమయసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసతరరవప పప లలరర
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:47
లస: పప

5206 SQX1699685
పపరర: జలయన బబషర షపక

95-219/736

తసడడ:ప హనసమరరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:44
లస: పప
95-219/741

5190 SQX1695907
పపరర: ననగ మణణకసటటశశర రరడడ గరదచ

తసడడ:ప వనసకటససతనరరమయసజననయబలల కకట
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రరజ చలర గరల
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:46
లస: పప

5203 SQX1699107
పపరర: సతఖననరరయణ కకపతరపప

95-219/733

5214 SQX2233401
పపరర: కకరణ కలమయర గకసథద

95-219/945

తసడడ:ప గబరరననథస గకసథద
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:32
లస: పప
95-219/947

5217 SQX2356798
పపరర: అరకద ఏరగగస షపక

95-219/948

తసడడ:ప జమర అహరద షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:23
లస: పప
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5218 SQX2353324
పపరర: రరహహ ఫప రరరలయ రరకరసథ షపక

95-219/949

తసడడ:ప జమర అహరద షపక
ఇసటట ననస:69-246
వయససస:21
లస: ససస స
5221 SQX2379881
పపరర: అరకద ఏరగగస షపక

95-219/957

5219 SQX2124956
పపరర: గకహ లకడర లసబబ

5222 SQX2260891
పపరర: వనగరరరమమలల అననన

5223 SQX2436111
పపరర: వజయ లకడర మయరరమసడ

5224 SQX1701812
పపరర: ససత రరస పపసరద రసగరససటట

5225 SQX1704170
పపరర: సతమహలకడర టసకశరల

5227 SQX1704154
పపరర: శకనవరస రరవప టసకశరల

95-218/505

95-219/951

95-219/958

భరస : రమణ చనరరఖలల మయరరమసడ
ఇసటట ననస:69-246 FLAT NO. 2G
వయససస:60
లస: ససస స
95-218/503

5226 SQX1704121
పపరర: వనసకట రతనస టసకశరల

95-218/504

భరస : శకనవరస రరవప టసకశరల
ఇసటట ననస:69-246 FLOT NO 4-D
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర టసకశరల
ఇసటట ననస:69-246 FLOT NO 4-D
వయససస:58
లస: ససస స

5228 SQX2232619
పపరర: చసదన బబడడ

5229 SQX2232601
పపరర: వర మలర శశర రరవప బబడడ

95-219/950

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర టసకశరల
ఇసటట ననస:69-246 FLOT NO 4-D
వయససస:43
లస: పప

భరస : వర మలర శశర రరవప బబడడ
ఇసటట ననస:69-246 , 5b block 1
వయససస:33
లస: ససస స

5230 SQX1701234
పపరర: సససధచరర గరదచ

95-219/964 5232 SQX2329316
5231 SQX2372613
పపరర: తతజ పవన కలమయర నలర బబ యన
పపరర: ఖససస మహమరద

95-219/760

95-219/757

తసడడ:ప మహమరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-246 ANANDA NILAYAM 3-H
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర అననన
ఇసటట ననస:69-246 FLAT 501
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప చలపత రరవప రసగరససటట
ఇసటట ననస:69-246FLOT2-B
వయససస:61
లస: పప

5220 SQX1854157
పపరర: ఇసరరయల షపక

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:69-246 ANANDA NILAYAM
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప జమర అహరద షపక
ఇసటట ననస:69-246 Block n 1,plot n 48
వయససస:23
లస: పప
95-218/502

95-219/956

95-219/952

తసడడ:ప బమలలలశశర రరవప బబడడ
ఇసటట ననస:69-246 , 5b block 1
వయససస:41
లస: పప
95-219/962

భరస : ననగమణణకసఠరశశర రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:69-246, ANANDANILAYAM AP
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:69-246,Block-2,E-3 plot
వయససస:18
లస: పప

తలర : సలస మహమరద
ఇసటట ననస:69-246,BLOCK -2, FLAT -3F
వయససస:25
లస: పప

5233 SQX2331056
పపరర: అనసష కకపతరపప

5234 SQX2284776
పపరర: అసజన దతవ దనసరర

భరస : ససధదర కలమయర కకపతరపప
ఇసటట ననస:69-246,BLOCK-2, FLOT.3E
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప శక రరమ చసదప పపసరద దనసరర
ఇసటట ననస:69-246 , Block No. 1 , 3 G
వయససస:22
లస: ససస స

95-219/954
5235 SQX2284792
పపరర: శవ ననగ దదవఖ అమకత వరరకన
దనసరర
తసడడ:ప శక రరమ చసదప పపసరద దనసరర
ఇసటట ననస:69-246 , Block No. 1 , 3G
వయససస:22
లస: ససస స

5236 SQX2372100
పపరర: అరరణ శక కసచరర

5237 SQX2371938
పపరర: శక అమమలఖ కసచరర

5238 SQX2372530
పపరర: జరడ జజనసన కసచరర

95-219/963

95-219/959

95-219/953

95-219/960

95-219/955

భరస : జజన జడసన కసచరర
ఇసటట ననస:69-246, Flat No. 1A 2 Block
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన జడసన కసచరర
ఇసటట ననస:69-246, Flat No. 1A, 2 Block
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప సరశ బబబబ కసచరర
ఇసటట ననస:69-246 , Flat No. 1A, 2nd Block
వయససస:56
లస: పప

5239 SQX2372647
పపరర: శక అపపరశ కసచరర

5240 SQX1827575
పపరర: ఖయన సబన ఫరరమన షపక

5241 SQX1884485
పపరర: నలల
ర రర గరత లయవణఖ

95-219/961

95-219/762

95-219/761

తసడడ:ప జజన జరడసన కసచరర
ఇసటట ననస:69-246, Flat No. 1A, 2nd Block
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప బశర అహమద ఖయన షపక
ఇసటట ననస:69-246, FLATNO 3B, BLOCK2
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వససస అల మహమరద
ఇసటట ననస:69-246, F.NO.2A 2ND BLOCK
వయససస:34
లస: ససస స

5242 SQX2300150
పపరర: గగసప మహమరద

5243 SQX2295236
పపరర: గగహర ససలయసనన బబగబమ
మహమరద
భరస : గగసప మహమరద
ఇసటట ననస:69-247
వయససస:58
లస: ససస స

95-219/965

5244 SQX2434082
పపరర: వనసకయఖ చసతలపపడడ

5246 SQX1703230
పపరర: శకమసత యకకల

95-218/506

95-218/699

తసడడ:ప రహమతషలయలస మహమరద
ఇసటట ననస:69-247
వయససస:67
లస: పప
5245 SQX1826296
పపరర: ఆదదలకడర గకసథద
భరస : గబరర ననధమ గకసథద
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:55
లస: ససస స

95-12/1247

95-219/966

తసడడ:ప రరధకకషష మమరరస చసఠరరపపడడ
ఇసటట ననస:69-247
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప మసధససచధన రరవప యకకల
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:21
లస: పప

5247 SQX1703669
పపరర: భదపయఖ చచనచనరర

95-218/507

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప చచనచనరర
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:27
లస: పప

Page 180 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

5248 SQX1703818
పపరర: అరరణన కలమయర అచసఖత

95-218/508

తసడడ:ప రరసబబబబ అచసఖత
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:30
లస: పప

5249 SQX2410876
పపరర: సశతసతప లకడర గబడడవరడ

95-218/664

భసధసవప: వనసకట ససధదర గబడడవరడ
ఇసటట ననస:69/249
వయససస:62
లస: ససస స

5251 SQX2562262
పపరర: VIJAYA BHIMAVARAPU

95-218/777

5252 SQX1696137
పపరర: వజయ లకడర సరశత గకసథద

తసడడ:ప KASAIAH BHIMAVARAPU
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆనసద గకసథద
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:33
లస: ససస స

5254 SQX2543999
పపరర: ననగమణణ భమవరపప

5255 SQX1836691
పపరర: రమఖ పపణత చససడచరర

95-219/1124

భరస : వజయ భమవరపప
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:25
లస: ససస స
5257 SQX1703875
పపరర: కరకసత కలమయర దదడడడ

95-218/509

95-218/512

5253 SQX1696129
పపరర: ఆనసద గకసథద

95-219/759

తసడడ:ప గబరరననథస గకసథద
ఇసటట ననస:69-249
వయససస:36
లస: పప
95-224/111

5256 SQX1836659
పపరర: రమమష చససడచరర

95-224/112

5261 SQX1703305
పపరర: వరశశ కరతనఖయన కకతతరర

95-218/513

95-218/516

తలర : కరసస అననపపరనతమర గమడ
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 3-B
వయససస:57
లస: ససస స
95-218/518

తసడడ:ప హహనసమసథ రరవప వపరరటట
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 3-C
వయససస:59
లస: పప
95-218/521

5267 SQX1703537
పపరర: గరతఅసజల మయలశశటట

95-218/514
5262 SQX1703289
పపరర: లకడర రసగవలర తనయయరర
కకతతరర
భరస : శవ శసకర రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 2-C
వయససస:53
లస: ససస స

5265 SQX1703438
పపరర: అననపపరష దతవ వపరరటట

95-218/519

5268 SQX1703511
పపరర: శకరరస మయలశశటట

95-218/520

తసడడ:ప రరఘవరరవప మయలశశటట
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 3-D
వయససస:28
లస: పప

5270 SQX1703461
పపరర: రరఘవరరవప మయలశశటట

5271 SQX1848795
పపరర: వనసకట వనజ కకమమరరర

తసడడ:ప వనసకటససబబగరరవ మయలశశటట
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 3-D
వయససస:56
లస: పప

95-218/524
5272 SQX1848787
పపరర: ననగ ససవర సరయ పపసరద
కకమమరరర
తసడడ:ప ననగరసరశరరవ కకమమరరర
ఇసటట ననస:69/249 FLAT NO-4B 4TH FLO
వయససస:45
లస: పప

5273 SQX1703792
పపరర: లల కలమయరర అచసఖత
భరస : రరసబబబబ అచసఖత
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 4-E
వయససస:50
లస: ససస స

5275 SQX1703883
పపరర: హహహమయవత దదడడడ

5276 SQX1703941
పపరర: వనసకట కరమమసవరరర దదసతకలరరస
భరస : మహన కకషష దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-B
వయససస:55
లస: ససస స

95-218/517

భరస : శవ రరమ కకషష వపరరటట
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 3-C
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప మయలశశటట
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 3/D
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప రరఘవరరవప మయలశశటట
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 3-D
వయససస:31
లస: పప

95-218/527

95-218/511

భరస : ననగరశశర రరవప మయమడడ
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 2-B
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వ ఎన పస రవ చసదపన కకతత
స రర
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 2-C
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ శసకర రరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 2-C
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరకసత కలమయర దదడడడ
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-A
వయససస:31
లస: ససస స

95-219/758

95-218/510 5259 SQX1703164
5258 SQX1703214
పపరర: కనక లకడర కళళవత యకకల
పపరర: పపషరతవత మయమడడ

95-218/515 5264 SQX1703354
5263 SQX1703297
పపరర: వనసకటనగపపసననరవచనబ న కకతతరర
పపరర: అదద లకడర కరమమశశరర గమడ

5269 SQX1703487
పపరర: అభ రరమ జగదదశ మయలశశటట

తలర : సశతసతప లకడర గబడడవరడ
ఇసటట ననస:69/249
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసధససచధన రరవప యకకల
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 2-B
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర యకకల
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 2-B
వయససస:51
లస: పప

5266 SQX1703404
పపరర: శవ రరమ కకషష వపరరటట

95-218/665

తసడడ:ప రమమష చససడచరర
తసడడ:ప సతఖననరరయణ చససడచరర
ఇసటట ననస:69-249 BOMMARILLU APARTM ఇసటట ననస:69-249 BOMMARILLU APARTM
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప మహన రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:69-249 FLAT 5-A
వయససస:37
లస: పప
5260 SQX1703198
పపరర: మధససచదన రరవప యకకల

5250 SQX2409712
పపరర: వనసకట ససధదర గబడడవరడ

95-218/522

95-218/523

భరస : ననగ ససవర సరయ పపసరద కకమమరరర
ఇసటట ననస:69/249 FLAT NO-4B 4TH FLO
వయససస:43
లస: ససస స
95-218/525

5274 SQX1703842
పపరర: జయకకశశర అచసఖత

95-218/526

తసడడ:ప రరసబబబబ అచసఖత
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 4-E
వయససస:32
లస: పప
95-218/528

95-218/529
5277 SQX1703917
పపరర: శకనవరస పరరర సరరధద దదసతకలరరస

తసడడ:ప మహన కకషష దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-B
వయససస:42
లస: పప

Page 181 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

5278 SQX1703891
పపరర: మహన కకషష దదసతకలరరస

95-218/530

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ దదసతకలరరస
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-B
వయససస:68
లస: పప
5281 SQX1703990
పపరర: భబసకర చలలవరదద

5279 SQX1704014
పపరర: పపషతలత చలలవరదద

భరస : భబసకర చలలవరదద
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-C
వయససస:39
లస: ససస స
95-218/533

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర చలలవరదద
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-C
వయససస:48
లస: పప

5282 SQX1703966
పపరర: వనసకటటసశరరర చలలవరదద

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర ససగరకవప
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-E
వయససస:45
లస: పప
95-218/539

భరస : కరసత రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 1-D
వయససస:67
లస: ససస స
5290 SQX1701432
పపరర: పపమల కలరపరటట

95-218/542

భరస : పరనకరల రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-A
వయససస:54
లస: ససస స
5293 SQX1703370
పపరర: సరరరరరజ సయఖద

95-218/534

5283 SQX1703768
పపరర: రరజఖ లకడర ససగరకవప

95-218/535

95-218/537

5286 SQX1702950
పపరర: ధరరమయసజ రరవప చటటటపప లల

భరస : దనరరమజజరరవ చటటటపప లల
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 1-A
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదబ కకటట యఖ చటటటపప లల
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 1-A
వయససస:77
లస: పప

95-218/540
5288 SQX1703131
పపరర: తరరపరమలలసశర రరవప
రరచపపడడ
తసడడ:ప కరసత రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 1-D
వయససస:44
లస: పప

5289 SQX1701465
పపరర: సరశత సరరకకసడ
తసడడ:ప పరనకరల రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-A
వయససస:31
లస: ససస స

5291 SQX1701499
పపరర: అఖల శకవరతసవ సరరకకసడ

5292 SQX1703701
పపరర: గగససయయ సయఖద

5294 SQX1701416
పపరర: పరనకరల రరజ సరరకకసడ

95-218/532

భరస : ససధనకర ససగరకవప
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-E
వయససస:37
లస: ససస స

95-218/543

తసడడ:ప పరనకరల రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-A
వయససస:24
లస: పప
95-218/545

5280 SQX1703974
పపరర: ససత మహలకడర చలలవరదద

భరస : వనసకటటసశరరర చలలవరదద
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-C
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగరరమయఖ చలలవడ
ఇసటట ననస:69-249 FLAT NO 5-C
వయససస:70
లస: పప

95-218/536 5285 SQX1703008
5284 SQX1704055
పపరర: వనసకట ననగ ససధనకర ససగరకవప
పపరర: వనసకట నసమయఖ చటటటపప లల

5287 SQX1703065
పపరర: రతన కలమయరర రరచపపడడ

95-218/531

95-218/538

95-218/541

95-218/544

భరస : మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-D
వయససస:51
లస: ససస స
95-218/546

5295 SQX1703685
పపరర: మహబమబ సయఖద

95-218/547

తసడడ:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-D
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-D
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-D
వయససస:64
లస: పప

5296 SQX1703743
పపరర: రరసబబబబ అచసఖత

5297 SQX0857482
పపరర: పదనరవత తవరరర

5298 SQX0851832
పపరర: మహహష పపసరద తవరరర

95-218/548

తసడడ:ప ఆసజననయబలల అచసఖత
ఇసటట ననస:69-249 FLOT NO 4-E
వయససస:55
లస: పప
5299 SQX1627910
పపరర: కకతతరర గరయతప

భరస : మహహష పపసరద
ఇసటట ననస:69-252
వయససస:39
లస: ససస స
95-224/113

5300 SQX1607524
పపరర: ఆలలఖఖ కకమమరరర

భరస : కకతతరర వనసకట ననగ మలలర సశర రరవప
ఇసటట ననస:69-253
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహహశ కకమమరరర
ఇసటట ననస:69-253
వయససస:31
లస: ససస స

5302 SQX1702224
పపరర: వనసకట ననగ సరయ అఖల
జజరరర
తసడడ:ప ననగరశశర రరవప జజరరర
ఇసటట ననస:69-258
వయససస:21
లస: పప

5303 SQX1702240
పపరర: దసరర సతఖ ననరరయణ చసత

95-218/550

తసడడ:ప టటకకకవటటల బల కకషష
ఇసటట ననస:69-258
వయససస:55
లస: పప

95-220/380

తసడడ:ప మయధవ పపసరద
ఇసటట ననస:69-252
వయససస:43
లస: పప
95-224/114

5301 SQX1702158
పపరర: జజజ ననశశరర కలరపరటట

95-218/549

భరస : వనణబ కలమయర కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-258
వయససస:44
లస: ససస స
95-218/551

తసడడ:ప సరయననథ చసత
ఇసటట ననస:69-258
వయససస:21
లస: పప

95-218/700 5306 SQX2119881
5305 SQX2451656
పపరర: మలర కరరరరన కలమయర పలర పప తష
పపరర: టటకకకవటటల కకషష కలమయర

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:69-258
వయససస:43
లస: పప

95-220/379

5304 SQX1701960
పపరర: చసదప మమల బబలర కసటట

95-218/552

తసడడ:ప లసగయఖ బబలర కసటట
ఇసటట ననస:69-258
వయససస:70
లస: పప
95-219/967

5307 SQX2119923
పపరర: పరలపపరథ పపపమ

95-219/968

భరస : టటకకకవటటల కకషష కలమయర
ఇసటట ననస:69-258
వయససస:51
లస: ససస స
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95-218/553

భరస : ననగరరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 101
వయససస:32
లస: ససస స
5311 SQX1701994
పపరర: ససలడవత బబలర కసటట
భరస : చసదపమమళ బబలర కసటట
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 105
వయససస:67
లస: ససస స

5312 SQX1702034
పపరర: రగజజ రమణణ గమడడగబసటర

95-218/559

5315 SQX1702125
పపరర: వనణబ కలమయర కర

5310 SQX1704238
పపరర: ననగరసదప మమడతటట

95-218/555

తసడడ:ప ససవర రరమ పపసరద మమడతటట
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 102
వయససస:27
లస: పప
95-218/557

భరస : పపసరద గమడడగబసటర
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 106
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ గమడడగబసటర
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 106
వయససస:46
లస: పప
5317 SQX1702208
పపరర: సరరత జజరరర

95-218/554

భరస : ససవర రరసపపసరద మమడతనటట
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 102
వయససస:49
లస: ససస స
95-218/556

5314 SQX1702018
పపరర: పపసరద గమడడగబసటర

5309 SQX1701945
పపరర: ససత మహ లకడర మమడతనటట

5313 SQX1702067
పపరర: పపపమ సరయ గమడడగబసటర

95-218/558

తసడడ:ప పపసరద గమడడగబసటర
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 106
వయససస:24
లస: పప
95-218/560

5316 SQX1702091
పపరర: కకషషమమరరస కలరపరటట

95-218/561

తసడడ:ప కకషష మమరరస కర
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 205
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప చచసచయఖ కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 205
వయససస:80
లస: పప

5318 SQX1702174
పపరర: ననగరశశర రరవప జజరరర

భరస : ననగరశశర రరవప జజరరర
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 206
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప జజరరర
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 206
వయససస:46
లస: పప

95-218/564
5319 SQX1702232
పపరర: ఫన ఏసద రరవప అనసత రరధ
కకకషష ససకర
తసడడ:ప శకనవరసరరవప ససకర
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 301
వయససస:25
లస: పప

95-218/565
5320 SQX1702265
పపరర: వనసకట ననగ హహమలత
పలర పప తష
భరస : మలర కరరరరన కలమయర పలర పప తష
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 402
వయససస:38
లస: ససస స

5321 SQX1702323
పపరర: పపషరతసజల మదదబ

5322 SQX1702281
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మదదబ

భరస : వనసకటటసశర రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 404
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 404
వయససస:67
లస: పప

5323 SQX1702356
పపరర: ననగ పలర వ పతస

5324 SQX1685312
పపరర: భబసకర రరడడడ పటటట

5325 SQX2231033
పపరర: వనసకట రమణ ననగస

95-218/562

95-218/568

95-218/563

95-218/566

95-223/718

95-219/969

భరస : భబసకర రరడడడ పతస
ఇసటట ననస:69-258 FLAT NO 405
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప గసగర రరడడడ పటటట
ఇసటట ననస:69-258, FLAT NO.405
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఫణణ కలమయర ననగస
ఇసటట ననస:69-258 , F NO 503
వయససస:41
లస: ససస స

5326 SQX1888429
పపరర: సపవసత కకతత
స రర

5327 SQX1888411
పపరర: పపరష రవ కలమయర కకతత
స రర

5328 SQX1753011
పపరర: సరమయమజఖస పససపపలలటట

95-218/569

భరస : పపరష రవ కలమయర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:69-258,F.NO.504,SAI DURGA
వయససస:29
లస: ససస స

95-218/570

తసడడ:ప రరధన కకషష మమరరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:69-258,F.NO.504,SAI DURGA
వయససస:40
లస: పప

5332 SQX2046969
పపరర: శశషషరరడడడ వక

తసడడ:ప శవ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:69-805
వయససస:64
లస: పప
95-220/1093

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ వక
ఇసటట ననస:69-911
వయససస:21
లస: పప
5335 SQX1694942
పపరర: ఈశశరమర ఎలలతరర
భరస : ననగ బపహర చనరర ఎలలతరర
ఇసటట ననస:69-8533
వయససస:68
లస: ససస స

5333 SQX2564284
పపరర: శకనవరసరరవప చసడనప

5336 SQX1695733
పపరర: భబసకర రరవప పపవరశడ
తసడడ:ప రరధ కకషష మమరరస పపవరశడ
ఇసటట ననస:69-10636
వయససస:45
లస: పప

95-220/381

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:69-911
వయససస:42
లస: ససస స
95-211/178

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-912
వయససస:52
లస: పప
95-219/763

95-187/366

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-304
వయససస:61
లస: ససస స

95-223/716 5330 SQX0414094
95-223/717 5331 SQX0620344
5329 SQX1166058
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ ఆళళ
పపరర: నరసససహ రరవప� తషనసగబసటర �
పపరర: పదనరవత చసడప

తసడడ:ప లసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:69-805
వయససస:37
లస: పప

95-218/567

5334 AP151000681015
పపరర: ఈశశరమర చసదప

95-211/179

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-912
వయససస:80
లస: పప
95-219/764

5337 SQX1692961
పపరర: సమఉలయరహ షపక

95-219/765

తసడడ:ప జకకరరలలయహ షపక
ఇసటట ననస:69-89372
వయససస:23
లస: పప
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5338 NDX2964161
పపరర: కలమయరర సరయ లకడర శరరశణణ
కకమరననన
భరస : సరయ కకషష కకమరననన
ఇసటట ననస:69B/21
వయససస:25
లస: ససస స

94-57/1078

5341 SQX2426153
పపరర: శకదతవ చటటటపప లల

95-183/875

95-224/115

తసడడ:ప సప మయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:70-1-1
వయససస:20
లస: ససస స
5347 SQX2240299
పపరర: సతష పరలపరరస

95-224/1363

95-224/119

95-215/283

95-224/121

భరస : దతవదననస�
ఇసటట ననస:70-1-3
వయససస:75
లస: ససస స
5359 AP151000708273
పపరర: దతవదననస మమడన
తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:70-1-3
వయససస:85
లస: పప
5362 SQX1623934
పపరర: పప సనరరస దతవ

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:34
లస: ససస స

5346 SQX1989508
పపరర: శకవఖ మగరల

95-224/116

5351 SQX1906213
పపరర: వనసకట ససబబగలల కరటబపజ

5354 SQX1906197
పపరర: రరజజ శశఖర కరటబపజ

95-224/117

95-224/125

95-142/639

5352 SQX1906163
పపరర: వనసకట ననరరయణ కరటబపజ

95-220/1561

5355 AP151000708530
పపరర: మరరయమర శకరరస�

5357 SQX0221754
పపరర: కకపరనధద శకరరస

5358 SQX0650606
పపరర: ససభబన షపక

5366 SQX1892835
పపరర: శలర షపక
భరస : బబష లయతత షపక
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:49
లస: ససస స

95-142/641

తసడడ:ప బబల వనసకటటశశరరర కరటబపజ
ఇసటట ననస:70-1/2
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకపరనధద�
ఇసటట ననస:70-1-3
వయససస:55
లస: ససస స

5363 SQX1892843
పపరర: రరషర షపక

95-224/118

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:70-1-1/2
వయససస:24
లస: పప

95-224/122

95-224/120

95-224/123

తసడడ:ప బబబబసరహహబ
ఇసటట ననస:70-1-3
వయససస:65
లస: పప
95-180/934

5361 SQX1957141
పపరర: రరషర షపక

95-220/971

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/126

భరస : ఖయజ షపక
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:28
లస: ససస స
95-224/128

5349 SQX1258681
పపరర: అసకమరరరవప పరలపరరస

తసడడ:ప బబల వనసకటటశశరరర కరటబపజ
ఇసటట ననస:70-1/2, 2nd House,6th lin
వయససస:24
లస: పప

5360 SQX2506673
పపరర: మసరగ ససలల న షపక

95-224/1215

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:70-1-1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప అగబబల
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పప సనరరస వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:24
లస: ససస స
5365 SQX0082073
పపరర: కరవరడడ రజన

5345 SQX1892462
పపరర: సతష పరలపరరస

5348 MLJ3265212
పపరర: రరజఖలకడర� పరలపరరస�

94-55/646

95-222/1472

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:70-1-1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:70-1-3
వయససస:60
లస: పప
95-224/124

5343 SQX2531051
పపరర: శకవఖ మగరల

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ గబపరస మయరర
ఇసటట ననస:69-151120
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబల వనసకటటశశరరర కరటబపజ
ఇసటట ననస:70-1/2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషయఖ కరటబపజ
ఇసటట ననస:70-1/2
వయససస:51
లస: పప
5356 AP151000708529
పపరర: వరమర మమడన�

95-223/1084

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:70-1-1/2
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖస�
ఇసటట ననస:70-1-1/2
వయససస:53
లస: పప
5353 SQX1910751
పపరర: బబల వనసకటటశశరరర కరటబపజ

5342 SQX0403212
పపరర: రమయదతవ మయరర

5340 NDX2384535
పపరర: కకటటశశర రరవప గగటటటపరటట

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:69B/228/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:70-1-1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-1
వయససస:22
లస: పప
5350 SQX0221978
పపరర: వనసకటటశశరరర� పరలపరరస�

94-55/645

భరస : కకటటశశర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:69B/228/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబ చటటటపప లల
ఇసటట ననస:69_245
వయససస:35
లస: ససస స
5344 SQX1892744
పపరర: మహహమ కలమయరర కసదసల

5339 NDX2390904
పపరర: దసరరరసబ గగటటటపరటట

5364 SQX0391417
పపరర: సశపన మరరయయల�

95-224/127

భరస : వజయయరరజ�
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/129

5367 SQX1218768
పపరర: వజయ కలమయర పప నననరరస

95-224/130

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప నననరరస
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:25
లస: పప
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5368 SQX1888957
పపరర: మసరసన షపక
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95-224/131

తసడడ:ప బబష లయతత షపక
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:27
లస: పప
5371 SQX2523389
పపరర: శలర షపక

95-224/1662

95-224/136

95-224/139

95-224/142

95-224/145

95-224/148

95-224/151

తసడడ:ప జజన పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:49
లస: పప

5381 SQX0271429
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబరర

5384 SQX1195941
పపరర: శవరరమ కకషష దతవరకకసడ

5387 SQX0577668
పపరర: కకషష కలసభ

5390 SQX1057877
పపరర: మసరసన బ సయఖద

95-224/154

5393 SQX1436790
పపరర: రరహన షపక

95-224/143

5396 SQX0221358
పపరర: ససజజత కసడపకలసట�
తసడడ:ప వననయఖ�
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:36
లస: ససస స

5376 AP151000708226
పపరర: జయమర కటబరర

95-224/138

5379 MLJ2067783
పపరర: పపవణ కఠరరర

95-224/141

5382 SQX1488536
పపరర: ససజనఖ శకరరస

95-224/144

తసడడ:ప కకపరనధద శకరరస
ఇసటట ననస:70-1-12
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/146

5385 SQX1096321
పపరర: కకకషష కలమయరర కలసభబ

95-224/147

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-13
వయససస:58
లస: ససస స
95-224/149

5388 SQX1174630
పపరర: వనసకటటశశరరర కలమయమ

95-224/150

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:70-1-13
వయససస:63
లస: పప
95-224/152

5391 MLJ2066074
పపరర: పపభబకరరరవప మమడన

95-224/153

తసడడ:ప దతవదననస
ఇసటట ననస:70-1-14
వయససస:42
లస: పప
95-223/1085

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:23
లస: ససస స
95-223/1087

95-224/135

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:38
లస: పప

భరస : బలరరస సభబవతష
ఇసటట ననస:70-1-14
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప హననర
ఇసటట ననస:70-1-14
వయససస:68
లస: పప
5395 SQX1513630
పపరర: ససభబన ఖయన పఠరన

95-224/140

తసడడ:ప చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-13
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకడరననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-1-14
వయససస:49
లస: ససస స
5392 SQX1057893
పపరర: బలయరరమ సభబవతష

5378 MLJ2065712
పపరర: పపసననకలమయర కటబరర

5373 SQX1599457
పపరర: కటబరర పసపయయసక

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-1-12
వయససస:50
లస: పప

భరస : మమలయల� �
ఇసటట ననస:70-1-13
వయససస:68
లస: ససస స
5389 SQX1258301
పపరర: కకటటశశరమర బతష
స ల

95-224/137

తసడడ:ప చచసగలయపయబడడ
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:70-1-12
వయససస:28
లస: పప
5386 MLJ3265980
పపరర: బబబబబ � షపక�

5375 SQX0734897
పపరర: పదర మసదనల

95-224/133

భరస : కటబరర పపసనన కలమయర
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:59
లస: పప
5383 SQX0735282
పపరర: వనసకటటశశరరర నమరకరయల

95-224/134

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:35
లస: పప
5380 SQX0735068
పపరర: ఏడడకకసడలల పగడనల

5372 MLJ3266632
పపరర: వనసకటటశశరరర పసలర లటర

5370 SQX0736074
పపరర: రమమష కరవడడ

తసడడ:ప మదసబలలటట
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప భకకలల
ఇసటట ననస:70-1-6
వయససస:59
లస: పప

భరస : కటబరర పపవణ కలమయర
ఇసటట ననస:70-1-11
వయససస:34
లస: ససస స
5377 SQX0453357
పపరర: రరకరశ కలమయర కఠరరర

95-224/132

తసడడ:ప రరమయఖ పప నననరరస
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:35
లస: పప

భరస : షపక బబష
ఇసటట ననస:70-1-5
వయససస:50
లస: ససస స
5374 SQX1139063
పపరర: ధన లకడర కటబరర

5369 SQX1218826
పపరర: వనసకటటశశరరర పప నననరరస

5394 SQX1513622
పపరర: బబజత బ పఠరన

95-223/1086

భరస : ససభబన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:44
లస: ససస స
95-224/155

5397 SQX0453175
పపరర: కవత శకరరస

95-224/156

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:37
లస: ససస స
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5398 SQX0221374
పపరర: లకడర కటట
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95-224/157

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:47
లస: ససస స
5401 SQX0221424
పపరర: ససరరష కరదడడపకలసట

95-224/160

95-224/163

95-224/1371

95-224/166

95-224/169

95-224/172

95-224/1372

5411 MLJ3265311
పపరర: ననగ శరగమణణ తటబట

5414 MLJ2068492
పపరర: శకనవరసరరవప� యయటగరరర�

5417 SQX1891894
పపరర: గగవసదమర తషరక

5420 SQX1299933
పపరర: ససరరష రరడడడ పప కలరర

95-224/1218

5423 SQX2342871
పపరర: కలససమ కలమయరర చలసరన

95-224/167

5426 SQX2291466
పపరర: షపక ననగబల మర
తసడడ:ప షపక ఖససస
ఇసటట ననస:70-1-23
వయససస:32
లస: పప

5406 SQX0221317
పపరర: ఇననయఖ కకసడపకలసట

95-224/165

5409 SQX2521243
పపరర: చసదబబషర ఎసససకర

95-224/1658

5412 MLJ3267804
పపరర: వరలకడర తటబట

95-224/168

భరస : రవసదపబబబబ
ఇసటట ననస:70-1-17
వయససస:42
లస: ససస స
95-224/170

5415 MLJ3268067
పపరర: రవసదపబబబబ పరమబలలటట

95-224/171

తసడడ:ప ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-1-17
వయససస:43
లస: పప
95-224/173

5418 SQX1892702
పపరర: ఎడడకకసడలల చలర

95-224/174

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:70-1-18
వయససస:66
లస: పప
95-223/719

5421 SQX2071041
పపరర: రరజ లకడర తషమరల

95-223/1145

భరస : రవసదప తషమరల
ఇసటట ననస:70-1-19
వయససస:37
లస: ససస స
95-224/1374

భరస : వనసకట ససబగరరవప చలసరన
ఇసటట ననస:70-1-19
వయససస:57
లస: ససస స
95-223/1088

95-224/162

తసడడ:ప జబగర
ఇసటట ననస:70-1-16
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరర రరడడడ పప కలరర
ఇసటట ననస:70-1-19
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట చలసరన
ఇసటట ననస:70-1-19
వయససస:57
లస: ససస స
5425 SQX0533794
పపరర: జజననలగడడ హహనన
రతనకలమయరర�
తసడడ:ప జజసఫ�
ఇసటట ననస:70-1-23
వయససస:62
లస: ససస స

95-181/1345

భరస : నరసససహ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:70-1-18
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:70-1-18
వయససస:67
లస: పప
5422 SQX2048320
పపరర: కలశమ కలమయరర చలసరన

5408 SQX2521110
పపరర: నజమ ఎసససకర

5403 SQX0080986
పపరర: మలలర శ బబబబ మధదర

తసడడ:ప పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప పపరయఖ � �
ఇసటట ననస:70-1-17
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప పపరయఖ
ఇసటట ననస:70-1-17
వయససస:68
లస: పప
5419 SQX2231496
పపరర: ఎడడకకసడలల చలర

95-224/164

తసడడ:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-17
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:70-1-17
వయససస:58
లస: ససస స
5416 MLJ3266327
పపరర: కకటటశశరరరవప యయటగరరర

5405 SQX0221408
పపరర: తరరపతయఖ� కటబట�

95-224/159

తలర : ననగమణణ
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప చసదబబషర
ఇసటట ననస:70-1-16
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:70-1-17
వయససస:38
లస: ససస స
5413 MLJ2068427
పపరర: ధనలకడర� యయటగరరర�

95-224/161

తసడడ:ప ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:26
లస: ససస స
5410 MLJ2068435
పపరర: వనసకరయమర� యయటగరరర�

5402 SQX1057661
పపరర: అరరరన కలసభ

5400 SQX1057687
పపరర: వననద కలసభ

తసడడ:ప ఆదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ఆదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:44
లస: పప
5407 SQX2223683
పపరర: ఈశశరమర కరసడడపకలసట

95-224/158

భరస : ఇననయఖ� �
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప వననయఖ
ఇసటట ననస:70-1-15
వయససస:32
లస: పప
5404 SQX0221333
పపరర: ససధనకర రరవప శకరరస

5399 MLJ2067957
పపరర: లలరర మర� కకసడపకలసట�

5424 SQX2342772
పపరర: రరజఖ లకడర తషమరల

95-224/1375

భరస : రవసదప బబబబ తషమరల
ఇసటట ననస:70-1-19
వయససస:37
లస: ససస స
95-224/1376

5427 SQX2301612
పపరర: షపక మసరసనగ

95-224/1377

భరస : షపక ననగబల మర
ఇసటట ననస:70-1-23
వయససస:28
లస: ససస స
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5428 SQX2541340
పపరర: ధనమర పసలర
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95-222/1480

భరస : అచచయఖ పసలర
ఇసటట ననస:70-1-23/3
వయససస:34
లస: ససస స
5431 MLJ3267440
పపరర: మసరసనగ షపక

95-224/175

95-224/178

95-224/181

95-199/979

95-139/1089

95-224/1386

5441 SQX2243442
పపరర: దయకర జసగస

5444 SQX1836519
పపరర: కరమమశశరర పపపత

5447 SQX1989375
పపరర: అబద బబగస సయద

95-220/382

5450 SQX2545614
పపరర: రరమ లకడర కకసన

95-211/1056

5453 SQX2042752
పపరర: కరరమమన షపక
భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:70-1-52
వయససస:32
లస: ససస స

5455 SQX2563716
పపరర: కరరమమన షపక

5456 SQX2240356
పపరర: ఖలల షపక

95-222/1490

తసడడ:ప జమబలలదదబన
ఇసటట ననస:70-1-52
వయససస:63
లస: పప

5436 SQX1218933
పపరర: మహబమబ షపక

95-224/180

5439 SQX1590489
పపరర: సబన పఠరన

95-223/1089

95-224/1382
5442 SQX2207280
పపరర: చన ననగరతనస తషమరలగబసట

భరస : యయబబ
ఇసటట ననస:70-1-29
వయససస:36
లస: ససస స
95-224/183

5445 SQX2238475
పపరర: గగపసకకషష రరబగగగసడర

95-211/1071

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరబగగగసడర
ఇసటట ననస:70-1-37
వయససస:19
లస: పప
95-211/947

5448 NDX2514248
పపరర: ననగమర భబష షపక

94-211/43

తసడడ:ప పచ వల షపక
ఇసటట ననస:70-1-41
వయససస:28
లస: పప
95-222/1485

Deleted

95-220/1318

95-224/177

భరస : అహమరద అల పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-25
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకసన
ఇసటట ననస:70-1-51
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: రరమ లకడర కకసన
ఇసటట ననస:70-1-51 , ST COLONY
వయససస:34
లస: పప

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:70-1-52
వయససస:32
లస: ససస స

95-224/182

భరస : ఖసదపతషలయర హహసపన సయద
ఇసటట ననస:70-1-40
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకసచరర
ఇసటట ననస:70-1-41
వయససస:29
లస: పప
5452 SQX2385573
పపరర: శకనవరస రరవప కకసన

5438 SQX0850651
పపరర: ననగమర వల షపక

5433 SQX0734988
పపరర: బబగస షపక

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-23/5
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : అపరతరరవప పపపత
ఇసటట ననస:70-1-33
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరబగగగనననస
ఇసటట ననస:70-1-37
వయససస:48
లస: పప
5449 SQX0614289
పపరర: ఫణణ కలమయర కకసచరర

95-224/179

తసడడ:ప శశరర
ఇసటట ననస:70-1-29
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమయ రరవప
ఇసటట ననస:70-1-33
వయససస:32
లస: ససస స
5446 SQX2442887
పపరర: వనసకటటశశరరర రరబగగగనననస

5435 SQX1118448
పపరర: ససలయర బ షపక

95-224/1378

భరస : ననజర వల
ఇసటట ననస:70-1-23/5
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:70-1-23/5
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:70-1-26
వయససస:22
లస: పప
5443 SQX0821280
పపరర: శక పపషత లత పపపత

95-224/176

భరస : రజజక అబబబల
ఇసటట ననస:70-1-23/5
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప అయబబ
ఇసటట ననస:70-1-23/5
వయససస:30
లస: పప
5440 SQX2089704
పపరర: రరజ తషరక

5432 SQX0850644
పపరర: జజన బబగస మహమరద

5430 SQX2441194
పపరర: అహరగనస పసలర

తసడడ:ప అచచయఖ పసలర
ఇసటట ననస:70-1-23/3
వయససస:21
లస: పప

భరస : జలయల
ఇసటట ననస:70-1-23/5
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : మసరసన బ
ఇసటట ననస:70-1-23/5
వయససస:35
లస: ససస స
5437 SQX0850636
పపరర: జలయల మహమరద

95-222/1483

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:70-1-23/3
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-1-23/4
వయససస:68
లస: ససస స
5434 SQX0735134
పపరర: ఖతజజ షపక

5429 SQX2543718
పపరర: దననమర పసలర

95-201/882

5451 SQX2381671
పపరర: రరమ లకడర కకసన

95-220/1317

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప కకసన
ఇసటట ననస:70-1-51 , ST COLONY
వయససస:34
లస: ససస స
5454 SQX2561470
పపరర: అససఫ షపక

95-222/1489

తసడడ:ప రహహమ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-1-52
వయససస:29
లస: పప
95-224/1393

5457 SQX2247682
పపరర: ఖలమబన షపక

95-224/1394

భరస : మహమరద గగస బబష
ఇసటట ననస:70-1-52
వయససస:31
లస: ససస స
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5458 SQX2352748
పపరర: ఖయలమమన షపక
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95-224/1395

భరస : మహమరద గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-1-52
వయససస:30
లస: ససస స
5461 SQX0220137
పపరర: కకటటలసగస� పరలయకకటట�

95-223/722

95-224/1396

95-224/1640

95-224/184

95-224/1402

95-211/1098

95-211/1100

తసడడ:ప శవ పపసరద పపననటట
ఇసటట ననస:70-1-77
వయససస:23
లస: పప

5471 SQX1892967
పపరర: ననగబల మర షపక

5474 SQX2212082
పపరర: ననగబరరగ షపక

5477 SQX2231561
పపరర: రరహనన షపక

5480 SQX2183176
పపరర: ఏససబబబబ తషరక

95-224/1413

5483 SQX2240794
పపరర: సతస ర షపక

95-224/185

5486 SQX1917657
పపరర: పపమల
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-78
వయససస:35
లస: ససస స

5466 SQX2487239
పపరర: రరబబన మణణక

95-224/1614

5469 SQX2046738
పపరర: మసస బఇవనల షపక

95-219/842

5472 SQX1892579
పపరర: మమలయల షపక

95-224/186

తసడడ:ప వనగయఖ షపక
ఇసటట ననస:70-1-61
వయససస:43
లస: పప
95-224/1403

5475 SQX1499293
పపరర: అనల బబబబ చసదదలల

95-220/926

తసడడ:ప అకకయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:70-1-62
వయససస:35
లస: పప
95-211/1099

5478 SQX2089571
పపరర: కలమయరర తషరక

95-199/983

Deleted

భరస : ఏససబబబబ తషరక
ఇసటట ననస:70-1-70
వయససస:24
లస: ససస స
95-222/1288

5481 SQX2172369
పపరర: ఏససబబబబ తషరక

95-224/1412

భసధసవప: కలమయరర తషరక
ఇసటట ననస:70-1-70
వయససస:24
లస: పప
95-211/1132

తసడడ:ప ససగమర
ఇసటట ననస:70-1-76
వయససస:36
లస: పప
95-211/1134

95-223/1268

భరస : మలయల షకక
ఇసటట ననస:70-1-61
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనస తషరక
ఇసటట ననస:70-1-70
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:70-1-70
వయససస:24
లస: పప
5485 SQX2178341
పపరర: శవ రరమకకషష పపననటట

95-224/1613

భరస : రరజశన షపక
ఇసటట ననస:70-1-65 ,
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబబ తషరక
ఇసటట ననస:70-1-70
వయససస:24
లస: ససస స
5482 SQX2308963
పపరర: ఏససబబబబ తషరక

5468 SQX2487189
పపరర: యయసప బబ మణణక

5463 SQX2207728
పపరర: జరరనన షపక

తసడడ:ప లసగయఖ మణణక
ఇసటట ననస:70-1-58
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప షపక మమలయల
ఇసటట ననస:70-1-61
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప యయకలబ
ఇసటట ననస:70-1-65
వయససస:39
లస: పప
5479 SQX2279255
పపరర: కలమయరర తషరక

95-224/1397

తసడడ:ప బబబబలల షపక
ఇసటట ననస:70-1-61
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-1-61
వయససస:22
లస: ససస స
5476 SQX2231595
పపరర: అబబబల రరజశన

5465 SQX2458966
పపరర: మణణక మణణక

95-223/721

భరస : రరజజశన బబష
ఇసటట ననస:70-1-54/3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప లసగయఖ మణణక
ఇసటట ననస:70-1-59
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప బమమ శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-61
వయససస:23
లస: పప
5473 SQX2211803
పపరర: జజన బబ షపక

95-223/1267

భరస : నగరశ మణణక
ఇసటట ననస:70-1-57
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరబబన మణణక
ఇసటట ననస:70-1-58
వయససస:30
లస: ససస స
5470 SQX1764794
పపరర: బమమ మధససససధన రరడడ

5462 SQX2261386
పపరర: శరకవణణ పరలకకటట

5460 SQX0425603
పపరర: ధనలకడర� పరలయకకటట�

భరస : కకటట లసగస�
ఇసటట ననస:70-1-54
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటలసగస పరలకకటట
ఇసటట ననస:70-1-54
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప లసగయఖ మణణకర
ఇసటట ననస:70-1-57
వయససస:34
లస: పప
5467 SQX2501294
పపరర: ససగబణ మణణక

95-223/720

తసడడ:ప కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:70-1-54
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ�
ఇసటట ననస:70-1-54
వయససస:41
లస: పప
5464 SQX2452266
పపరర: ననగరశశర రరవప మణణకర

5459 SQX0531913
పపరర: పప లకకటట శరరష�

5484 SQX2240778
పపరర: హబజజ షపక

95-211/1133

భరస : సతస ర
ఇసటట ననస:70-1-76
వయససస:32
లస: ససస స
95-211/180

5487 SQX1917681
పపరర: వనసకటటశశరరర పరమబలలరర

95-211/181

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరమబలలరర
ఇసటట ననస:70-1-78
వయససస:43
లస: పప

Page 188 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

5488 SQX2390516
పపరర: వనసకట రమణ వనమబల

95-211/1142

భరస : సచరఖ రరజ వనమబల
ఇసటట ననస:70-1-83
వయససస:25
లస: ససస స
5491 SQX1917590
పపరర: రమరరడడడవనల సససగరరరడడడ

95-211/184

95-211/185

95-211/1041

95-224/1370

95-211/188

95-211/190

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-1-209
వయససస:22
లస: పప

5501 SQX2070431
పపరర: గగవసద రరడడడ సటటట

5504 SQX2463446
పపరర: పపశరసత ఎడర

5507 MLJ3249927
పపరర: రతనకలమయరర పరతతరర

95-211/193

5510 SQX0288902
పపరర: రరసబబబబ గమడపరటట

95-224/1217

5513 SQX1732577
పపరర: నజమబన షపక

95-224/1373

95-211/191

5516 SQX0896803
పపరర: షపక ససబబన
తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-1-209
వయససస:62
లస: పప

95-211/187

5499 SQX2241255
పపరర: మహమబరద షపక

95-224/1369

5502 SQX2044063
పపరర: వలయస కరరర దగబరమలర

95-211/924

5505 SQX1228361
పపరర: సరవతపమర లగడపరటట

95-211/189

భరస : కకటటశశర రరవప లగడపరటట
ఇసటట ననస:70-1-204
వయససస:69
లస: ససస స
5508 MLJ3249547
పపరర: లకడరభబరత గమడపరటట

95-211/192

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:70-1-206
వయససస:39
లస: ససస స
95-211/194

5511 MLJ3477791
పపరర: సచరఖపపకరశరరవప గమడపరటట

95-211/195

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-1-206
వయససస:68
లస: పప
95-211/197

భరస : నజమబస షపక
ఇసటట ననస:70-1-209
వయససస:21
లస: ససస స
95-211/199

5496 SQX1858364
పపరర: గగపస గగడడగబ

తలర : ససధనరరణణ దదసతరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-162
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప సచరఖపపకరశరరవప
ఇసటట ననస:70-1-206
వయససస:45
లస: పప
95-211/196

95-222/1282

భరస : హహససలసన
ఇసటట ననస:70-1-141
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-205
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరపత
ఇసటట ననస:70-1-208
వయససస:75
లస: పప
5515 SQX1771724
పపరర: అలయర బక షపక

95-224/1368

Deleted

భరస : సచరఖపపకరశరరవప
ఇసటట ననస:70-1-206
వయససస:58
లస: ససస స
5512 SQX0967877
పపరర: సరయ ననధ లసగబటర

5498 SQX2176436
పపరర: హహససలసన షపక

5493 SQX2181469
పపరర: దసరర భవరన మచచ

తసడడ:ప వనసకయఖ గగడడగబ
ఇసటట ననస:70-1-110
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఎడర
ఇసటట ననస:70-1-188
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ లగడపరటట
ఇసటట ననస:70-1-204
వయససస:81
లస: పప
5509 MLJ3249539
పపరర: వజయలకడర గమడపరటట

95-211/186

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ సటటట
ఇసటట ననస:70-1-156
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మమరరస మలలర ల
ఇసటట ననస:70-1-184
వయససస:23
లస: పప
5506 SQX1227892
పపరర: కకటటశశర రరవప లగడపరటట

5495 SQX1859172
పపరర: పదనరవత గగడడగబ

95-211/183

భరస : లకడర నరసససహ రరవప మచచ
ఇసటట ననస:70-1-102
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబన
ఇసటట ననస:70-1-141
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప హహససలసన
ఇసటట ననస:70-1-141
వయససస:32
లస: పప
5503 SQX1842749
పపరర: ఆదదననరరయణ మలలర ల

95-211/1040

భరస : వనసకయఖ గగడడగబ
ఇసటట ననస:70-1-110
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గగపస గగడడగబ
ఇసటట ననస:70-1-110
వయససస:18
లస: ససస స
5500 SQX2241248
పపరర: సరదదక షపక

5492 SQX2262079
పపరర: లకడర నరసససహ రరవప మచచ

5490 SQX1917616
పపరర: ననగ మలర శశరర సససగరరరడడడ

భరస : రరమరరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-97
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప భబసకర రరవప మచచ
ఇసటట ననస:70-1-102
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపసరద దనసరర
ఇసటట ననస:70-1-110
వయససస:31
లస: ససస స
5497 SQX2175297
పపరర: ననగమణణ గగడడగబ

95-211/182

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:70-1-90
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప లకర రరడడడ సససగరరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-97
వయససస:43
లస: ససస స
5494 SQX1917467
పపరర: రజన దనసరర

5489 AP151000696464
పపరర: శకనవరసరరవప కకనచరర

5514 SQX0896795
పపరర: షపక ఫరతమయ

95-211/198

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:70-1-209
వయససస:47
లస: ససస స
95-211/200

5517 SQX1949221
పపరర: శవ ననగరశశర రరజ నసడచరర

95-211/201

తసడడ:ప మహనరరజ నసడచరర
ఇసటట ననస:70-1-209/1
వయససస:32
లస: పప
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95-211/202

భరస : ననగబల
ఇసటట ననస:70-1-210
వయససస:32
లస: ససస స
5521 SQX1858307
పపరర: సససదరమర గరజల

95-211/205

95-211/208

95-211/210

95-211/211

95-211/214

95-211/217

95-211/1046

తసడడ:ప రరమరహనరరవప గబబగల
ఇసటట ననస:70-1-220
వయససస:20
లస: పప

5531 SQX0896696
పపరర: పప తనబతన ససబబగలకడర

5534 SQX0896738
పపరర: తరరమయనస ససబబపమనఖస

5537 SQX1488833
పపరర: ననగరశశరరరవప తరరమయన

5540 SQX2389773
పపరర: పదనరవత తనసడప

95-211/1048

5543 SQX1998343
పపరర: వసశ కకషష గబబగల

95-211/212

5546 SQX1859248
పపరర: లకడర శవర దసరర భవరన
చసతల
తసడడ:ప గగపరల కకషష చసతల
ఇసటట ననస:70-1-221
వయససస:22
లస: ససస స

5526 SQX0896829
పపరర: షపక రరజజశన

95-211/209

5529 SQX2338598
పపరర: హనసమసత రరవప బబ డడడపలర

95-211/1044

5532 SQX0967836
పపరర: అసజమర ఎలపననన

95-211/213

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:37
లస: ససస స
95-211/215

5535 SQX0967828
పపరర: యయసస ఎలపననన

95-211/216

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:42
లస: పప
95-211/218

5538 SQX2396307
పపరర: శశష రతనస తనసడప

95-211/1045

భరస : రరఘవయఖ తనసడప
ఇసటట ననస:70-1-216
వయససస:78
లస: ససస స
95-211/1047

5541 MLJ3249265
పపరర: ననగమణణ వనపరరస

95-211/219

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-1-217
వయససస:40
లస: ససస స
95-183/758

భసధసవప: లకడర రగతష
ఇసటట ననస:70-1-220
వయససస:19
లస: పప
95-211/925

95-211/207

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-1-213
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప తనసడప
ఇసటట ననస:70-1-216
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ వనపరరస
ఇసటట ననస:70-1-217
వయససస:18
లస: పప
5545 SQX2076685
పపరర: వసశ కకషష గబబగల

95-211/1043

తసడడ:ప ససబబగరరవప తరరమయన
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప తనసడప రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:70-1-216
వయససస:61
లస: పప
5542 SQX2436053
పపరర: మహహశ వనపరరస

5528 SQX2279669
పపరర: ననగరశశరమర బబ డడడపలర

5523 SQX1949320
పపరర: లకడర తరర చసదనన కకసడవటట

భరస : ననగబర వల
ఇసటట ననస:70-1-213
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప గగపరల సరశమ
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:42
లస: పప
5539 SQX2293421
పపరర: తనసడప నగరశశరరరవప

95-211/1042

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:58
లస: ససస స
5536 SQX1013259
పపరర: శకనస పప తనబతస న

5525 SQX2340743
పపరర: నసదదన లసగబటర

95-211/204

తసడడ:ప మలలర శశరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:70-1-211
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:70-1-213
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబపమనఖస
ఇసటట ననస:70-1-215
వయససస:29
లస: ససస స
5533 MLJ3249943
పపరర: మసగమర తరరమయన

95-211/206

తసడడ:ప హరననథ లసగబటర
ఇసటట ననస:70-1-211
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబన
ఇసటట ననస:70-1-213
వయససస:33
లస: పప
5530 SQX0896753
పపరర: తరరనచరర హహమలతన

5522 SQX1858604
పపరర: బసవ పపననయఖ గరజల

5520 SQX1789106
పపరర: ఇసరరయల షపక

తసడడ:ప లయల అహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-1-210
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ప రరమసరశమ గరజల
ఇసటట ననస:70-1-210/1
వయససస:71
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:70-1-211
వయససస:42
లస: ససస స
5527 SQX0896811
పపరర: షపక ననగబరరశల

95-211/203

భరస : ఇసరరఇల
ఇసటట ననస:70-1-210
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బసవ పపననయఖ గరజల
ఇసటట ననస:70-1-210/1
వయససస:66
లస: ససస స
5524 SQX1019117
పపరర: పదర కకసడ వటట

5519 SQX0896647
పపరర: షపక సమమమన

5544 SQX0967844
పపరర: లకడర రగతష

95-211/220

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:70-1-220
వయససస:47
లస: ససస స
95-211/221

5547 SQX0967851
పపరర: హహహమయవత చసతల

95-211/222

భరస : గగపరల కకకషష
ఇసటట ననస:70-1-221
వయససస:66
లస: ససస స
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5548 SQX0967869
పపరర: గగపరల కకషష చసతల
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95-211/223

తలర : లకడర నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-221
వయససస:52
లస: పప
5551 SQX2099943
పపరర: తపవనణణ తమరశశటట

95-190/1010

95-211/227

తసడడ:ప హనసమసత రరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శకేసనవరస రర వప తమర శశటట
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:22
లస: పప
95-224/1649

95-211/230

95-211/233

95-211/236

తసడడ:ప పరపర రరవప వనపరరస
ఇసటట ననస:70-1-232
వయససస:27
లస: పప
5575 SQX2491637
పపరర: ననగబర బ షపక
భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:70-1-233
వయససస:36
లస: ససస స

95-211/1049

5561 SQX2042810
పపరర: రరమబ తతట

95-201/875

5564 MLJ3477460
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపత

5567 MLJ3477379
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరజజ

5570 MLJ3249521
పపరర: పరరశత వనపరరస

5573 SQX1949551
పపరర: షసషరద బబలరసకకసడ

5576 SQX1918192
పపరర: జజఖత తషరక
భరస : చచననస రరజ తషరక
ఇసటట ననస:70-1-234
వయససస:42
లస: ససస స

5556 SQX2044303
పపరర: రరమబలమర ఠమరసపత

95-211/927

5559 SQX2411148
పపరర: శవ పరరశత కకప

95-211/1050

5562 MLJ3250032
పపరర: ససతమర ఉపపత

95-211/229

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-227
వయససస:57
లస: ససస స
95-211/231

5565 MLJ3249224
పపరర: తరరపతమర కరజజ

95-211/232

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-230
వయససస:43
లస: ససస స
95-211/234

95-211/235
5568 SQX0600635
పపరర: వరరరఘవపలల� తరరమలకకసడ�

తసడడ:ప ఇననయఖ�
ఇసటట ననస:70-1-230
వయససస:53
లస: పప
95-211/237

5571 SQX1858695
పపరర: సరసబశవరరవప వనపరరస

95-211/238

తసడడ:ప పరపరరరవప వనపరరస
ఇసటట ననస:70-1-232
వయససస:21
లస: పప
95-211/240

భరస : మహబమబ ససభబన బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-1-233
వయససస:29
లస: ససస స
95-211/1267

95-211/226

భరస : జననరర న రరవప కకప
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-232
వయససస:48
లస: ససస స
95-211/239

5553 SQX0967901
పపరర: వరలకడర ననపతల

భరస : శకనవరసరరవప ఠమరసపట ఇ
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప శవరరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:70-1-230
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కలలర టట
ఇసటట ననస:70-1-232
వయససస:19
లస: ససస స
5572 SQX1018804
పపరర: తరరపతయఖ వనపరరస

95-211/228

తసడడ:ప చననయఖ
ఇసటట ననస:70-1-227
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరరరఘవపలల� �
ఇసటట ననస:70-1-230
వయససస:48
లస: ససస స
5569 SQX1918473
పపరర: పపమల కలలర టట

5555 SQX0967919
పపరర: ననగ రరజ ననపతల

5558 SQX2409027
పపరర: జననరర న రరవప కకప

95-211/225

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప నగరశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:70-1-226
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-227
వయససస:29
లస: పప
5566 MLJ3249349
పపరర: ధనలకడర� తరరమలకకసడ�

95-202/777

తసడడ:ప ససబగ రరవప కకప
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఠమరసపత
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:21
లస: ససస స
5563 SQX0967927
పపరర: సతష బబబబ ఉపపత

5552 SQX2043321
పపరర: బల రరజ ఠమరసపత

తసడడ:ప సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:37
లస: పప
95-211/928

5550 MLJ3250453
పపరర: మలలర శశరర గగగరననన

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-223
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఠమరసపత
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:21
లస: పప

5554 SQX1859214
పపరర: మహహశ బబబబ బబ డడడపలర

5560 SQX2505998
పపరర: తపవనణణ ఠమరసపత

95-211/926

తసడడ:ప గగపరల కకషష చసతల
ఇసటట ననస:70-1-221
వయససస:21
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-1-225
వయససస:21
లస: ససస స

5557 SQX2044501
పపరర: కకటటశశర రరవప తమర శశటట

5549 SQX2043792
పపరర: లకడర శవ పపసరద చసతల

95-211/241
5574 SQX1949635
పపరర: మహబమబ ససభబన బబలరసకకసడ

తసడడ:ప మసరసన బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-1-233
వయససస:35
లస: పప
95-211/242

5577 SQX1918234
పపరర: ఏససబబబబ తషరక

95-211/243

తసడడ:ప చచననస రరజ తషరక
ఇసటట ననస:70-1-234
వయససస:20
లస: పప
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5578 SQX1918218
పపరర: చచననస రరజ తషరక
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95-211/244

తసడడ:ప వర ననగరశశర తషరక
ఇసటట ననస:70-1-234
వయససస:46
లస: పప
5581 SQX2179976
పపరర: ససభబన షపక

95-211/1051

95-211/929

95-211/247

95-211/931

95-211/252

95-211/255

95-211/258

భరస : వనసకటనరసససహరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-256
వయససస:43
లస: ససస స

5591 SQX1949270
పపరర: ససజజత గగగబ

5594 MLJ3478807
పపరర: వనసకట ససబబగరరవప మమడన

5597 SQX1018374
పపరర: వనసకరయయమర పరటటబసడర

5600 SQX1713684
పపరర: మహబబ షపక

95-211/260

5603 SQX0967968
పపరర: జజన బబగస షసలక

95-211/250

5606 MLJ3249026
పపరర: భబరతమర చసతన
భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-256
వయససస:68
లస: ససస స

5586 SQX2042786
పపరర: సలయరన బబష షపక

95-201/876

5589 MLJ3478005
పపరర: వనసకటటశశరరర తనళళ
ర రర

95-211/249

5592 SQX1949346
పపరర: బబజ గగగబ

95-211/251

తలర : వనసకటపత గగగబ
ఇసటట ననస:70-1-242
వయససస:38
లస: పప
95-211/253

5595 MLJ3477346
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప మమడన

95-211/254

తసడడ:ప వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:70-1-243
వయససస:83
లస: పప
95-211/256

5598 SQX0002139
పపరర: వనసకటటశశరరర పరటటబసడర �

95-211/257

తలర : వనసకరయమర�
ఇసటట ననస:70-1-244
వయససస:38
లస: పప
95-211/259

5601 SQX2042760
పపరర: బదయ సరహహబ షపక

95-201/877

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-1-252
వయససస:21
లస: పప
95-211/261

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:70-1-253
వయససస:36
లస: ససస స
95-211/263

95-203/924

తసడడ:ప చననలకరయఖ
ఇసటట ననస:70-1-240
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:70-1-249
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-1-252
వయససస:40
లస: ససస స
5605 MLJ3249034
పపరర: అనత చసతన

95-211/248

తలర : ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-1-244
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మహబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-249
వయససస:24
లస: ససస స
5602 SQX1859479
పపరర: ననసర బ షపక

5588 MLJ3249299
పపరర: హహహమయ తనళళ
ర రర

5583 SQX2044154
పపరర: ఫయయజ అల షపక

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:70-1-239
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-243
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:70-1-244
వయససస:32
లస: ససస స
5599 SQX1713643
పపరర: జరరనన షపక

95-211/930

భరస : బబజ గగగబ
ఇసటట ననస:70-1-242
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-243
వయససస:75
లస: ససస స
5596 SQX1713734
పపరర: అరరణ పరటటబసడర

5585 SQX2044626
పపరర: అషపఫ అల షపక

95-211/246

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-1-238
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-240
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:70-1-240
వయససస:19
లస: ససస స
5593 MLJ3249398
పపరర: సరవతప మమడన

95-136/690

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-1-238
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:70-1-240
వయససస:22
లస: ససస స
5590 SQX2043909
పపరర: మహహశశరర తలల
ర రర

5582 SQX2078939
పపరర: రఫస షపక

5580 MLJ3477247
పపరర: వరయఖ తతరర కకసడన

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-1-235
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:70-1-238
వయససస:46
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-1-238
వయససస:40
లస: ససస స
5587 SQX1859123
పపరర: శకలకడర తనళళ
ర రర

95-211/245

భరస : వరయఖ� �
ఇసటట ననస:70-1-235
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-236
వయససస:28
లస: పప
5584 SQX2044196
పపరర: ఫరహనన షపక

5579 MLJ3249372
పపరర: తరరపతమర� తతరరకకకసడ�

5604 SQX0967950
పపరర: షపక బబష

95-211/262

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:70-1-253
వయససస:40
లస: పప
95-211/264

5607 MLJ3477825
పపరర: వనసకట నరసససహ రరడడడ చసతన

95-211/265

తసడడ:ప రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-256
వయససస:46
లస: పప
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5608 SQX2043784
పపరర: శకనవరసరరవప తమరశశటట

95-202/778

తసడడ:ప బబలయఖ తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-1-259
వయససస:64
లస: పప
5611 SQX2288033
పపరర: శరరష తమరశశటట

95-211/1052

95-211/267

95-211/269

95-211/272

95-211/273

95-211/1275

95-211/277

తసడడ:ప ససబగ రరవప
ఇసటట ననస:70-1-275
వయససస:62
లస: పప

5621 SQX2179182
పపరర: సలయర షపక

5624 SQX0896761
పపరర: షసక ఖయశమ

5627 SQX2197838
పపరర: అఖల ఉపపతటబలయ

5630 SQX0575746
పపరర: ఖయశస షపక

95-211/280

5633 SQX0968040
పపరర: పపననమర కరలఖ

95-211/1053

5636 SQX0968032
పపరర: తషలససలకడర కరలఖ
భరస : ససబగ రరవప
ఇసటట ననస:70-1-276
వయససస:28
లస: ససస స

5616 SQX1858992
పపరర: రమణమర కరటబపజ

95-211/268

5619 SQX1018382
పపరర: ఉర మద బ షపక

95-211/271

5622 SQX1899525
పపరర: శకనస కరటబపజ

95-220/972

తసడడ:ప పసదబ అసకయఖ కరటబపజ
ఇసటట ననస:70-1-262
వయససస:41
లస: పప
95-211/274

5625 SQX1857739
పపరర: ఆషర సయఖద

95-211/275

భరస : జజన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:70-1-267
వయససస:34
లస: ససస స
95-224/1380

5628 SQX0282038
పపరర: జహరరబ షపక

95-211/276

భరస : ఖయశస
ఇసటట ననస:70-1-272
వయససస:63
లస: ససస స
95-211/278

5631 SQX1917285
పపరర: రరషర షపక

95-211/279

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-1-273
వయససస:24
లస: ససస స
95-211/281

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-275
వయససస:55
లస: ససస స
95-211/283

95-211/266

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:70-1-262
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయదర
ఇసటట ననస:70-1-272
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప బసదగర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-274
వయససస:44
లస: పప
5635 SQX0968057
పపరర: వనసకటటశశరరర కరలశ

95-211/270

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల ఉపపతటబలయ
ఇసటట ననస:70-1-268
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయశస
ఇసటట ననస:70-1-272
వయససస:37
లస: పప
5632 SQX1615436
పపరర: మహమరద షరరఫ షపక

5618 SQX0896712
పపరర: షపక దదలర యధ

5613 SQX1917442
పపరర: తప భబరత యరగళళ

భరస : శకనస కరటబపజ
ఇసటట ననస:70-1-261
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : ససబబనగ
ఇసటట ననస:70-1-265
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప అబబబలయర సయఖద
ఇసటట ననస:70-1-267
వయససస:35
లస: పప
5629 SQX0578625
పపరర: ససభబన షపక

95-211/934

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-1-262
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖయశమ
ఇసటట ననస:70-1-265
వయససస:32
లస: ససస స
5626 SQX2552453
పపరర: జజనేస బబష సయఖద

5615 SQX2044279
పపరర: సరయ బబబబ శరస

95-211/933

భరస : శకకరసత యరగళళ
ఇసటట ననస:70-1-260
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-1-262
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వరల
ఇసటట ననస:70-1-262
వయససస:42
లస: పప
5623 SQX0896787
పపరర: షపక రరమజజ

95-204/723

తసడడ:ప వనసకటబదదప శరస
ఇసటట ననస:70-1-260
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప పసద అసకయఖ కరటబపజ
ఇసటట ననస:70-1-261
వయససస:43
లస: పప
5620 SQX0968016
పపరర: బబజ షసలక

5612 SQX2044410
పపరర: లకడర శరస

5610 SQX2044683
పపరర: రమణయఖ తమర శశటట

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తమర శశటట
ఇసటట ననస:70-1-259
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరయ బబబబ శరస
ఇసటట ననస:70-1-260
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపరల రరవప యరగళళ
ఇసటట ననస:70-1-260
వయససస:28
లస: పప
5617 SQX1859453
పపరర: శకనస కరటబపజ

95-205/594

భరస : రమణయఖ తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-1-259
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-1-259
వయససస:26
లస: ససస స
5614 SQX1882786
పపరర: శకకరసత యరగళళ

5609 SQX2044691
పపరర: శరరష తమరశశటట

5634 SQX1072370
పపరర: వనసకటబపవప కరలశ

95-211/282

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-275
వయససస:34
లస: పప
95-211/284

5637 SQX1042712
పపరర: ససబబగ రరవప కరలశ

95-211/285

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-276
వయససస:31
లస: పప
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95-199/1014

తలర : ససరర పసదబ
ఇసటట ననస:70-1-277
వయససస:44
లస: పప

5639 SQX1715093
పపరర: ససలయధసలల షపక

95-211/286

తసడడ:ప బబడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-277
వయససస:40
లస: పప

5641 SQX0398297
పపరర: రరమబ అడచస

95-211/288

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:70-1-280
వయససస:42
లస: పప

5642 SQX2044337
పపరర: షరలస రరజ అసదచస

95-211/290

తసడడ:ప మయబబ ససభబన
ఇసటట ననస:70-1-283
వయససస:31
లస: ససస స

5645 SQX1042803
పపరర: రసచల బ కరపరరస

95-211/935

95-211/293

తసడడ:ప బడత సరయబ
ఇసటట ననస:70-1-283
వయససస:51
లస: పప

5648 SQX1199703
పపరర: ససలయసన షపక

95-211/291

95-211/296

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-284
వయససస:49
లస: ససస స

5651 SQX1199729
పపరర: ఈససఫ షపక

95-211/294

95-211/299

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:70-1-285
వయససస:29
లస: పప

5654 SQX0541581
పపరర: ససరరష కకమరనబబ యన

95-211/297

భరస : ససరరశ కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:70-1-285
వయససస:26
లస: ససస స
5659 SQX1714039
పపరర: ససమఖ యడర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:21
లస: ససస స
5662 SQX1713999
పపరర: ససదదప యడర

95-211/305

తసడడ:ప శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:23
లస: పప
5665 SQX2217800
పపరర: లయవణఖ కకమరనబబ యన
భరస : రరజరశ కకమరనబబ యన
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:18
లస: ససస స

95-211/300

5660 SQX1949296
పపరర: మమనక కరకరర

95-201/878

5652 SQX0539536
పపరర: లకడర కకమరనబబ యన

95-211/298

95-211/301
5655 SQX0541672
పపరర: శకనవరసరరవప కకమరనబబ యన

5658 SQX2044402
పపరర: ససబగయమర బబ యన

95-211/303

5661 MLJ3765617
పపరర: ససజజత యడర

తసడడ:ప వనసకట బపహర మబరళ కకషష కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యడర
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:44
లస: ససస స

5663 MLJ3758950
పపరర: శకనవరస రరవప యడర

5664 SQX2455798
పపరర: పపశరసత ఎడర

5666 SQX2455848
పపరర: పపశరసత ఎడర

95-211/295

95-204/724

భరస : కకమరనబబ యన బబ యన
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:26
లస: ససస స

95-211/306

95-211/304

95-211/1054

Deleted

తసడడ:ప ససతనరరమయ యడర
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:44
లస: పప
95-211/1055

5649 SQX1160621
పపరర: మబ బషసర షపక

తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:70-1-285
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-1-286
వయససస:32
లస: పప
95-211/302

95-211/292

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-1-285
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-1-285
వయససస:31
లస: పప

95-211/936 5657 SQX2042802
5656 SQX2043875
పపరర: ససబగయమర కకమరనబబ యన
పపరర: ఫజజల రరహమన షపక

5646 SQX1713544
పపరర: కరససస ఆరరపలర

భరస : యయససన
ఇసటట ననస:70-1-284
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-284
వయససస:26
లస: పప

5653 SQX1488874
పపరర: రరజరశ కకమరనబబ యన

95-211/289

తసడడ:ప జజన ఆరరపలర
ఇసటట ననస:70-1-283
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-1-284
వయససస:28
లస: ససస స

5650 SQX1713510
పపరర: తనహహరరననసర షపక

5643 SQX1713593
పపరర: ఆశర కరపరరస
తసడడ:ప మయబబససబబన కరపరరస
ఇసటట ననస:70-1-283
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-1-283
వయససస:46
లస: ససస స

5647 SQX1042779
పపరర: ససభబన కరపరరస

95-211/287

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:70-1-280
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబ అసదచస
ఇసటట ననస:70-1-280
వయససస:18
లస: పప

5644 SQX1042852
పపరర: రజయయ బబగస షపక

5640 SQX0968065
పపరర: రమణ అడచస

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఎడర
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:18
లస: పప
95-224/1381

Deleted

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ఎడర
ఇసటట ననస:70-1-288
వయససస:18
లస: పప
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5667 SQX1587213
పపరర: ససతమర దతవర
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95-211/307

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:70-1-289
వయససస:53
లస: ససస స
5670 SQX1042902
పపరర: వనసకట రరడడడ శరసరన

95-211/310

95-211/313

భరస : వనసకట రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-1-291
వయససస:54
లస: ససస స
5679 SQX1713809
పపరర: వనసకట మహలకడర బబత

95-211/319

95-211/937

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బడదల
ఇసటట ననస:70-1-294
వయససస:37
లస: పప
5688 SQX0896654
పపరర: షపక జరహహరర

95-211/322

భరస : రరమకకషషసరరజ� �
ఇసటట ననస:70-1-300
వయససస:58
లస: ససస స

5677 SQX0619502
పపరర: బసవమర తచననల తచననల

95-211/317

95-211/325

95-211/320

95-92/670

95-211/315

5678 SQX1714054
పపరర: వనసకటరరడడడ తచననల

95-211/318

5681 SQX0389932
పపరర: శకనస బబత�

95-211/321

5684 SQX2044386
పపరర: పప ప డడశశ బదబల

95-204/725

తసడడ:ప వనణబ బదబల
ఇసటట ననస:70-1-294
వయససస:18
లస: పప
95-211/1058

5687 SQX2044436
పపరర: మమహరరనన షపక

95-204/726

తసడడ:ప భబష షపక
ఇసటట ననస:70-1-297
వయససస:19
లస: ససస స

5689 SQX0896670
పపరర: షపక బబషర

95-211/323

5690 SQX1018408
పపరర: రరజఖలకడర కకతత
స రర

95-211/324

భరస : మహహష గబపరస
ఇసటట ననస:70-1-298
వయససస:29
లస: ససస స
95-211/1059

భరస : ససలదసలల షపక
ఇసటట ననస:70-1-298
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/327

5675 SQX1714096
పపరర: రరజజరరడడడ ఈమన

తసడడ:ప అరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:70-1-292
వయససస:40
లస: పప

5683 SQX2090561
పపరర: వనణబ బబదనబల

5692 SQX2391233
పపరర: ననసససర బ షపక

95-211/312

తసడడ:ప గబరవరరరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-1-291
వయససస:62
లస: పప

5680 SQX1713940
పపరర: సరయ పపకరశ బబత

5686 SQX2396349
పపరర: మలర శశరర బడదల

5672 SQX1732478
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ నడడకటటట

తసడడ:ప శక రరమ రరడడ ఈమన
ఇసటట ననస:70-1-290/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప హహససలన ససలభ
ఇసటట ననస:70-1-297
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:70-1-298
వయససస:35
లస: పప
5694 MLJ3249414
పపరర: ససతమర� కలరపరటట�

95-211/314

భరస : వనణబ బడదల
ఇసటట ననస:70-1-294
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:70-1-297
వయససస:37
లస: ససస స
5691 SQX1018390
పపరర: మహహష గబపరస కకతత
స రర

5674 MLJ3249018
పపరర: అరరణకలమయరర ఈమన

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబదనబల
ఇసటట ననస:70-1-294
వయససస:38
లస: పప
95-211/1057

95-211/309

తసడడ:ప వనసగళ రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:70-1-290
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:ప శకనస బబత
ఇసటట ననస:70-1-292
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప శకనస బటబ
ఇసటట ననస:70-1-292
వయససస:19
లస: పప
5685 SQX2393536
పపరర: వనణబ బడదల

95-211/311

భరస : గబరవరరరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-1-291
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకనస బబత
ఇసటట ననస:70-1-292
వయససస:36
లస: ససస స
5682 SQX2044543
పపరర: రరజ బటబ

5671 MLJ3477171
పపరర: శకరరమరరడడడ ఈమన

భరస : శకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-290/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-211/316

5669 SQX1380252
పపరర: అదదలకడర నడడకటటట

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ నడడకటటట
ఇసటట ననస:70-1-290
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-290
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప శక రరమ రరడడ ఈమన
ఇసటట ననస:70-1-290/1
వయససస:23
లస: ససస స
5676 SQX1713304
పపరర: రరణణ తచననల

95-211/308

తసడడ:ప వరయఖ దతవర
ఇసటట ననస:70-1-289
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-290
వయససస:33
లస: పప
5673 SQX1714112
పపరర: హహమలత ఈమన

5668 SQX1576471
పపరర: రవ కలమయర దతవర

5695 SQX1228577
పపరర: నరసససహ రరజ కలరపరటట
తసడడ:ప రరమ కకకషషస రరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:70-1-300
వయససస:33
లస: పప

5693 SQX0968073
పపరర: ఉషర రరణణ అదబసకక

95-211/326

భరస : మలఓరర
ఇసటట ననస:70-1-299
వయససస:47
లస: ససస స
95-211/328

5696 SQX0282400
పపరర: బబజరరజ� కలరపరటట�

95-211/329

తసడడ:ప రరమకకషషసరరజ�
ఇసటట ననస:70-1-300
వయససస:39
లస: పప
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5697 SQX1607953
పపరర: వనసకనన చసధన
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95-211/330

తసడడ:ప రరఘవయఖ చసధన
ఇసటట ననస:70-1-300
వయససస:76
లస: పప
5700 SQX1715135
పపరర: పపలర మర పతస

95-211/332

95-201/879

95-211/335

95-211/337

95-211/340

95-211/343

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:45
లస: పప
5721 MLJ2067981
పపరర: గగవరరనమర నసబమరర
భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:70-1-309
వయససస:63
లస: ససస స
5724 SQX1137513
పపరర: నళన వర లకడర పసదబ దపరటట
భరస : ఈశశర రరవప ప
ఇసటట ననస:70-1-314
వయససస:31
లస: ససస స

5710 SQX1275362
పపరర: మసరసన బ షపక

95-211/338

95-211/334

5713 SQX0281980
పపరర: వనసకట బబల రరజరశశరర ననళస

5716 SQX1732452
పపరర: మసరసన వరల షపక

5719 SQX0968131
పపరర: ననళస శకనవరస

5722 MLJ3477049
పపరర: శకరరమమమరరస నసబమరర

5725 SQX2076719
పపరర: ఈశశర రరవప పసదబ పటట
తసడడ:ప వÜసèవనహమ పసదబ పటట
ఇసటట ననస:70-1-314
వయససస:32
లస: పప

95-211/1061

5711 SQX1956788
పపరర: సలయర షపక

95-211/339

భరస : సమవపలయర షపక
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:31
లస: ససస స
95-211/341

95-211/342
5714 SQX0968115
పపరర: కనమరర పపడడ సరమయమజఖ లకర

భరస : ససబబగ రరవప
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:43
లస: ససస స
95-211/344

5717 SQX1732593
పపరర: ససబబన పఠరన

95-211/345

తలర : మమలయల పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:32
లస: పప
95-211/347

5720 MLJ3249513
పపరర: పదర కరననల

95-211/348

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:70-1-307/1
వయససస:55
లస: ససస స
95-211/350

తసడడ:ప బబలకకషష
ఇసటట ననస:70-1-309
వయససస:68
లస: పప
95-211/351

5705 MLJ3249406
పపరర: మయధవ వనపరరస

భరస : కకటటశశర రరవప తషమరల
ఇసటట ననస:70-1-302
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ససతనరరమసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:46
లస: పప
95-211/349

95-199/980

95-211/336 5708 SQX2333334
5707 SQX0968099
పపరర: బబల వనసకట కకషష రరవప వనపరరస
పపరర: వనసకటరమణ తషమరల

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:29
లస: పప
95-211/346

5702 SQX2088995
పపరర: కకఢనవనన బబడడ

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:70-1-302
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:61
లస: ససస స
5718 SQX0968123
పపరర: ససబబగ రరవప కనమరర పపడడ

95-204/727

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-306
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-307
వయససస:33
లస: ససస స
5715 SQX0968107
పపరర: గగసటబర వనసకట లకడర కలమయరర

5704 SQX2044360
పపరర: శకనస బబడడ

95-211/331

భరస : శకనస బబడడ
ఇసటట ననస:70-1-301
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:70-1-302
వయససస:52
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-1-306
వయససస:27
లస: ససస స
5712 SQX1732700
పపరర: ససలయసనన పఠరన

95-211/333

తసడడ:ప రరఘవపలల బబడడ
ఇసటట ననస:70-1-301
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప బబల వనసకట కకషష వనపరరస
ఇసటట ననస:70-1-302
వయససస:23
లస: పప
5709 SQX1275305
పపరర: సరజద షపక

5701 SQX1715069
పపరర: మహహష పతస

5699 SQX1072396
పపరర: శరసత పసపయ పతస

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:70-1-300/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసయఖ పతస
ఇసటట ననస:70-1-300/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వనసకయఖ పటటట
ఇసటట ననస:70-1-301
వయససస:56
లస: పప
5706 SQX1858349
పపరర: పరరర సరయ వనపరరస

95-211/1060

తసడడ:ప వనసకయఖ పటటట
ఇసటట ననస:70-1-300
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పతస
ఇసటట ననస:70-1-300/1
వయససస:47
లస: ససస స
5703 SQX2042695
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పటటట

5698 SQX2453355
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పటటట

5723 SQX2328342
పపరర: బబలకకషష నసబమరర

95-211/1062

తసడడ:ప శకరరమ మమరరస నసబమరర
ఇసటట ననస:70-1-309
వయససస:41
లస: పప
95-211/938

5726 SQX2328110
పపరర: వర లకడర పసదబ పటట

95-211/1063

భరస : వశశననథస పసదబ పటట
ఇసటట ననస:70-1-314
వయససస:32
లస: ససస స
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5727 SQX2449122
పపరర: ససబపమణఖస బబతపపడడ

95-211/1066

తసడడ:ప బబలకకటయఖ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:70-1-315
వయససస:52
లస: పప
5730 SQX1160605
పపరర: మహమరద రఫస షపక

5728 SQX2436814
పపరర: జయసత బబతపపడడ

భరస : ససబపమణఖస బబతపపడడ
ఇసటట ననస:70-1-315
వయససస:43
లస: ససస స
95-211/353

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:70-1-316
వయససస:27
లస: పప

5731 SQX1732494
పపరర: హహసపసన షపక

భరస : ఫజలలదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-1-320/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫపదదబన మహమబరదదబన
ఇసటట ననస:70-1-320/1
వయససస:40
లస: పప
5739 SQX1072339
పపరర: అమల కరననల

95-211/361

95-211/364

95-211/367

95-211/369

తసడడ:ప శశషస రరజ ససదతసస
ఇసటట ననస:70-1-338/2
వయససస:36
లస: పప

5743 MLJ3249422
పపరర: అసజమర బబహటస

5746 SQX1917350
పపరర: శశషస రరజ భబవతస

5749 SQX1715291
పపరర: అన కరమరరవ బతష
స ల

95-211/372

5752 SQX2044642
పపరర: సరయ కకషష చకక కకటట

95-211/362

5755 SQX1615444
పపరర: ఆయయషర షపక
భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:28
లస: ససస స

5735 SQX1510024
పపరర: ఖయససస ససలదన షపక

95-211/358

5738 SQX2043305
పపరర: వననకటసవరమయర మహనకరల

95-202/780

5741 SQX0282426
పపరర: రరసబబబబ బబ డడడపలర

95-211/363

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-1-327
వయససస:39
లస: పప
95-211/365

5744 SQX1343649
పపరర: శకకరసత బబహటస

95-211/366

తసడడ:ప శశషసరరజ బబహటస
ఇసటట ననస:70-1-329
వయససస:25
లస: పప
95-211/368

5747 SQX2374262
పపరర: చటటటమణణ కకడడరర

95-211/1069

భరస : మహన రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:70-1-332
వయససస:34
లస: ససస స
95-211/370

5750 MLJ3249877
పపరర: హహహమయవత� సరరకకసడ�

95-211/371

భరస : పపలర సరరజ� �
ఇసటట ననస:70-1-338
వయససస:39
లస: ససస స
95-211/940

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చకక కకటట
ఇసటట ననస:70-1-338
వయససస:20
లస: పప
95-211/373

95-211/355

భరస : బపమహయయ మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-1-326
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-1-337
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప అకకరరజ�
ఇసటట ననస:70-1-338
వయససస:43
లస: పప
5754 SQX1859735
పపరర: సరయరరజ ససదతసస

95-211/360

తసడడ:ప మహసరరజ భబవతస
ఇసటట ననస:70-1-329
వయససస:48
లస: పప

భరస : అసకమర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-1-334
వయససస:59
లస: ససస స
5751 SQX0578641
పపరర: పపలర సరరజ� సరరకకసడ�

5740 SQX0578658
పపరర: కకషప ర కలమయర కననలయ

5732 SQX1510032
పపరర: గగససయ ససలయసనన షపక

తసడడ:ప జలయన
ఇసటట ననస:70-1-320/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : శశషసరరజ
ఇసటట ననస:70-1-329
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషసరరజ బహతస
ఇసటట ననస:70-1-329
వయససస:27
లస: పప
5748 SQX1713296
పపరర: పరరశత బతష
స ల

95-211/357

తసడడ:ప కకషష
ఇసటట ననస:70-1-327
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప దసరరరపపసరద
ఇసటట ననస:70-1-327
వయససస:51
లస: పప
5745 SQX1343623
పపరర: శశఖర బహతస

5737 SQX1714393
పపరర: సలస మహమరద

95-211/352

భరస : ఖయససస ససలదన
ఇసటట ననస:70-1-320/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప అజమ మహమరద
ఇసటట ననస:70-1-320/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకషప ర కలమయర
ఇసటట ననస:70-1-327
వయససస:27
లస: ససస స
5742 SQX0244996
పపరర: ననగరరజ నసడచరర

95-211/354

తసడడ:ప సలస మహమరద
ఇసటట ననస:70-1-320/1
వయససస:28
లస: పప
95-211/359

5729 SQX1072354
పపరర: ఫరతమయ షపక

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:70-1-316
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:70-1-317
వయససస:71
లస: పప

95-211/356 5734 SQX1949726
5733 SQX1714401
పపరర: ఆయయశర ససలయసనన మహమరద
పపరర: ససదదరక మహమరద

5736 SQX1714302
పపరర: ఫజలలదదబన మహమబరదదబన

95-211/1067

5753 SQX2044527
పపరర: ననగమర బఇవనల షపక

95-211/941

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:70-1-338/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-211/374

5756 SQX0539593
పపరర: మలర కరబబగస షపక

95-211/375

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:30
లస: ససస స
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95-211/376

భరస : మగలయల
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:43
లస: ససస స
5760 SQX0541128
పపరర: పచనచ సరహహబ షపక

95-211/379

95-211/382

95-211/383

95-211/384

95-211/387

95-211/389

భరస : పపరష చసదప రరవప
ఇసటట ననస:70-1-350
వయససస:27
లస: ససస స

5770 SQX1306985
పపరర: రరఘవ ససదబ ద

95-211/385

5773 SQX0575126
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదబ ద

5776 SQX1042985
పపరర: భబరత ఈదలవరడ

95-211/392

5779 SQX1949528
పపరర: భబసకర రరడడడ ఇరగల

95-211/388

5782 SQX1060995
పపరర: హహమలత కకటటగరరర

5785 SQX1018986
పపరర: పపరష చసదప రరవప బటటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-350
వయససస:35
లస: పప

95-224/1220

5768 SQX2077162
పపరర: తతజ ససదబ ద

95-206/724

తసడడ:ప రమణ ససదబ ద
ఇసటట ననస:70-1-347
వయససస:18
లస: పప
5771 SQX0541599
పపరర: వనసకట శవ ననయబడడ ససదబ ద

95-211/386

5774 SQX2264216
పపరర: తతజ ససదబ ద

95-211/1070

Deleted

95-211/390

5777 SQX1060953
పపరర: వజయ లకడర కకటగరరర

95-211/391

భరస : వనసకటచరరయ
ఇసటట ననస:70-1-348
వయససస:34
లస: ససస స
95-211/393

5780 SQX1060979
పపరర: వనసకటచనరర కకటటగరరర

95-211/394

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-1-348
వయససస:36
లస: పప
95-211/396

భరస : సచరఖస
ఇసటట ననస:70-1-349
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/398

5765 SQX2069888
పపరర: మహబమబ ససబబన షపక

తసడడ:ప రమణ ససదబ ద
ఇసటట ననస:70-1-347
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప మయలయఖదదప ఇరగల
ఇసటట ననస:70-1-348
వయససస:33
లస: పప
95-211/395

95-211/381

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-347
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:70-1-348
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ కకటగరరర
ఇసటట ననస:70-1-348
వయససస:69
లస: పప
5784 SQX1042829
పపరర: కకరణరయ బటటట

95-211/942

తసడడ:ప రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-1-347
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:70-1-348
వయససస:59
లస: ససస స
5781 SQX1949494
పపరర: కకటటశశరరవప కకటగరరర

5767 SQX2076735
పపరర: మమలయబ షపక

5762 SQX0599126
పపరర: మగలయల షపక

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-1-344
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ససదబ ద
ఇసటట ననస:70-1-347
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషరష రరడడడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-348
వయససస:23
లస: ససస స
5778 SQX1949684
పపరర: సరమయమజఖస కకటగరరర

95-211/1269

Deleted

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-347
వయససస:45
లస: పప
5775 SQX1949593
పపరర: శరసత కలమయరర వనమరరడడ

5764 SQX2073302
పపరర: వశశననథస పసదబ పటట

95-211/378

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-1-345
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ససదబ ద
ఇసటట ననస:70-1-347
వయససస:23
లస: ససస స
5772 SQX0541037
పపరర: రమణనరరవప ససదబ ద

95-211/380

తసడడ:ప బపహరస పసదబ పటట
ఇసటట ననస:70-1-341
వయససస:78
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప కలచల
ఇసటట ననస:70-1-345
వయససస:73
లస: ససస స
5769 SQX1313527
పపరర: పపషత ససదబ ద

5761 SQX1859321
పపరర: బబషర షపక

5759 SQX0539494
పపరర: జజనగ షపక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయదర వల షపక
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప సరహహబ
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:51
లస: పప
5766 SQX1714260
పపరర: బబలర మర కలసచనల

95-211/377

భరస : ఖయజజవల
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయజజవల
ఇసటట ననస:70-1-340
వయససస:29
లస: పప
5763 SQX0541532
పపరర: ఖయజజవల షపక

5758 SQX0539478
పపరర: మసరసనగ షపక

5783 SQX1018663
పపరర: సచరఖస కకటగరరర

95-211/397

తసడడ:ప కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:70-1-349
వయససస:36
లస: పప
95-211/399

5786 SQX1732858
పపరర: లకహహర తననశశటట

95-211/400

భరస : గబరవయఖ తననశశటట
ఇసటట ననస:70-1-351
వయససస:40
లస: ససస స
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5787 SQX1949577
పపరర: గబరవయఖ తమరశశటట
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95-211/401

తసడడ:ప భకకలల తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-1-351
వయససస:44
లస: పప
5790 SQX0896969
పపరర: అసరర షపక

95-211/404

95-211/407

95-211/410

95-211/412

95-211/415

95-211/418

95-211/1072

తసడడ:ప మబరళమహన కకసడ
ఇసటట ననస:70-1-374
వయససస:21
లస: ససస స

5800 SQX1615451
పపరర: సరమయమజఖస మలలర

5803 SQX1858950
పపరర: ఆదదలకడర మలలర ల

5806 SQX1732536
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర

5809 SQX2394559
పపరర: భబగఖ లకడర చటట జలలర

95-211/420

5812 SQX2024933
పపరర: అనసరరధ కకసడ

95-211/413

5815 SQX2100782
పపరర: షరరరల పఠరన
తసడడ:ప మహహదదన పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-375
వయససస:20
లస: ససస స

5795 SQX1199778
పపరర: గగవరర నమర మసచ

95-211/409

5798 SQX0282053
పపరర: ననగమలసశరర మలలర

95-211/411

5801 SQX0290353
పపరర: రరమబ మలలర ల

95-211/414

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-1-371
వయససస:40
లస: పప
95-211/416

5804 SQX1858687
పపరర: కకషష తతజ మలలర ల

95-211/417

తసడడ:ప కకషషమమరరస మలలర ల
ఇసటట ననస:70-1-371/1
వయససస:21
లస: పప
95-211/419

5807 SQX2043834
పపరర: శరరష చటట జలలర

95-211/943

తసడడ:ప ననగరజ చటట జలలర
ఇసటట ననస:70-1-372
వయససస:20
లస: ససస స
95-211/1073

5810 SQX2184240
పపరర: భబగఖ లకడర చటట జలలర

95-211/1074

భరస : నగరజ చటట జలలర
ఇసటట ననస:70-1-372
వయససస:44
లస: ససస స
95-211/944

భరస : మబరళమహన కకసడ
ఇసటట ననస:70-1-374
వయససస:44
లస: ససస స
95-211/1075

95-211/406

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-371
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ చటట జలలర
ఇసటట ననస:70-1-372
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-1-373
వయససస:27
లస: పప
5814 SQX2398428
పపరర: పపజత కకసడ

95-3/1162

తసడడ:ప కకషషమమరరస మలలర
ఇసటట ననస:70-1-372
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప మరససమమ మమరరస చటట జలలర
ఇసటట ననస:70-1-372
వయససస:49
లస: పప
5811 SQX1976828
పపరర: జజగరశశర సరయ పససపపలలటట

5797 SQX2101434
పపరర: ఇసదస వరణణ పఠరన

5792 SQX1732668
పపరర: చసదపమర తరరమలశశటట

భరస : రమణ చనరర మసచ
ఇసటట ననస:70-1-366
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస మలలర ల
ఇసటట ననస:70-1-371/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:70-1-371/1
వయససస:44
లస: పప
5808 SQX2184273
పపరర: నగరజ చటట జలలర

95-211/408

భరస : ఏడడకకసడలల మలలర
ఇసటట ననస:70-1-371
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష మమరరస మలలర య
ఇసటట ననస:70-1-371
వయససస:71
లస: పప
5805 SQX1858620
పపరర: కకషష మమరరస మలలర ల

5794 SQX0578633
పపరర: వనసకటటసశరరర� బటట
ట �

95-211/403

భరస : వనసకటటసశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:70-1-362
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరహáదÞలల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-370
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:70-1-371
వయససస:38
లస: ససస స
5802 SQX1917384
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర య

95-211/405

తసడడ:ప గగపయఖ�
ఇసటట ననస:70-1-364
వయససస:61
లస: పప

భరస : శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-1-367
వయససస:71
లస: ససస స
5799 SQX0282061
పపరర: రమణ మలలర

5791 SQX0968172
పపరర: ససభబన షసలక

5789 SQX1043017
పపరర: ఈసచబ షపక

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:70-1-353
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప జరలలల బబ న
ఇసటట ననస:70-1-354
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:70-1-364
వయససస:54
లస: ససస స
5796 SQX1043066
పపరర: శవలకరమర రరగర

95-211/402

భరస : ఈ సచబ
ఇసటట ననస:70-1-353
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-1-354
వయససస:31
లస: ససస స
5793 SQX0282020
పపరర: మలలర శశరర� బటట
ట �

5788 SQX1043041
పపరర: మమబనన షపక

5813 SQX2024925
పపరర: హరరక కకసడ

95-211/945

తసడడ:ప మబరళ మహన కకసడ
ఇసటట ననస:70-1-374
వయససస:19
లస: ససస స
95-195/1313

5816 SQX2050482
పపరర: మహహదదబన పఠరన

95-202/781

తసడడ:ప ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-375
వయససస:42
లస: పప
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5817 SQX1228536
పపరర: ననగ జజఖత కమతస
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95-211/421

భరస : శకనవరస రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:70-1-375
వయససస:36
లస: ససస స
5820 SQX1713494
పపరర: సరగజన నడకలదసరర

95-211/423

5821 SQX1713437
పపరర: రరజ నడకలదసరర

95-211/426

5824 SQX1713841
పపరర: ససలదనబ షపక

తసడడ:ప ననగరసదప రరవప జజనననదసల
ఇసటట ననస:70-1-381
వయససస:45
లస: పప

5829 SQX1859644
పపరర: చనన ససరర ససకలరర

5830 SQX1715259
పపరర: ఖయదర బ షపక

95-211/432

తసడడ:ప పసదబ ససరర ససకలరర
ఇసటట ననస:70-1-382
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-1-383
వయససస:35
లస: పప
5835 SQX1259515
పపరర: రసగమర తనళళళరర

95-211/438

95-211/441

తసడడ:ప కకటట రరడడడ కరష
ఇసటట ననస:70-1-388
వయససస:61
లస: పప
5844 SQX1303312
పపరర: షమ షష నశర షపక
భరస : అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-1-390
వయససస:26
లస: ససస స

95-211/433

5842 MLJ3249430
పపరర: పదనరవత తరరరక

5845 SQX1715366
పపరర: కరరషరర షపక
భరస : ఖయజజవల షపక
ఇసటట ననస:70-1-390
వయససస:29
లస: ససస స

95-211/431

5831 SQX1416024
పపరర: ననగమర షపక

95-211/434

తసడడ:ప ఖయససస సర షపక
ఇసటట ననస:70-1-383
వయససస:29
లస: పప
95-211/436

5834 SQX1857903
పపరర: కలయఖణణ పససపపలలటట

95-211/437

భరస : జజగరశశర సరయ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-1-386
వయససస:26
లస: ససస స
95-211/440

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తనళళళరర
ఇసటట ననస:70-1-386
వయససస:47
లస: పప
95-211/442

5840 SQX1382282
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరష

95-211/443

తసడడ:ప పపనన రరడడ కరష
ఇసటట ననస:70-1-388
వయససస:32
లస: పప
95-211/445

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-389
వయససస:41
లస: ససస స
95-211/447

95-211/428

భరస : చనన ససరర ససకలరర
ఇసటట ననస:70-1-382
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపనన రరడడ కరష
ఇసటట ననస:70-1-388
వయససస:51
లస: ససస స
95-211/444

5825 SQX0941047
పపరర: ససలదన బబబబ షపక

95-211/439 5837 SQX1259564
5836 SQX1259549
పపరర: మహన వనసకటటశశరరర తనళళళరర
పపరర: శవ శసకర రరవప తనళళళరర

5839 SQX1228502
పపరర: వజయ లకడర కరష

95-211/425

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-1-378
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప శవశసకర రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:70-1-386
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కరష
ఇసటట ననస:70-1-388
వయససస:21
లస: ససస స
5841 SQX1228478
పపరర: పపనన రరడడ కరష

95-211/427

భరస : గసగరధర బసడనరర
ఇసటట ననస:70-1-386
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తనళళళరర
ఇసటట ననస:70-1-386
వయససస:69
లస: ససస స
5838 SQX1715507
పపరర: భబవన కరష

5833 SQX1303643
పపరర: మమరర బసడనరర

95-211/946

తసడడ:ప శవ వషష
ష నడకలదసరర
ఇసటట ననస:70-1-377
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-1-383
వయససస:58
లస: ససస స
95-211/435

5822 SQX1713452
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నడకలదసరర

95-211/430 5828 SQX1713866
5827 SQX1714138
పపరర: వనసకట ససబబగరరవప జజనననదసల
పపరర: శవ శరసతమర ససకలరర

భరస : వనసకట ససబబగరరవప జజనననదసల
ఇసటట ననస:70-1-381
వయససస:38
లస: ససస స

5832 SQX1713312
పపరర: ఇబపహహస షపక

95-211/424

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-1-378
వయససస:48
లస: ససస స
95-211/429

5819 SQX2044212
పపరర: మåకéèటèయయర పఠరన

భరస : మహహదదన పఠరన
ఇసటట ననస:70-1-375/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప నడకలదసరర
ఇసటట ననస:70-1-377
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససలదన బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-378
వయససస:27
లస: ససస స
5826 SQX1714229
పపరర: వనసకట ననగలకడర జజనననదసల

95-211/422

తసడడ:ప ససదరకన రరడడడ కమతస
ఇసటట ననస:70-1-375
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప నడకలదసరర
ఇసటట ననస:70-1-377
వయససస:43
లస: ససస స
5823 SQX0941062
పపరర: బబజర షపక

5818 SQX1227850
పపరర: శకనవరస రరడడడ కమతస

5843 MLJ3477106
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తరరరక

95-211/446

తసడడ:ప గగపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:70-1-389
వయససస:46
లస: పప
95-211/448

5846 SQX1715408
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-211/449

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:70-1-390
వయససస:69
లస: ససస స
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95-211/450

భరస : చగట షపక
ఇసటట ననస:70-1-392
వయససస:45
లస: ససస స
5850 MLJ3249125
పపరర: ననరరయణమర� గజరరల�

95-211/453

95-211/456

95-211/1076

95-211/1078

95-211/1081

95-201/881

95-211/462

భరస : రరజరష రఘబపత
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:25
లస: ససస స

5860 SQX2176691
పపరర: యశన సయద

5863 SQX2095297
పపరర: ఏహహయయ సయఖద

5866 SQX1949338
పపరర: ననజయయ సయయద

5869 SQX1949619
పపరర: హహసపసన షపక

95-211/948

5872 SQX2044550
పపరర: ఇసతయయజ బబష సయద

95-211/1079

5875 SQX1018747
పపరర: యమబన బతష
స ల
భరస : ససరరష కలమయర
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:35
లస: ససస స

5855 SQX1858745
పపరర: రరయయజ షపక

95-211/458

5858 SQX1042522
పపరర: మలర శశరర బసడడ

95-211/459

5861 SQX2176642
పపరర: హహసపన సయద

95-211/1080

తలర : అబద బబగబమ సయద
ఇసటట ననస:70-1-410
వయససస:32
లస: పప
95-27/964

5864 SQX2089183
పపరర: అహరద సయద

95-199/981

తసడడ:ప జన సయద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:21
లస: పప
95-211/460

5867 SQX1949478
పపరర: కరరషరర సయయద

95-211/461

భరస : కరరమబలయర సయయద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:28
లస: ససస స
95-211/463

5870 SQX1949510
పపరర: జజన మహమరద షపక

95-211/464

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:51
లస: పప
95-211/949

తసడడ:ప జన సయద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:20
లస: పప
95-211/465

95-211/455

తసడడ:ప సతఖననరరయణ బసడడ లలటట
ఇసటట ననస:70-1-405
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ఏహహయయ సయద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:41
లస: ససస స
5874 SQX1042480
పపరర: లకడర దసరర రఘబపత

95-211/1077

తసడడ:ప ఇమయమన ఉసరరన సయయద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:44
లస: ససస స
5871 SQX2044105
పపరర: సబహ సయద

5857 SQX2288918
పపరర: వజయ రచనకలసటట

5852 SQX0578674
పపరర: మబసలయఖ� గజరల�

తసడడ:ప చగటట షపక
ఇసటట ననస:70-1-400
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప దవపశర సయఖద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:46
లస: పప

భరస : జన సయద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:47
లస: ససస స
5868 SQX1949536
పపరర: నచరర హన షపక

95-211/457

తలర : అబద బబగబమ సయద
ఇసటట ననస:70-1-410
వయససస:34
లస: పప

తలర : అబద బబగస సయద
ఇసటట ననస:70-1-410 4TH LINE
వయససస:26
లస: పప
5865 SQX2042737
పపరర: షరహహద సయద

5854 SQX1422997
పపరర: మబసతనజ షపక

95-211/452

తసడడ:ప రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:70-1-394
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రచనకలసటట
ఇసటట ననస:70-1-404
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖసదపతషలయర హహసపన సయద
ఇసటట ననస:70-1-410
వయససస:50
లస: ససస స
5862 SQX2180677
పపరర: సమఉలయర సయద

95-211/454

భరస : రరయయజ షసక
ఇసటట ననస:70-1-400
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగయఖ రచనకలసటట
ఇసటట ననస:70-1-404
వయససస:41
లస: పప
5859 SQX2179703
పపరర: అబద బబగబమ సయద

5851 SQX1072321
పపరర: శవనననరరయణ కగతవరపప

5849 SQX1072305
పపరర: అనసరరధ కగతవరపప

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:70-1-394
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-1-394
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-1-396
వయససస:74
లస: ససస స
5856 SQX2476778
పపరర: శకనవరస రరవప రచనకలసటట

95-211/451

తసడడ:ప ఫకలకదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-1-392
వయససస:50
లస: పప

భరస : మబసలయఖ� �
ఇసటట ననస:70-1-394
వయససస:56
లస: ససస స
5853 SQX1949312
పపరర: కకటటశశరమర బతష
స ల

5848 SQX1423003
పపరర: చగట షపక

5873 SQX2044162
పపరర: అబబగస సయద

95-211/950

తసడడ:ప ఏహహయయ సయద
ఇసటట ననస:70-1-411
వయససస:20
లస: పప
95-211/466

5876 SQX1714666
పపరర: కలయఖణణ పలయర

95-211/467

భరస : వనసకట రరవప పలయర
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:39
లస: ససస స
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5877 SQX1714716
పపరర: పదనరవత ననగబలపరటట

95-211/468

భరస : శకనవరస రరవప ననగబలపరటట
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:42
లస: ససస స
95-211/471

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:71
లస: ససస స
95-211/474

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:41
లస: పప
95-211/477

భరస : బబష ఖయన
ఇసటట ననస:70-1-413
వయససస:32
లస: ససస స

5884 SQX1949601
పపరర: శకనవరస రరవప ననగబలపరటట

5887 SQX0968156
పపరర: బబష ఖయన పఠరన

95-211/480

తసడడ:ప basha షపక
ఇసటట ననస:70-1-416
వయససస:33
లస: పప

5890 SQX1989896
పపరర: మహలకడర గరదచ

95-211/475

భరస : ససత రరమ ఆసజననయబలల గరడత
ఇసటట ననస:70-1-420
వయససస:40
లస: ససస స

5893 SQX0642082
పపరర: ఈశశరచనరర పపసపరటట

95-211/478

95-211/483

5898 MLJ2068732
పపరర: రమణ చలయర

95-211/486

5896 SQX1713353
పపరర: సఖమయల గగరర చలయర

95-1/1196

భరస : రరమయసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-1-423
వయససస:45
లస: ససస స

95-211/481

భరస : ఖయదర వరల షపక
ఇసటట ననస:70-1-424
వయససస:31
లస: ససస స

5902 SQX1715168
పపరర: శకలకడర ఉషరరరణణ అరవ

95-211/484

5905 SQX1713338
పపరర: ఆసజననయబలల అరవ
తసడడ:ప కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:70-1-424
వయససస:58
లస: పప

5888 SQX1949676
పపరర: రరహనన షపక

95-211/479

5891 SQX2076511
పపరర: సతనరరమయసజననయబలల గరదచ

95-211/951

5894 SQX1713320
పపరర: శవ కలమయరర పపసపరటట

95-211/482

5897 SQX1858968
పపరర: ఖయసససబ షపక

95-211/485

భరస : ఖదహర షపక
ఇసటట ననస:70-1-423
వయససస:31
లస: ససస స
95-211/487

5900 MLJ3477155
పపరర: రరమయసజననయబలల చలయర

95-211/488

తసడడ:ప పరపయఖ
ఇసటట ననస:70-1-423
వయససస:53
లస: పప
95-211/489

భరస : నరరశ అరవ
ఇసటట ననస:70-1-424
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/491

95-211/476

భరస : ఈశశర చనరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:70-1-422
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయసజననలల
ఇసటట ననస:70-1-423
వయససస:30
లస: పప
95-21/1099

5885 SQX1018762
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

తసడడ:ప శసకర గరదచ
ఇసటట ననస:70-1-420
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమరరస బబబబ చలయర
ఇసటట ననస:70-1-423
వయససస:27
లస: ససస స
5899 SQX0892893
పపరర: మమరరస బబబబ ససహహచ

95-211/473

తసడడ:ప జబవపలయర షపక
ఇసటట ననస:70-1-416
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప శరర
ఇసటట ననస:70-1-421
వయససస:45
లస: పప

5895 SQX1713395
పపరర: జయ శసకర భదదన
ప నథ
పపసపరటట
తసడడ:ప ఈశశర చనరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:70-1-422
వయససస:23
లస: పప

5882 SQX1714559
పపరర: వనసకట రరవప పళళళ

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససత రరమజననయబలల గరదచ
ఇసటట ననస:70-1-420
వయససస:32
లస: ససస స
95-211/1082

95-211/470

తసడడ:ప గబరవయఖ పళళళ
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప మమహగబ ఖయన
ఇసటట ననస:70-1-413
వయససస:35
లస: పప

5889 SQX1949668
పపరర: జబఉలయలస షపక

తసడడ:ప ఆసజననయబలల అరవ
ఇసటట ననస:70-1-424
వయససస:27
లస: పప

95-211/472

తసడడ:ప రరమబలల ననగబలపరటట
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:55
లస: పప

5886 SQX0968164
పపరర: షమమ పఠరన

5904 SQX1713411
పపరర: కకటటశశర రరవప అరవ

5881 SQX1042456
పపరర: రరజరష రఘబపత

5879 SQX1018788
పపరర: మసగమర బతష
స ల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప రఘబపత
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:28
లస: పప

5883 SQX1042886
పపరర: ససరరష కలమయర బతష
స ల

5901 SQX1677814
పపరర: ఖయససస బ షపక

95-211/469

భరస : వనసకటటశశర రరవప లలటట
ఇసటట ననస:70-1-412
వయససస:46
లస: ససస స

5880 SQX1949247
పపరర: బబగస షపక

5892 SQX2395747
పపరర: మహలకడర గరడత

5878 SQX1042472
పపరర: సరవతప రఘబపత

5903 SQX1713361
పపరర: రమణ అరవ

95-211/490

భరస : ఆసజననయబలల అరవ
ఇసటట ననస:70-1-424
వయససస:44
లస: ససస స
95-211/492

5906 SQX1174887
పపరర: శసకర కనశశటట

95-211/493

తసడడ:ప కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:70-1-425
వయససస:39
లస: పప
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5907 SQX2179760
పపరర: కకసడల రరవప కనశశటట
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95-211/1083

తసడడ:ప పరపరరవప కనశశటట
ఇసటట ననస:70-1-425 6/3
వయససస:70
లస: పప
5910 SQX2044477
పపరర: లకడర కరసతమర బతష
స ల

95-211/952

95-211/497

95-205/752

95-211/502

భరస : పసదబనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-439
వయససస:39
లస: ససస స
5925 MLJ3477536
పపరర: ససబబగరరవప కసకణనల

95-211/507

95-211/510

తసడడ:ప రరజ పప రరమలర
ఇసటట ననస:70-1-450
వయససస:54
లస: పప

95-211/500

5920 SQX2050409
పపరర: మధవ కసకణనల

5923 MLJ3249984
పపరర: అనసచరఖమర కసకణనల

5926 SQX1949502
పపరర: లకడరససనత పసచపల

5929 SQX1228452
పపరర: గగపరల కకషష పసచపరల

95-224/1388

5932 SQX2089431
పపరర: గగపయఖ పప రరమలర

95-202/782

5935 SQX2044576
పపరర: వనసకట రమణ పప రరమలర
భరస : నగరజ పప రరమలర
ఇసటట ననస:70-1-450
వయససస:25
లస: ససస స

5915 SQX1018796
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబణనల

95-211/499

5918 SQX1713916
పపరర: షరహహన షపక

95-211/501

95-211/503
5921 MLJ3478195
పపరర: చనననరసససహరరవప� కసకణనల�

తసడడ:ప ససబబగరరవప� �
ఇసటట ననస:70-1-438
వయససస:39
లస: పప
95-211/505

5924 MLJ3477577
పపరర: పసదబనరసససహరరవప కసకణనల

95-211/506

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-1-439
వయససస:43
లస: పప
95-211/508

5927 SQX1228395
పపరర: హహహమయవత పసచప

95-211/509

భరస : జగననధస పసచపరల
ఇసటట ననస:70-1-446
వయససస:41
లస: ససస స
95-211/511

5930 SQX1228403
పపరర: జగననధస పసచపరల

95-211/512

తసడడ:ప రరధ కకషష పసచపరల
ఇసటట ననస:70-1-446
వయససస:50
లస: పప
95-199/982

తసడడ:ప నగరజ పప రరమలర
ఇసటట ననస:70-1-450
వయససస:26
లస: పప
95-211/953

95-211/496

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:70-1-434
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప జగననధస పసచపరల
ఇసటట ననస:70-1-446
వయససస:30
లస: పప

భరస : హకకస బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-1-446
వయససస:31
లస: ససస స
5934 SQX2044600
పపరర: ననగరరజ పప రరమలర

5917 SQX1422716
పపరర: రజయయ ససలయసనన షపక

5912 SQX1714518
పపరర: ననగ ససజనఖ బబనననలయ

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-431
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష పసచపల
ఇసటట ననస:70-1-446
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప జగననధస పసచపరల
ఇసటట ననస:70-1-446
వయససస:26
లస: పప
5931 SQX2424224
పపరర: జన బ షపక

95-211/498

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-1-439
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-1-439
వయససస:58
లస: పప
5928 SQX1228494
పపరర: ననరరయణ పసచపరల

5914 SQX1018812
పపరర: లకడర బబణనల

భరస : చనన నరసససహరరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:70-1-438
వయససస:30
లస: ససస స
95-211/504

95-211/495

తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప బబనననలయ
ఇసటట ననస:70-1-431
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరయయ� షపక
ఇసటట ననస:70-1-434
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-1-434
వయససస:32
లస: పప
5922 MLJ3249356
పపరర: సశరరపరరణణ కసకణనల

95-211/1084

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-1-431
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-1-434
వయససస:29
లస: పప
5919 SQX0762047
పపరర: సలమ షపక

5911 SQX2177061
పపరర: రరబయ బషసరర పటబన

5909 SQX1715200
పపరర: దసరర లకడర దనకకజ

భరస : రరమకకషష దనకకజ
ఇసటట ననస:70-1-429
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస ఖయన
ఇసటట ననస:70-1-429
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-1-431
వయససస:39
లస: ససస స
5916 SQX2440329
పపరర: బబష షపక

95-211/494

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప అరరటట
ఇసటట ననస:70-1-426
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-1-429
వయససస:68
లస: ససస స
5913 SQX1713536
పపరర: సరయ లల తచననల

5908 SQX1713270
పపరర: లకడర తరరపతమర అరరటట

5933 SQX2043347
పపరర: పదర పప రరమలర

95-202/783

భరస : గగపసయయహహఆ పప రరఇమయలయ
ఇసటట ననస:70-1-450
వయససస:22
లస: ససస స
95-211/954

5936 SQX2291599
పపరర: గగసప షపక

95-211/1085

తసడడ:ప బశ షపక
ఇసటట ననస:70-1-450/1
వయససస:54
లస: పప
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5937 SQX2343242
పపరర: శరరష గగగరననన
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95-211/1086

భరస : బబసకర రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:70-1-453/1
వయససస:25
లస: ససస స
5940 SQX2432334
పపరర: బపహరయఖ మహసకరళ

95-211/1088

95-224/1654

95-211/514

95-6/956

95-224/187

95-211/519

95-211/1091

95-211/523

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:70-1-551
వయససస:29
లస: ససస స

95-211/1038

95-211/517

5956 SQX0967935
పపరర: అసకమర రరవప గబదత

95-211/520

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పమమలలరర
ఇసటట ననస:70-1-559
వయససస:18
లస: పప

5948 SQX1917517
పపరర: సరసబ శవరరడడ పపటట
ర రర

95-211/516

5951 SQX2183689
పపరర: శకనస కసజస

95-222/1279

5954 SQX0967810
పపరర: ఉదయ కలమయరర కలరక

95-211/518

5957 SQX2174712
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-211/1090

భరస : అహరద
ఇసటట ననస:70-1-547/3
వయససస:57
లస: ససస స

5959 SQX1714245
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యడర పలర

5965 SQX2392413
పపరర: ససజవ రరవప పమమలలలరర

95-211/513

భరస : కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:70-1-541
వయససస:48
లస: ససస స

95-211/521

5960 SQX1509928
పపరర: శరగస భబరత

95-211/522

భరస : శరగస గగపస
ఇసటట ననస:70-1-549
వయససస:25
లస: ససస స
95-202/784

తలర : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:70-1-551
వయససస:30
లస: పప
95-224/1222

5945 SQX1858216
పపరర: చనమసడతశశరర సచర

తలర : లకడర కసజస
ఇసటట ననస:70/1/538
వయససస:37
లస: పప

5953 SQX0967943
పపరర: హరన గబదత

5962 SQX2043263
పపరర: బబష షపక

95-223/1147

తసడడ:ప జజగరరరడడడ పపటట
ర రర
ఇసటట ననస:70-1-535
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసత రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:70-1-548
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప శరగ0
ఇసటట ననస:70-1-549
వయససస:28
లస: పప
5964 SQX2048387
పపరర: నససమ షపక

95-211/515

తసడడ:ప రరమ రరవప
ఇసటట ననస:70-1-541
వయససస:86
లస: పప

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:70-1-547/3
వయససస:24
లస: ససస స
5961 SQX1713973
పపరర: గగపస శరగ0

5947 SQX1917533
పపరర: దసరర రరవప మబడడగరర

5950 SQX1139212
పపరర: లకడర కసజస

5942 SQX2071116
పపరర: భమ లకడర శశటట

తసడడ:ప సరసబశవ రరడడ సచర
ఇసటట ననస:70-1-535
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అసకమర రరవప
ఇసటట ననస:70-1-541
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:70-1-541
వయససస:52
లస: పప
5958 SQX2174738
పపరర: రరహన షపక

95-224/1655

భరస : ససబగరరడడడ కసజస
ఇసటట ననస:70/1/538
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పసమర
ఇసటట ననస:70-1-540
వయససస:28
లస: ససస స
5955 SQX0967802
పపరర: కకషష మమరరస కలరరక

5944 SQX2512564
పపరర: భమ లకడర సటటట

95-206/725

భరస : గగవసద రరడడడ శశటట
ఇసటట ననస:70-1-526
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప లకరణరరవప మబడడగరర
ఇసటట ననస:70-1-535
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప సన ససబగరరడడడ
ఇసటట ననస:70/1/536
వయససస:29
లస: పప
5952 SQX1892686
పపరర: శరరష పసమర

95-211/1089

భరస : గగవసద రరడడడ సటటట
ఇసటట ననస:70-1-526
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప మబడడగరర
ఇసటట ననస:70-1-535
వయససస:31
లస: ససస స
5949 SQX0100594
పపరర: ససరరసదప కసజస

5941 SQX2423473
పపరర: వనసకటటశశరమర మహసకరళ

5939 SQX2045052
పపరర: బపమహహహ మహసకరన

తసడడ:ప ననగబలల మహసకరఈ
ఇసటట ననస:70-1-526
వయససస:38
లస: పప

భరస : బపహరయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-1-526
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ సటటట
ఇసటట ననస:70-1-526
వయససస:47
లస: పప
5946 SQX1917566
పపరర: ఈశశరర మబడడగరర

95-211/1087

తసడడ:ప భబసకర రరవప గగగరననన
ఇసటట ననస:70-1-453/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప ననగబలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-1-526
వయససస:38
లస: పప
5943 SQX2512556
పపరర: గగవసద రరడడడ సటటట

5938 SQX2342889
పపరర: గగపస ససత రరమయఖ గగగరననన

5963 SQX2074425
పపరర: కరరమమననసర షపక

95-219/841

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:70-1-551
వయససస:48
లస: ససస స
95-211/1092

5966 SQX2274819
పపరర: శరరష కకసటపత

95-211/1093

భరస : వనసకటరరడడడ చననపరరడడడ
ఇసటట ననస:70-1-564
వయససస:24
లస: ససస స
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5967 SQX2267508
పపరర: మబసస ఫర షపక
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95-211/1094

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-1-587
వయససస:25
లస: పప

5968 SQX2183390
పపరర: భరత కలమయర గగపసశశటట

తసడడ:ప శవ రరమ కకషష గగపసశశటట
ఇసటట ననస:70-1-590
వయససస:37
లస: పప

95-193/1155 5971 SQX2471605
5970 SQX2062123
పపరర: దసరర వర పపసరద మగలపపవపశ
పపరర: రరజరశ బబబబ ఉపతతల

Deleted

తసడడ:ప వనసకట రరవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:70-1-591
వయససస:22
లస: పప
5973 SQX1893064
పపరర: రమమశ పరరర

95-224/189

తసడడ:ప శరసబయఖ పరరర
ఇసటట ననస:70-1-596
వయససస:36
లస: పప
5976 SQX2501419
పపరర: ససభబషసణ ఉపతతల

Deleted

95-224/1643

5977 SQX1888346
పపరర: పపషత మరబబ యన

95-219/1118 5986 SQX2467868
5985 SQX2534378
పపరర: వశశననథ సరయ చతనసనబబ ఈనన
పపరర: మసగమర ధదడడ

భరస : వనసకటటశశరరర� budda
ఇసటట ననస:70-1-611
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప మససస దగబరమలర
ఇసటట ననస:70-1-612
వయససస:25
లస: ససస స

95-224/193

95-220/976

95-224/1400

5978 SQX1888528
పపరర: కనఖ కలమయరర మరబబ యనన

95-224/191

5989 SQX0120113
పపరర: అకరకశశర రరవప బబడడ

5992 SQX0138271
పపరర: మససస దగబరమలర

5995 NDX2628022
పపరర: శకనవరసరరవప యయనకపఅల
తసడడ:ప ససబగరరవప యయనకపఅల
ఇసటట ననస:70-1-614
వయససస:41
లస: పప

95-224/194

95-190/1011
5984 SQX2032795
పపరర: వశశననథ సరయ చతనసనబబ యన

తసడడ:ప జగనననధస చతనసనబబ యన
ఇసటట ననస:70-1-602
వయససస:26
లస: పప
95-224/1401

5987 SQX2491553
పపరర: బబడడ వనసకయమర

95-220/1534

భరస : బబడడ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:70-1-607
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/974

5990 MLJ3267416
పపరర: సరసబశవరరవప� బబడనడ�

95-220/975

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర� బబడనడ
ఇసటట ననస:70-1-611
వయససస:39
లస: పప
95-80/882

తసడడ:ప యయససపరదస daggumalli
ఇసటట ననస:70-1-612
వయససస:57
లస: పప
95-222/1169

95-224/1615

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-1-598
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బబడడ
ఇసటట ననస:70-1-611
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ� బబడనడ
ఇసటట ననస:70-1-611
వయససస:61
లస: పప
5994 SQX2073732
పపరర: నససస దగబరమలర

95-224/190

భరస : ఎడడకకసడలల లయతత ధదడడ
ఇసటట ననస:70-1-605
వయససస:64
లస: ససస స
95-220/973

5975 SQX2488187
పపరర: ననసచనరయఖ ఉపతతల
తసడడ:ప లకరయఖ ఉపతతల
ఇసటట ననస:70-1-596
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమయసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-1-601
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప చతనసనబబ ఈనన జగననధస
ఇసటట ననస:70-1-602
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమమశ పరరర
ఇసటట ననస:70-1-596
వయససస:32
లస: ససస స

5981 SQX1888635
పపరర: బబధద షపక

5983 SQX2240323
పపరర: హనసమమశశరర మమకల

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-1-601
వయససస:42
లస: పప

95-224/188

5980 SQX1888262
పపరర: మబనన షపక

5982 SQX2176402
పపరర: రరమయసజననయబలల మమకల

95-211/1097

5972 SQX1893031
పపరర: మలర శశరర పరరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప మరబబ యన
ఇసటట ననస:70-1-597
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-1-598
వయససస:21
లస: పప

5991 MLJ3265386
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబడనడ�

95-224/1399

Deleted

95-224/192

95-224/1398

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మరబబ యన
ఇసటట ననస:70-1-597
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప మరబబ యన
ఇసటట ననస:70-1-597
వయససస:23
లస: పప

5988 MLJ2067775
పపరర: నరరల� బబడనడ�

95-211/1096

తసడడ:ప ననచరరఈచ ఉపతతల
ఇసటట ననస:70-1-596
వయససస:18
లస: పప
5974 SQX2480838
పపరర: రరజరశ బబబబ ఉపతతల

5969 SQX2224327
పపరర: భరత కలమయర గగపసశశటట

తసడడ:ప శవరరస కకషష
ఇసటట ననస:70-1-590
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ననచరరఈచ ఉపతతల
ఇసటట ననస:70-1-596
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ ఉపతతల
ఇసటట ననస:70-1-596
వయససస:41
లస: ససస స
5979 SQX1836733
పపరర: గగపసననథ మరబబ యన

95-211/1095

5993 SQX2098523
పపరర: ససధ రరణణ దదసతరరడడడ

95-178/1100

భరస : మససస దగబరమలర
ఇసటట ననస:70-1-612
వయససస:53
లస: ససస స
94-211/1024

5996 NDX2628097
పపరర: రరధన యయనకపఅల

94-211/1025

భరస : శకనవరసరరవప యయనకపఅల
ఇసటట ననస:70-1-614
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: రరణబకరదతవ� చచవననన�
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95-220/977

భరస : దసరర శవ కలమయర� chevneni
ఇసటట ననస:70-1-614
వయససస:53
లస: ససస స
6000 SQX2330439
పపరర: రరధ యయనకపల

95-224/1405

95-224/197

95-224/199

తసడడ:ప నరహరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:70-1-618
వయససస:80
లస: పప
6009 SQX2394567
పపరర: లలత అరరణ సరదదననన

95-224/1367

95-211/524

95-223/1091

95-220/980

6021 MLJ2060523
పపరర: చననబబగయ� గజరలకకసడ�

95-220/983

6005 SQX1892736
పపరర: భగఖలకడర తరరమలశశటట

6007 SQX2390151
పపరర: వజయ లకడర సరదదననన

6008 SQX2354058
పపరర: భరత కలమయర సరదదననన

95-224/1365

6010 SQX1712512
పపరర: నటరరజ లకడర కకసడతటట

6013 SQX0487611
పపరర: లకడర దతవ యయదనల

6016 SQX0419960
పపరర: వనసకట రమణ� కసభబ�

6019 MLJ2064541
పపరర: వనసకటరరవప � గజరలకకసడ�

6022 SQX0391342
పపరర: తపవనణణ శకరరస�

6025 SQX0391201
పపరర: బబబబరరవప శకరరస�
తసడడ:ప దననయఖ�
ఇసటట ననస:70-2-620
వయససస:40
లస: పప

95-224/198

95-224/1366

తసడడ:ప పపలయరరరవప సరదదననన
ఇసటట ననస:70-1-1403
వయససస:36
లస: పప
95-212/425

6011 SQX0501064
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-223/1090

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-1-1933
వయససస:50
లస: పప
95-215/284

6014 SQX0486266
పపరర: మయధవరరవప యయదల�

95-215/285

తసడడ:ప చచననకరశవపలల�
ఇసటట ననస:70-2-30/1
వయససస:33
లస: పప
95-224/200

6017 SQX2167294
పపరర: సరయ తతజ బబలరసకకసడ

95-215/1530

తసడడ:ప ఓసకరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-2-619
వయససస:19
లస: పప
95-220/981

6020 MLJ2063857
పపరర: ఓసకరరస� బబలరపపకకసడ�

95-220/982

తసడడ:ప పసచచయఖ� గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:70-2-619
వయససస:43
లస: పప
95-224/201

తసడడ:ప దననయఖ�
ఇసటట ననస:70-2-620
వయససస:34
లస: ససస స
95-224/203

95-224/196

భరస : హహమ నరహరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:70-1-618
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప చననబబగయ� గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:70-2-619
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప లకరయఖ
� గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:70-2-619
వయససస:68
లస: పప

6002 SQX1893379
పపరర: ఖజజబ షపక

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప చపర
ఇసటట ననస:70-1-617 IPD COLONY
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:70-2-603
వయససస:46
లస: ససస స

6018 MLJ2061471
పపరర: లకరణరరవప
�
గజరలకకసడ�
తసడడ:ప చననబబగయ� గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:70-2-619
వయససస:36
లస: పప

భరస : దననయఖ
ఇసటట ననస:70-2-620
వయససస:50
లస: ససస స

95-220/979

భరస : లకడరననరరయణ
ఇసటట ననస:70-2-30
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప తరరపరలల
ఇసటట ననస:70-2-63
వయససస:35
లస: పప

6024 SQX0676056
పపరర: శకరరమ లకడర

6004 SQX1834662
పపరర: పపమల చపతల

95-224/1404

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-1-616
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:70-1-1832
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరరమ ఖయన పరఖరరజజన
ఇసటట ననస:70-1-2391/1
వయససస:61
లస: ససస స
6015 SQX0222216
పపరర: రమమష కలమయర గరరకపరటట

95-224/195

భరస : పపలయరరరవప సరదదననన
ఇసటట ననస:70-1-1403
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : భరత కలమయర సరదదననన
ఇసటట ననస:70-1-1403
వయససస:34
లస: ససస స
6012 SQX1949353
పపరర: పరఖరరజజన పఠరన

6001 SQX1893338
పపరర: రరమజన షపక

5999 SQX2330728
పపరర: శకనవరస రరవప యయనకపల

తసడడ:ప ససబగ రరవప యయనకపల
ఇసటట ననస:70-1-614
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:70-1-616
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప సలయస షపక
ఇసటట ననస:70-1-616
వయససస:39
లస: పప
6006 SQX1888338
పపరర: రమబలల తరరమలశశటట

95-220/978

తసడడ:ప మబరహరరరరవప � chevineni
ఇసటట ననస:70-1-614
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యయనకపల
ఇసటట ననస:70-1-614
వయససస:31
లస: ససస స
6003 SQX1893114
పపరర: ఖయబఖస షపక

5998 MLJ2061737
పపరర: దసరరరశవకలమయర� చచవననన�

6023 SQX0232793
పపరర: శకలకడర శకరరస

95-224/202

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:70-2-620
వయససస:43
లస: ససస స
95-224/204

6026 SQX0232926
పపరర: ఆనసదరరవప శకరరస

95-224/205

తసడడ:ప దననయఖ
ఇసటట ననస:70-2-620
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: చసదస బబలసరన
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95-224/206

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-2-621
వయససస:26
లస: పప
6030 SQX1089417
పపరర: పదనరవత కరవడడ

95-224/209

95-224/212

95-224/215

95-224/1430

95-224/219

95-224/1432

95-224/224

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:70-2-627
వయససస:48
లస: పప

6040 SQX0005439
పపరర: సరయబబబబ కలమరరగబసట

6043 SQX1542902
పపరర: షకకల సయఖద

6046 SQX1892231
పపరర: లకడర తరరపరతమర మమకల

6049 SQX1888619
పపరర: ససతరవమర కరకల

95-224/227

6052 SQX1057570
పపరర: ససధఖ బలర సరన

95-224/218

6055 SQX1057703
పపరర: రతన దదపసస అసగటట
భరస : చసదప మహన పపసరద
ఇసటట ననస:70-2-629
వయససస:27
లస: ససస స

6035 SQX0221564
పపరర: జజన తషమయటట

95-224/214

6038 SQX1888916
పపరర: వశశననథ తతసదరయల

95-224/217

6041 SQX2204113
పపరర: హఫసజజ షపక

95-224/1431

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:70-2-624
వయససస:18
లస: ససస స
95-224/220

6044 SQX1543017
పపరర: షసకత సయఖద

95-224/221

తసడడ:ప ఇమయమ సయఖద
ఇసటట ననస:70-2-625
వయససస:54
లస: పప
95-224/222

6047 SQX1318741
పపరర: గగససయయ ససలయసనన షపక

95-224/223

భరస : ఖయససస ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-2-626/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/225

6050 SQX1892165
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమకల

95-224/226

తసడడ:ప శత రరమయఖ రరడడ మమకల
ఇసటట ననస:70-2-626/1
వయససస:20
లస: పప
95-224/228

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-2-627
వయససస:24
లస: ససస స
95-224/230

95-224/211

తసడడ:ప బబ డచపత తతసదరయల
ఇసటట ననస:70-2-623
వయససస:37
లస: పప

భరస : గగపరల రరడడ మమకల
ఇసటట ననస:70-2-626/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ బబపతష
ఇసటట ననస:70-2-626/1
వయససస:26
లస: పప
6054 SQX1057554
పపరర: శకనవరస రరవప బలర సరన

95-224/216

తసడడ:ప శత రరమయఖ రరడడ మమకల
ఇసటట ననస:70-2-626/1
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శత రరమయఖ రరడడ మమకల
ఇసటట ననస:70-2-626/1
వయససస:37
లస: ససస స
6051 SQX1892249
పపరర: చసదప శశఖర రరడడడ బబపతష

6037 SQX0221713
పపరర: లకడర కటబట�

6032 SQX1089714
పపరర: రరజ కలమయర కవరడడ

తసడడ:ప పరల తషమయటట
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప షసకత సయఖద
ఇసటట ననస:70-2-625
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-2-625
వయససస:25
లస: ససస స
6048 SQX1892116
పపరర: అసకమర మమకల

95-224/213

తసడడ:ప చచసచసపపననయఖ
ఇసటట ననస:70-2-624
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప షసకత సయఖద
ఇసటట ననస:70-2-625
వయససస:28
లస: ససస స
6045 SQX2159812
పపరర: వర లకడర బతష
స ల

6034 SQX1589920
పపరర: వనసకట రమణ పపలవరరస

95-224/208

తసడడ:ప మదసబలలటట కవరడడ
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:25
లస: పప

భరస : పపభబకర�
ఇసటట ననస:70-2-623
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప వహహద
ఇసటట ననస:70-2-623
వయససస:31
లస: ససస స
6042 SQX1542944
పపరర: షబన సయఖద

95-224/210

తసడడ:ప వనసకట రరవప పపలవరరస
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప మదబయఖ కరవడడ
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:63
లస: పప
6039 SQX2161461
పపరర: అసమతషననసర షపక

6031 SQX1057646
పపరర: అచచమర కటబట

6029 SQX0081901
పపరర: అసజమర� తషమయరటట�

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:31
లస: పప
6036 SQX1089433
పపరర: మదసబలలటట కరవడడ

95-224/207

తసడడ:ప జజన తషమరటట
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మదసబలలటట కరవడడ
ఇసటట ననస:70-2-622
వయససస:51
లస: ససస స
6033 SQX1589938
పపరర: నచర మహమరద షపక

6028 SQX1658079
పపరర: లలసబన తషమరటట

6053 SQX1057604
పపరర: సరసబబపజఖస బలర సరన

95-224/229

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-2-627
వయససస:41
లస: ససస స
95-224/231

6056 SQX1057786
పపరర: పపశరసత అసగటట

95-224/232

భరస : వనణబగగపరల
ఇసటట ననస:70-2-629
వయససస:32
లస: ససస స
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95-224/233

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-2-629
వయససస:60
లస: ససస స
6060 SQX1057737
పపరర: వనసకటటశశరరర అసగటట

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-2-629
వయససస:37
లస: పప
95-224/236

తసడడ:ప చన గబరవయఖ
ఇసటట ననస:70-2-629
వయససస:66
లస: పప
6063 SQX1259127
పపరర: అశశక కలమయర కలసబ

95-224/239

95-224/242

95-224/244

95-224/247

95-224/250

95-224/253

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-2-637
వయససస:36
లస: ససస స

6070 SQX0389338
పపరర: రరజఖస పరమబలలటట

6073 SQX0386789
పపరర: వనసకటలకడర పప నననబబ యన

6076 SQX1606443
పపరర: అబబబల సలస షపక

6079 SQX2159788
పపరర: ససగరత కర యన గరరకపరటట

95-224/1235

6082 SQX2171353
పపరర: వనసకటమర పప ల

95-224/245

6085 SQX1780956
పపరర: బబజ షపక
భరస : కరలలషర గన షపక
ఇసటట ననస:70-2-638
వయససస:36
లస: ససస స

95-224/241

6068 SQX0222109
పపరర: లకడర దతవ పరమబసరన

95-224/243

6071 AP151000708545
పపరర: ఉమయమహహశశరర తటబట�

95-224/246

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:70-2-635
వయససస:55
లస: ససస స
95-224/248

6074 SQX1623918
పపరర: ఈశశర పపసరద పప నననబబ యన

95-224/249

తసడడ:ప ససబగ రరవప పప నననబబ యన
ఇసటట ననస:70-2-635/1
వయససస:23
లస: పప
95-224/251

6077 SQX1623926
పపరర: ససబబగరరవప పప ననబబ యన

95-224/252

తసడడ:ప ససబగ రరవప పప ననబబ యన
ఇసటట ననస:70-2-635/1
వయససస:48
లస: పప
95-224/1434

6080 SQX2007490
పపరర: వనసకటటశశరరర పప లయ

95-224/1234

తసడడ:ప వనసకట సరశమ పప లయ
ఇసటట ననస:70-2-637
వయససస:41
లస: పప
95-224/1435

భరస : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:70-2-637
వయససస:62
లస: ససస స
95-224/1437

6065 SQX0913400
పపరర: వనసకటటశశరరర పరమసరన

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-2-632
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమష కలమయర
ఇసటట ననస:70-2-636
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పప లయ
ఇసటట ననస:70-2-637
వయససస:36
లస: ససస స
6084 SQX2171932
పపరర: ససజజత పప ల

95-224/1433

తసడడ:ప మబజజహహద షపక
ఇసటట ననస:70-2-635/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప హనమరరడడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:70-2-635/1
వయససస:65
లస: పప
6081 SQX2007516
పపరర: ససజజత పప లయ

6067 SQX2159937
పపరర: వనసకట రమణ కలసభ

95-224/238

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:70-2-630
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-2-635/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరరరడడడ గబసటటరర
ఇసటట ననస:70-2-635/1
వయససస:30
లస: పప
6078 SQX1622712
పపరర: ననగరరరడడడ గబసటటరర

95-224/240

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప
ఇసటట ననస:70-2-635
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:70-2-635
వయససస:68
లస: పప
6075 SQX1622704
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ గబసటటరర

6064 SQX0913392
పపరర: శకనవరస శకరరమ

6062 SQX1891886
పపరర: రమమశ కలసభ
తసడడ:ప మహన రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:70-2-630
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహన రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:70-2-630
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప రసగరరరవప
ఇసటట ననస:70-2-635
వయససస:38
లస: ససస స
6072 MLJ3267325
పపరర: రసగరరరవప తటబట�

95-224/237

తసడడ:ప పసదబ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-2-630
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మబరళమహన రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:70-2-630
వయససస:22
లస: పప
6069 SQX0735274
పపరర: లకడర తటబట

6061 SQX1254291
పపరర: శవకలమయరర కలసబ

95-224/235

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-2-629
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప అరరరన కలసబ
ఇసటట ననస:70-2-630
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప మహన రరవప కలసబ
ఇసటట ననస:70-2-630
వయససస:25
లస: పప
6066 SQX1978337
పపరర: రమమశ కలసభ

95-224/234 6059 SQX1057760
6058 SQX1057752
పపరర: చసదప మహన పపసరద అసగటట
పపరర: వనణబగగపరల అసగటట

6083 SQX2159846
పపరర: వనసకటటశశరరర పప ల

95-224/1436

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:70-2-637
వయససస:41
లస: పప
95-224/254

6086 SQX1780964
పపరర: కరలలషర గన షపక

95-224/255

తసడడ:ప ననయక రసచల షపక
ఇసటట ననస:70-2-638
వయససస:47
లస: పప
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6087 SQX1057422
పపరర: పపసనన లకడర తతకల
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95-224/256

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-2-639
వయససస:39
లస: ససస స
6090 SQX1057448
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

95-224/259

95-224/262

95-224/265

95-215/1532

95-224/267

95-224/270

95-224/271

తసడడ:ప అబబబల బరర
ఇసటట ననస:70-3-79
వయససస:58
లస: పప

6100 SQX1898378
పపరర: జజఖత కలమయర మమడ

6103 SQX1658111
పపరర: శరరద దతవ దతవర

6106 SQX2159754
పపరర: శకనవరస రరవప దతవరకకసడ

6109 SQX0913368
పపరర: మలలర శశరర గరరకపప గబల

95-224/273

6112 SQX1989870
పపరర: ననగగర బ షపక

95-220/984

6115 SQX1859420
పపరర: సరసబశవరరవప దతవరకకసడ

6095 MLJ2068013
పపరర: ఆగరనసమర� కలసభబ�

95-224/264

6098 SQX2163566
పపరర: ననగరశశర రరవప నలర బబ తషల

95-215/1531

6101 SQX1984426
పపరర: పవన కలమయర నలర బబ తషల

95-215/286

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:70-2-643 3RD LINE
వయససస:20
లస: పప
95-224/268

6104 SQX0221788
పపరర: జగదదశ దతవర

95-224/269

తసడడ:ప పపభబకర రరవప
ఇసటట ననస:70-2-644
వయససస:42
లస: పప
95-224/1438

6107 SQX2160000
పపరర: హఫసజజ షపక

95-224/1439

భరస : ఖయజ
ఇసటట ననస:70-2-645
వయససస:18
లస: ససస స
95-224/272

6110 SQX0626812
పపరర: అబబబల ఖయజజ షపక�

95-223/1092

తసడడ:ప అబబబల గన�
ఇసటట ననస:70-2-2159
వయససస:55
లస: పప
95-221/1193

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-3-65/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-211/525

95-224/261

తసడడ:ప వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:70-2-643
వయససస:52
లస: పప

భరస : పసదఅసకయఖ
ఇసటట ననస:70-2-705
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకర రరడడడ భమమ
ఇసటట ననస:70-2-6281
వయససస:22
లస: పప
6114 SQX1917731
పపరర: అబబబల సతస ర

95-224/266

తసడడ:ప ససహహచ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:70-2-645
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప రరజజ దనసస
ఇసటట ననస:70-2-664
వయససస:71
లస: పప
6111 SQX1889021
పపరర: మదససచధన రరవప భమమ

6097 SQX0913350
పపరర: రరమయఖ పప నరరర

6092 MLJ3266806
పపరర: రమణమర� పప ననరరసస�

భరస : ననగబమసస � �
ఇసటట ననస:70-2-642
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పపభబకర రరవప దతవర
ఇసటట ననస:70-2-644
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప పపభబకర రరవప
ఇసటట ననస:70-2-644
వయససస:44
లస: పప
6108 SQX0005751
పపరర: పపభబకర రరవప దతవర

95-224/263

తసడడ:ప లకరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:70-2-643
వయససస:30
లస: పప

భరస : జగదదశ
ఇసటట ననస:70-2-644
వయససస:40
లస: ససస స
6105 SQX0007013
పపరర: వజయ కకరణ కలమయర దతవర

6094 SQX0913343
పపరర: సరలమర పప నరరర

95-224/258

భరస : కకషష� �
ఇసటట ననస:70-2-642
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:70-2-642
వయససస:70
లస: పప

తలర : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-2-643
వయససస:20
లస: పప
6102 SQX0577551
పపరర: వనసకట రమణ దతవర

95-224/260

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:70-2-642
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయఖ � పస�
ఇసటట ననస:70-2-642
వయససస:43
లస: పప
6099 SQX2163558
పపరర: పవన కలమయర నలర బబ తషల

6091 SQX1057398
పపరర: రరమబలల తతకల

6089 SQX1057463
పపరర: లకరణ తషరక

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-2-639
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కకషషయఖ
ఇసటట ననస:70-2-639
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:70-2-642
వయససస:43
లస: ససస స
6096 MLJ3267028
పపరర: కకషష� పప ననరరసస�

95-224/257

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:70-2-639
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల
ఇసటట ననస:70-2-639
వయససస:45
లస: పప
6093 MLJ3266814
పపరర: రరణమర� పప ననరరసస�

6088 SQX1057414
పపరర: ససత రరమబలల తతకల

6113 SQX1892637
పపరర: యయససకలమయరర యయససపప గబ

95-224/274

భరస : జజసఫ యయససపప గబ
ఇసటట ననస:70-3-70
వయససస:28
లస: ససస స
95-211/526

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-3-270
వయససస:49
లస: పప

6116 SQX1626326
పపరర: ఆససయయ సయఖద

95-224/275

భరస : ననయబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-3-646
వయససస:36
లస: ససస స
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6117 SQX1626334
పపరర: ననయబ సయఖద
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95-224/276

తసడడ:ప అహ మయద సయఖద
ఇసటట ననస:70-3-646
వయససస:43
లస: పప
6120 SQX1258590
పపరర: షమస షపక

95-224/277

95-224/1450

95-224/281

6124 SQX2230324
పపరర: సయద ఆససఫర

6127 SQX0309229
పపరర: ఖయజజబ పఠరన�

95-224/284

6130 SQX1057307
పపరర: ఖయజజ ఖయన పఠరన

తసడడ:ప ఖయశస � �
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:38
లస: పప

6133 SQX0735548
పపరర: ననగబర బ షపక

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ఈసచబ
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:30
లస: పప
6141 SQX0620021
పపరర: ననగబరరగ షపక�

భరస : అచచయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:33
లస: ససస స

6139 SQX1318667
పపరర: ఇససబ షపక

95-223/1093

6142 SQX0953174
పపరర: బషసరర పటబన

95-224/285

6145 SQX0945063
పపరర: జయ కలమయరర మనసపటట
భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:65
లస: ససస స

6125 SQX1057323
పపరర: యససరన పఠరన

95-224/280

6128 MLJ2068559
పపరర: పరఖరర� షపక�

95-224/283

6131 SQX0080887
పపరర: ననగరరజ చలయర

95-224/286

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:32
లస: పప
95-224/288

6134 MLJ2063394
పపరర: పరతమయ షపక

95-224/289

తసడడ:ప ఈససఫ
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:38
లస: ససస స
95-224/291

6137 SQX1892769
పపరర: అకగర బబష షపక

95-224/292

తసడడ:ప లడడడమయ షపక
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:24
లస: పప
95-224/294

6140 SQX2002798
పపరర: వల షపక

95-224/1236

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:87
లస: పప
95-224/295

భరస : అనశర బబష
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:27
లస: ససస స
95-224/297

95-224/279

భరస : మహమరదనమ ససస� �
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:77
లస: పప

భరస : ఖయజజ�
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:36
లస: ససస స
6144 SQX1891993
పపరర: అరరణ పరలపరరస

95-224/282

భరస : ఈసచఫ
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:55
లస: ససస స
95-224/293

6122 SQX1658046
పపరర: షకకల షపక

తలర : ఖయజజబ
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-3-649
వయససస:27
లస: ససస స

95-224/290 6136 AP151000708280
6135 SQX0945030
పపరర: వజయ రతన పసపయయ మయనసపటట
పపరర: కలరరరద షపక

6138 SQX0006429
పపరర: బబరససలదన షపక

95-224/1451

తలర : ఖయజజబ
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:26
లస: పప
95-224/287

95-224/1449

భరస : లడడడరర షపక
ఇసటట ననస:70-3-647
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబబబ పఠరన�
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబ పఠరన
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:24
లస: పప
6132 MLJ3265303
పపరర: మరరవల� షపక�

95-224/278

భరస : సయద నజమబదదబన
ఇసటట ననస:70-3-647
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:70-3-648
వయససస:33
లస: ససస స
6129 SQX1258624
పపరర: బబమ
ర పఠరన

6121 MLJ3265147
పపరర: షకకలయ షపక

6119 SQX2177020
పపరర: ససభబన కలరక

తసడడ:ప బపహరస
ఇసటట ననస:70-3-646
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఉసరరన
ఇసటట ననస:70-3-647
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సయద తజదదబన
ఇసటట ననస:70-3-647
వయససస:24
లస: ససస స
6126 SQX1488494
పపరర: రహహమ షపక

95-224/1448

తసడడ:ప ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-3-646
వయససస:49
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:70-3-647
వయససస:29
లస: ససస స
6123 SQX2159879
పపరర: సయద నససమ

6118 SQX2171882
పపరర: బపమరస కలరరక

6143 SQX0389882
పపరర: షరకకరర పఠరన

95-224/296

భరస : ఛనన భబషర
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/298

6146 SQX1658004
పపరర: మహమరద హఫసజ

95-224/299

తసడడ:ప మహమరద అహరద బబలగ బబబబ
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:22
లస: పప
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6147 SQX0735464
పపరర: బపహరయఖ చలయర
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95-224/300

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:28
లస: పప
6150 SQX0850529
పపరర: మసరసన బ షపక

6148 SQX0953182
పపరర: అనశర బబష పటబన

తసడడ:ప కరరమమలయర
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:30
లస: పప
95-224/303

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:36
లస: పప

6151 SQX0850537
పపరర: బబబబ షపక

భరస : అహమద బబగ బబబబ
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వల
ఇసటట ననస:70-3-651
వయససస:27
లస: ససస స
6159 SQX0006627
పపరర: కరరమబలయర� షపక�

95-224/308

95-224/310

95-224/313

95-224/316

తసడడ:ప వనసకట శకనవరసరరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:70-3-653
వయససస:27
లస: పప

6163 SQX0390484
పపరర: వలయయబ షపక

6166 SQX1488445
పపరర: అబబబలయర షపక

6169 SQX0566539
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-224/319

6172 AP151000708451
పపరర: లకడర నలస

95-224/309

6175 SQX0429001
పపరర: సరసబశవరరవప నలస�
తసడడ:ప ససబబగరరవప�
ఇసటట ననస:70-3-653
వయససస:54
లస: పప

6155 SQX2160018
పపరర: హఫసజ మహమరద

95-224/1455

6158 SQX0006353
పపరర: మయసరభ పఠరన

95-224/307

6161 SQX2243665
పపరర: ఏససబబ షపక

95-224/1456

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:70-3-651
వయససస:48
లస: పప
95-224/311

6164 SQX1657733
పపరర: జరరనన షపక

95-224/312

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:42
లస: ససస స
95-224/314

6167 SQX1657659
పపరర: ఫజల షపక

95-224/315

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:26
లస: పప
95-224/317

6170 SQX0005462
పపరర: పరమమశశరర నలస

95-224/318

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:70-3-653
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/320

భరస : సరసబససవరరవప
ఇసటట ననస:70-3-653
వయససస:49
లస: ససస స
95-224/322

95-224/1452

భరస : షసషతర ఖయన
ఇసటట ననస:70-3-651
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:70-3-653
వయససస:31
లస: ససస స
6174 SQX1950021
పపరర: అనల కలమయర బబజరసకక

95-224/306

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప రహమమతషలయర
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:29
లస: పప
6171 SQX0005629
పపరర: భమలకడర� నలస�

6160 SQX0006825
పపరర: మమలయల� షపక�

6152 SQX2187748
పపరర: అహమద బబగ మహమరద

తసడడ:ప అహమద బబగ బబబబ
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:21
లస: పప

భరస : అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:21
లస: పప
6168 SQX0850552
పపరర: రసచల షపక

95-224/1454

తసడడ:ప మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:70-3-651
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఈససబబ
ఇసటట ననస:70-3-652
వయససస:27
లస: ససస స
6165 SQX1888510
పపరర: మబనన షపక

6157 SQX0004739
పపరర: మసరసనమర� షపక�

95-224/302

తసడడ:ప అబబబలయర బబగ
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప మమలయల�
ఇసటట ననస:70-3-651
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలయల�
ఇసటట ననస:70-3-651
వయససస:34
లస: పప
6162 SQX0736140
పపరర: ననగబర బ షపక

95-224/304

తసడడ:ప అహమద బబగ బబబబ
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:25
లస: పప
95-224/305

6149 SQX0007369
పపరర: ఛనన భబషర� పఠరన�

తసడడ:ప కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మయబబ
ఇసటట ననస:70-3-650
వయససస:43
లస: పప

95-224/1453 6154 SQX2160034
6153 SQX2160042
పపరర: మబతస హరరనసరస మహమరద
పపరర: జమర మహమరద

6156 SQX0735308
పపరర: మబనన షపక

95-224/301

6173 SQX1657667
పపరర: యయసస బబబబ నలస

95-224/321

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప నలస
ఇసటట ననస:70-3-653
వయససస:25
లస: పప
95-224/323

6176 SQX1254184
పపరర: లఖత పసదబలసక

95-224/324

తసడడ:ప ననగరసదపస పసదబలసక
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:25
లస: ససస స
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6177 SQX0913293
పపరర: రరజరశశరర పగడనల
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95-224/325

భరస : నసకరశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:29
లస: ససస స
6180 SQX0993766
పపరర: పదర పసదబలసక

95-224/328

95-224/331

95-224/334

95-224/337

95-224/340

95-224/343

95-224/346

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:70-3-663
వయససస:48
లస: ససస స

6190 MLJ3266129
పపరర: హహసపసనగ పఠరన

6193 SQX1892074
పపరర: రహహస ఖయన పఠరన

6196 AP151000708148
పపరర: మయయసరహహబ షపక�

6199 SQX1658194
పపరర: అజమబన నచర బబషర

95-224/348

6202 MLJ3267135
పపరర: ఆఫరసననపరరశన� షపక�

95-224/338

6205 MLJ2066272
పపరర: బబబబ షపక
తసడడ:ప నజర
ఇసటట ననస:70-3-663
వయససస:48
లస: పప

6185 SQX1406595
పపరర: షబర షపక

95-224/333

6188 AP151000708528
పపరర: షరహహనన పఠరన

95-224/336

6191 AP151000708119
పపరర: మరరబ పఠరన

95-224/339

భరస : అనశరరమషర
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:80
లస: ససస స
95-224/341

6194 AP151000708293
పపరర: ఇసరరయలయమ న పఠరన�

95-224/342

తసడడ:ప జజనభబషర�
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:51
లస: పప
95-224/344

6197 SQX1089680
పపరర: నషరద పఠరన

95-224/345

భరస : ఖయదర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-3-658
వయససస:33
లస: ససస స
95-224/347

6200 SQX2319671
పపరర: అజమబన నచరబబషర

95-224/1457

భరస : జజననగషర నచరబబషర
ఇసటట ననస:70-3-659
వయససస:55
లస: ససస స
95-224/349

భరస : బబబబ � �
ఇసటట ననస:70-3-663
వయససస:45
లస: ససస స
95-224/351

95-224/330

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర నచర
ఇసటట ననస:70-3-659
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప హరర కకషప ర ససదబ నబతష
స న
ఇసటట ననస:70-3-660
వయససస:24
లస: పప
6204 MLJ3265725
పపరర: కకపమర నలర బబ తషల�

95-224/335

తసడడ:ప పరపరసరహహబ�
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-3-658
వయససస:39
లస: పప
6201 SQX1254200
పపరర: నవన ససదబ నబతష
స న

6187 SQX0221267
పపరర: శకనవరసరరవప� నలస�

6182 SQX0736009
పపరర: నచకరశశర రరవప పగడనల

భరస : అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-3-655
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప జన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప అనశరరమషర�
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:60
లస: పప
6198 SQX1888569
పపరర: ససభబన షపక

95-224/332

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన బబషర�
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:36
లస: పప
6195 AP151000708594
పపరర: కరరమబలయర పఠరన�

6184 SQX0993758
పపరర: ననగరసదపస పసదబలసక

95-224/327

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:70-3-655
వయససస:38
లస: పప

భరస : మయయసరహహబ�
ఇసటట ననస:70-3-656
వయససస:50
లస: ససస స
6192 SQX0607234
పపరర: ఖయదర ఖయన� పఠరన�

95-224/329

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరయబబబబ
ఇసటట ననస:70-3-655
వయససస:50
లస: ససస స
6189 MLJ2067734
పపరర: అలయరభ షపక�

6181 SQX0081729
పపరర: కకషష కలమయరర పగడనల

6179 SQX0735787
పపరర: శకదతవ పగడనల

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:36
లస: పప
6186 AP151000708508
పపరర: సతఖవత నకకల

95-224/326

భరస : లకరణరరవప
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరసదపస
ఇసటట ననస:70-3-654
వయససస:49
లస: ససస స
6183 SQX0735076
పపరర: లకరణరరవప పగడనల

6178 SQX0391458
పపరర: దసరరర పగడనల

6203 MLJ2065993
పపరర: రరహనన� షపక�

95-224/350

భరస : ఈససఫ � �
ఇసటట ననస:70-3-663
వయససస:48
లస: ససస స
95-224/352

6206 AP151000708256
పపరర: ననగరశశరరరవప నలర బబ తషల

95-224/353

తసడడ:ప వనసకటపతయఖ
ఇసటట ననస:70-3-663
వయససస:50
లస: పప

Page 212 of 382

6207 SQX2500635
పపరర: సమర షపక
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95-224/1631

తసడడ:ప ననలయమ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-03-663
వయససస:25
లస: పప
6210 SQX0235978
పపరర: మబనర షపక

95-224/355

95-224/1458

95-224/1461

95-224/359

95-224/362

95-224/365

95-224/1464

భరస : హరర కకషప ర ససదబ నబతష
స న
ఇసటట ననస:70-3-670
వయససస:41
లస: ససస స

6220 SQX1089698
పపరర: జరరన పఠరన

6223 SQX0577429
పపరర: నససమయ పఠరన�

6226 SQX0429084
పపరర: కకషష� గరడరలయర�

6229 SQX2207264
పపరర: రషసద షపక

95-219/1122

6232 SQX1057349
పపరర: నససన
ప బబగస షపక

95-224/360

6235 MLJ2068799
పపరర: ననగరశశరరరవప జలపరటట
తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-3-670
వయససస:43
లస: పప

6215 SQX2159804
పపరర: ఖయససస సయఖద

95-224/1460

6218 SQX0221069
పపరర: సలమబననసర షపక

95-224/358

6221 MLJ3266574
పపరర: నచరర హన పఠరన

95-224/361

భరస : సరరబరరమ న
ఇసటట ననస:70-3-666
వయససస:38
లస: ససస స
95-224/363

6224 SQX1599440
పపరర: అహమద ఖయన పపతతన

95-224/364

తసడడ:ప ఇసరరయల ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:70-3-666
వయససస:26
లస: పప
95-224/366

6227 SQX2260958
పపరర: శరహహన షపక

95-224/1463

తసడడ:ప బర శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-3-667
వయససస:24
లస: ససస స
95-224/1465

6230 MLJ3268414
పపరర: బబబసరగజన� కలసభబ�

95-224/367

భరస : శవననరరయణ� �
ఇసటట ననస:70-3-669
వయససస:45
లస: ససస స
95-224/368

భరస : మబనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:70-3-670
వయససస:36
లస: ససస స
95-224/370

95-224/357

భరస : ఖయదరశల
ఇసటట ననస:70-3-665
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర
ఇసటట ననస:70-3-668/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప జలపత
ఇసటట ననస:70-3-670
వయససస:19
లస: పప
6234 SQX1254374
పపరర: సరయలకడర ససదబ నబతష
స న

95-224/1462

తసడడ:ప ననగబలల�
ఇసటట ననస:70-3-666
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-3-668/1
వయససస:45
లస: పప
6231 SQX2540912
పపరర: లకరణ జలపత

6217 SQX2242337
పపరర: శరహహన సయద

6212 SQX0221093
పపరర: ఖయదరశల షపక

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:70-3-664/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఇసరరయలయమ న�
ఇసటట ననస:70-3-666
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప జజనభబషర�
ఇసటట ననస:70-3-666
వయససస:47
లస: పప
6228 SQX2243509
పపరర: నజర షపక

95-224/1459

భరస : రహహస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-3-666
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర క�
ఇసటట ననస:70-3-666
వయససస:39
లస: ససస స
6225 AP151000708144
పపరర: సరరబరరమ న పఠరన�

6214 SQX2159994
పపరర: బబజ సయద

95-224/354

తసడడ:ప అబబబల ఉదచ
బ ద
ఇసటట ననస:70-3-664
వయససస:68
లస: పప

భరస : అకగర
ఇసటట ననస:70-3-664/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫపర
ఇసటట ననస:70-3-665
వయససస:33
లస: పప
6222 SQX0081992
పపరర: మలర క� కరమన�

95-224/356

తసడడ:ప వజర
ఇసటట ననస:70-3-664
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ఖయససస
ఇసటట ననస:70-3-664/1
వయససస:32
లస: పప
6219 SQX0005389
పపరర: అబబబలయర షపక

6211 MLJ2062966
పపరర: జజననగషర� షపక�

6209 SQX0221044
పపరర: అనననరతమయ షపక

భరస : మబనర
ఇసటట ననస:70-3-664
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన� �
ఇసటట ననస:70-3-664
వయససస:53
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-3-664
వయససస:34
లస: ససస స
6216 SQX2242311
పపరర: అకగర సయద

95-215/1534

తసడడ:ప మబనశర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-3-664
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ఖయదరశల
ఇసటట ననస:70-3-664
వయససస:43
లస: పప
6213 SQX2224640
పపరర: సమరర సయద

6208 SQX2268449
పపరర: జఫర షరరఫ షపక

6233 MLJ2068344
పపరర: వజయలకడర� జలపరటట�

95-224/369

భరస : ననగరశశరరరవప �
ఇసటట ననస:70-3-670
వయససస:38
లస: ససస స
95-224/371

6236 SQX1057364
పపరర: మబనశర షరరఫ షపక

95-224/372

తసడడ:ప అహరద షరరఫ
ఇసటట ననస:70-3-670
వయససస:45
లస: పప

Page 213 of 382

6237 SQX2540920
పపరర: లకరణ జలపత
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95-224/1676

Deleted

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప జలపత
ఇసటట ననస:70-3-670
వయససస:19
లస: పప
6240 SQX2311132
పపరర: ఫరరమ నన షపక

95-211/1236

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:70-3-674
వయససస:24
లస: ససస స
6243 SQX1777416
పపరర: రమమష పససపపలలటట

95-224/376

95-224/379

95-224/380

95-224/1466

95-224/382

95-220/985

భరస : వననససట పపభబకర మమమకరల
ఇసటట ననస:70-3-692
వయససస:44
లస: ససస స

6247 SQX2207322
పపరర: బబజర జమక శకనవరసరరవప

6250 SQX1888593
పపరర: చరసజవ వలలర పప

6253 SQX2243699
పపరర: చసటట బబలగ

6256 SQX0222190
పపరర: ఆదదననరరయణ కలసబ

6259 SQX1893791
పపరర: పదర ఇటర

95-224/386

6262 SQX0151860
పపరర: చచసచయఖ ఇటబర

95-211/1237

6265 SQX1122290
పపరర: అరరణ బబబబ పరలపరరస
తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-3-692
వయససస:40
లస: పప

95-224/375

6245 SQX1892132
పపరర: రరజ రరవప కకటట

95-224/378

6248 SQX2187607
పపరర: బబజర జమక ధనలకడర

95-211/1238

భరస : బబజజరమక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-3-678
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/381

6251 SQX2043339
పపరర: యమజడ షపక

95-202/785

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-3-682
వయససస:46
లస: పప
95-224/1467

6254 SQX2379964
పపరర: అరరసధత దనసరర

95-222/1421

తసడడ:ప పపతనప దనసరర
ఇసటట ననస:70-3-683 , 5th line
వయససస:36
లస: ససస స
95-224/383

6257 SQX1892694
పపరర: సచరఖ కలమయరర కలసభ

95-224/384

భరస : నగరజ కలసభ
ఇసటట ననస:70-3-688/9
వయససస:40
లస: ససస స
95-224/385

6260 SQX2283919
పపరర: వషష
ష వరరన కరవరడడ

95-224/1468

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కరవరడడ
ఇసటట ననస:70-3-691
వయససస:18
లస: పప
95-224/387

తసడడ:ప పసదచచసచయఖ
ఇసటట ననస:70-3-691/1
వయససస:50
లస: పప
95-224/389

6242 SQX1777390
పపరర: పపభబకర పససపపలలటట

తసడడ:ప పసదబ అసకయఖ కకటట
ఇసటట ననస:70-3-676
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఇటర
ఇసటట ననస:70-3-688/10
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:70-3-691/1
వయససస:46
లస: ససస స
6264 SQX1258566
పపరర: లకడర మనకర మమమకరల

95-224/377

తసడడ:ప అన మయఖ
ఇసటట ననస:70-3-688/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ససబగయఖ ఇటబర
ఇసటట ననస:70-3-688/10
వయససస:45
లస: పప
6261 MLJ3265741
పపరర: తరరపతమర ఇటబర

6244 SQX1892298
పపరర: రరణబక కకటట

95-211/1235

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-3-675
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:70-3-682
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:70-3-688/1
వయససస:42
లస: ససస స
6258 SQX1899475
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇటబర

95-224/374

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:70-3-681
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:70-3-682
వయససస:20
లస: ససస స
6255 SQX0222182
పపరర: శవపరరశత కలసబ

6241 SQX1777382
పపరర: మమరర పససపపలలటట

6239 SQX2310480
పపరర: షరహహన షపక

భరస : వల
ఇసటట ననస:70-3-674
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజర జమక వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-3-678
వయససస:37
లస: పప

భరస : చరసజవ వలలరపప
ఇసటట ననస:70-3-681
వయససస:30
లస: ససస స
6252 SQX2241230
పపరర: పసపయయసక బలగ

తసడడ:ప మహమరద
ఇసటట ననస:70-3-673
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజరరవప కకటట
ఇసటట ననస:70-3-676
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : అబబబల అలస షపక
ఇసటట ననస:70-3-677
వయససస:19
లస: ససస స
6249 SQX1888791
పపరర: ససజవమర వలలర పప

95-224/373

భరస : సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-3-675
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-3-675
వయససస:38
లస: పప
6246 SQX1893692
పపరర: అలయ ఫరతమ షపక

6238 SQX0577536
పపరర: మమసర షపక

6263 SQX1089342
పపరర: అనస రరధ పరలపరరస

95-224/388

భరస : అరరణ బబబబ
ఇసటట ననస:70-3-692
వయససస:37
లస: ససస స
95-224/390

6266 SQX1623942
పపరర: షపక జజన బబషర

95-224/391

తసడడ:ప షపక ఇమయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-3-692
వయససస:48
లస: పప
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6267 SQX1254473
పపరర: వననససట పపభబకర మమమకరల

95-224/392

తసడడ:ప జజరర డతవడ మమమకరల
ఇసటట ననస:70-3-692
వయససస:47
లస: పప
95-224/393

భరస : తరరపత రరడడడ దసకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:70-3-692/2
వయససస:43
లస: ససస స
95-224/396

తసడడ:ప చననప రరడడడ దసకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:70-3-692/2
వయససస:48
లస: పప
95-224/1472

95-223/723

95-223/1094

95-224/398

95-224/401

6280 SQX1166272
పపరర: చటటట మర తషరక

6283 SQX2361012
పపరర: మహమరద అబబబల లతఫ

6286 MLJ3265204
పపరర: వరమర� తషరకర�

6289 SQX1166298
పపరర: అబబజ సమబదనపల

95-224/403

6292 SQX1089763
పపరర: ఎమమయ దతవ సమబదనపల

95-223/724

6295 SQX1089771
పపరర: కకషష మమరరస సమబదనపల
తసడడ:ప ననగయఖ
ఇసటట ననస:70-3-700
వయససస:72
లస: పప

6275 NDX0088708
పపరర: పపతనప దనసరర

95-224/1471

6278 SQX2381747
పపరర: పపతనప దనసరర

95-215/1535

6281 SQX1166264
పపరర: వనడడ కకసడలల తషరక

95-223/725

తసడడ:ప నరసససహస
ఇసటట ననస:70-3-695
వయససస:70
లస: పప
95-224/1474

6284 SQX0913376
పపరర: వనసకట రమణ కలసభ

95-224/397

తసడడ:ప శవననరరయణ
ఇసటట ననస:70-3-699
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/399

6287 SQX0913384
పపరర: వనసకట కకషష కలసభ

95-224/400

తసడడ:ప శవననరరయణ
ఇసటట ననస:70-3-699
వయససస:28
లస: పప
95-223/726

6290 SQX1089755
పపరర: సమబదనపల గబణవత

95-224/402

భరస : అబబజ
ఇసటట ననస:70-3-700
వయససస:27
లస: ససస స
95-224/404

తసడడ:ప కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:70-3-700
వయససస:25
లస: పప
95-224/406

95-224/395

తసడడ:ప అబగయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:70-3-693, 5Th line BAVAJI NA
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:70-3-700
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఉమర � �
ఇసటట ననస:70-3-700
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప రరధనకకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:70-3-700
వయససస:46
లస: పప

95-224/1473

భరస : శకనస � �
ఇసటట ననస:70-3-699
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-3-699
వయససస:47
లస: పప

6294 MLJ3265592
పపరర: శకనవరసరరవప� కరకలమయనస�

6277 SQX2380897
పపరర: కకషష వనణణ దనసరర

6272 SQX0391276
పపరర: శకనవరసరరవపరరవప మసదనల

తసడడ:ప అబగయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:70-3-693 , 5TH LINE
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద సలయవపదదబన
ఇసటట ననస:70-3-698
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:70-3-699
వయససస:29
లస: ససస స

6291 MLJ3267580
పపరర: రహహమమన� షపక�

95-224/1470

భరస : వనడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-3-695
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:70-3-696
వయససస:50
లస: పప

6288 SQX0221671
పపరర: శవననరరయణ కలసభబ

6274 SQX2200723
పపరర: మయబబ జన షపక

95-205/597

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:70-3-692/2
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప పపతనప దనసరర
ఇసటట ననస:70-3-693 , 5th line
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-3-695
వయససస:25
లస: ససస స

6285 SQX0006569
పపరర: శశకళ చకకవరస

95-224/394

తసడడ:ప అబబబల వదచద షపక
ఇసటట ననస:70-3-692/3
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపతనప దనసరర
ఇసటట ననస:70-3-693 , 5TH LINE
వయససస:54
లస: ససస స

6282 SQX0532135
పపరర: అసగడడ గరసధద�

6271 SQX1089524
పపరర: తరరపత రరడడడ దసకకక రరడడడ

6269 SQX2097491
పపరర: దతవరకకసడ వజయ లకడర

భరస : దతవరకకసడ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-3-692/2
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగర రరడడడ దసకకక రరడడడ
ఇసటట ననస:70-3-692/2
వయససస:26
లస: పప

6273 SQX1089540
పపరర: ననగర రరడడడ దసకకకరరడడడ

6279 SQX1166280
పపరర: వనసకట నరరసలల తషరక

95-224/1469

భరస : పపసరద జగననధస
ఇసటట ననస:70-3-692
వయససస:33
లస: ససస స

6270 SQX1089615
పపరర: వనసకట రమణమర దసకకకరరడడడ

6276 SQX2382331
పపరర: వరణణ దనసరర

6268 SQX2332856
పపరర: కకషష వనణణ జగననధస

6293 SQX0221945
పపరర: వనసకటటసశరరర దతవరకకసడ

95-224/405

తసడడ:ప తరరపరటయఖ
ఇసటట ననస:70-3-700
వయససస:34
లస: పప
95-224/407

6296 SQX1254457
పపరర: వరలకడర కటబట

95-224/408

భరస : గగపసరరజ కటబట
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:25
లస: ససస స
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95-224/409

భరస : రవ కలమయర కటబట
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:29
లస: ససస స
6300 MLJ2068641
పపరర: ఆదదలకడర� కటబట�

95-224/412

95-224/415

95-224/1153

95-224/420

95-224/1475

95-224/1476

95-224/1477

తసడడ:ప రమమశ బబబబ కలసభ
ఇసటట ననస:70-3-711
వయససస:22
లస: ససస స

6310 MLJ2067056
పపరర: పపలర మర� కటబట�

6313 SQX1836741
పపరర: ఆసజననయబలల జసపరన

6316 SQX1254341
పపరర: రమఖ పప లయ

6319 SQX1254499
పపరర: రరజరశశరర కలసభ

95-224/428

6322 SQX1254481
పపరర: రమమశ బబబబ కలసభ

95-224/421

6325 SQX0953042
పపరర: మగరల పపమలయ
తసడడ:ప భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:70-3-712
వయససస:38
లస: ససస స

6305 MLJ2065928
పపరర: కకటటశశరరకవప� కటబట�

95-224/417

6308 MLJ2065548
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబట

95-224/419

6311 MLJ2066728
పపరర: రమణయఖ కటబట

95-224/422

తసడడ:ప ననగభమషణస
ఇసటట ననస:70-3-705
వయససస:44
లస: పప
95-224/423

6314 SQX2189116
పపరర: దదలర యద షపక

95-182/647

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-3-708
వయససస:21
లస: ససస స
95-224/424

6317 SQX1254358
పపరర: కకషష పప లయ

95-224/425

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పప లయ
ఇసటట ననస:70-3-709
వయససస:36
లస: పప
95-224/426

6320 MLJ3265758
పపరర: మరరయమర కలసభబ

95-224/427

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:70-3-711
వయససస:49
లస: ససస స
95-224/429

తసడడ:ప పప ఉతషరరజ కలసభ
ఇసటట ననస:70-3-711
వయససస:30
లస: పప
95-224/1478

95-224/414

తసడడ:ప ననగభమషణస
ఇసటట ననస:70-3-704
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప పప తషరరజ కలసభ
ఇసటట ననస:70-3-711
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప పప తషరరజ కలసభ
ఇసటట ననస:70-3-711
వయససస:26
లస: పప
6324 SQX2440576
పపరర: ఆశ జజఖత కలసభ

95-224/418

భరస : కకషష పప లయ
ఇసటట ననస:70-3-709
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసదబ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-3-710
వయససస:58
లస: ససస స
6321 SQX1258384
పపరర: రరజరష కలసభ

6307 MLJ2067007
పపరర: రతననలల కటబట

6302 SQX1255299
పపరర: ననగరరరరన కటబట

తలర : లకడర� �
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర జసపరన
ఇసటట ననస:70-3-707
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-3-708
వయససస:24
లస: ససస స
6318 SQX2242501
పపరర: వనసకట లకరమర శక రరస

95-224/416

భరస : ననగభమషణస� �
ఇసటట ననస:70-3-705
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప ససదనకర రరవప
ఇసటట ననస:70-3-706
వయససస:18
లస: ససస స
6315 SQX2159960
పపరర: రమజన షపక

6304 SQX0953190
పపరర: రవకలమయర కటబట

95-224/411

తసడడ:ప హరరబబబబ కటబట
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-3-704
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:70-3-705
వయససస:38
లస: ససస స
6312 SQX2159747
పపరర: ఉమయ దతవ శకరరమ

95-224/413

తసడడ:ప హరరబబబమ
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప అచచయఖ
ఇసటట ననస:70.3-701
వయససస:63
లస: పప
6309 MLJ2066744
పపరర: రరధన కటబట

6301 MLJ2068625
పపరర: లకడర కటబట

6299 SQX1254333
పపరర: సరమయమజఖస చచరరకలరర

భరస : మబతనఖలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప హరర బబబబ కటబట
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:26
లస: పప
6306 MLJ2066959
పపరర: హరర బబబబ కటబట

95-224/410

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:70-3-701
వయససస:38
లస: ససస స
6303 SQX1254531
పపరర: గగపస రరజ కటబట

6298 SQX0953208
పపరర: భబరత కటబట

6323 MLJ3265378
పపరర: పప తషరరజ కలసభబ

95-224/430

తసడడ:ప గగపయఖ
ఇసటట ననస:70-3-711
వయససస:52
లస: పప
95-224/431

6326 SQX0953059
పపరర: మగరల జజఖత

95-224/432

భరస : కలరపరటట హరరకకషష
ఇసటట ననస:70-3-712
వయససస:38
లస: ససస స

Page 216 of 382

6327 SQX0953034
పపరర: మగరల ధనలకడర
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95-224/433

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-3-712
వయససస:56
లస: ససస స
6330 SQX1089466
పపరర: రరజఖ లకడర కటబరర

95-224/436

95-224/439

95-224/442

95-224/445

95-224/447

95-224/449

95-224/452

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-3-721
వయససస:64
లస: పప

6340 MLJ2064228
పపరర: కరరణనకరరరవప కఠరరర

6343 SQX1990332
పపరర: అరరణ పరలపరరస

6346 MLJ3267432
పపరర: షరకకరర� షపక�

6349 SQX1778935
పపరర: శక వదఖ దతవరకకసడ

95-211/1239

6352 SQX1657840
పపరర: అశశక పసపతస మమమకరల

95-224/446

6355 SQX0735696
పపరర: ఈశశరర మసడల
భరస : నరసససహరరవప మసడల
ఇసటట ననస:70-3-723
వయససస:26
లస: ససస స

6335 MLJ2064749
పపరర: ససజజత� కఠరరర�

95-224/441

6338 SQX0388967
పపరర: శకకరసత కటబరర

95-224/444

6341 SQX2370146
పపరర: కటబరర భబరత

95-224/1479

భరస : కటబరర శకకరసత
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:23
లస: ససస స
95-224/1237

6344 SQX1888684
పపరర: సబహ బబగబమ షపక

95-224/448

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:70-3-717
వయససస:27
లస: ససస స
95-224/450

6347 SQX1893106
పపరర: గగససయయ బబగబమ

95-224/451

భరస : అబబబల సతస ర
ఇసటట ననస:70-3-717
వయససస:57
లస: ససస స
95-211/527

6350 SQX1778927
పపరర: వనసకట శకకరసత దతవరకకసడ

95-211/528

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-3-720
వయససస:27
లస: పప
95-224/453

తసడడ:ప వననససట పపభబకర మమమకరల
ఇసటట ననస:70-3-720/1
వయససస:21
లస: పప
95-224/455

95-224/438

తసడడ:ప కరరణనకరరరవప
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-3-720
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:70-3-720
వయససస:45
లస: ససస స
6354 SQX1889070
పపరర: బబష షపక

95-224/443

భరస : జజనషహహదన� �
ఇసటట ననస:70-3-717
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:70-3-717
వయససస:28
లస: పప
6351 SQX2178739
పపరర: జయలకడర దతవరకకసడ

6337 SQX0913327
పపరర: శరకవణ కలమయర కటబరర

6332 MLJ3268448
పపరర: రరధ� దతవరకకసడ�

భరస : కరరణనకరరరవప� �
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:70-3-715
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరయ రవతతజ కలసభ
ఇసటట ననస:70-3-717
వయససస:28
లస: ససస స
6348 SQX1584821
పపరర: సరయ రవతతజ కలసభ

95-224/440

తసడడ:ప చచసగలరరయబడడ
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకసడరరడడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:70-3-715
వయససస:40
లస: ససస స
6345 SQX1584854
పపరర: కలససమ కలసభ

6334 MLJ3265113
పపరర: శరసతకలమయరర� కలసభబ�

95-224/435

భరస : పరసడడ� �
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరణనకర రరవప
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:48
లస: పప
6342 SQX1892595
పపరర: రరమ దతవ మదదబరరడడడ

95-224/437

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:83
లస: ససస స
6339 MLJ3265766
పపరర: పరసడడ� దతవరకకసడ�

6331 MLJ3268315
పపరర: మహలకడర కఠరరర

6329 SQX0389007
పపరర: రరజఖలకడర కఠరరర

తసడడ:ప కరరణనకర
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరణనకరరరవప
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకరయఖ�
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:53
లస: ససస స
6336 SQX0832501
పపరర: పపననమర దతవరకకసడ

95-224/434

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:70-3-712
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప కరరణనకర రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:70-3-713
వయససస:33
లస: ససస స
6333 MLJ3265576
పపరర: లకడర� చచననన�

6328 SQX0850560
పపరర: కకటటశశర రరవప మగరల

6353 SQX1888650
పపరర: జజన సయద

95-224/454

భరస : బబష సయద
ఇసటట ననస:70-3-721
వయససస:59
లస: ససస స
95-224/456

6356 SQX0391227
పపరర: నరసససహరరవప మసదనల

95-224/457

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:70-3-723
వయససస:34
లస: పప
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6357 SQX0391235
పపరర: దననయఖ శకరరస
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95-224/458

తసడడ:ప పప లయఖ
ఇసటట ననస:70-3-723
వయససస:70
లస: పప
6360 SQX0309278
పపరర: ససలదనబ షపక�

95-224/461

95-224/464

95-224/467

95-224/470

95-220/1511

6367 AP151000708229
పపరర: వనసకటరమణ కలసభబ�

6370 SQX1258707
పపరర: శకనవరస రరవప కకజజర

6373 SQX2211266
పపరర: ననగరసదప బబబబ గణపర

95-224/1481

6376 SQX0735233
పపరర: వజయలకడర వనమనపలర

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-4-728
వయససస:28
లస: పప
95-224/478

భరస : సరసబ సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:70-4-730
వయససస:59
లస: ససస స
6384 AP151000708200
పపరర: వరరచనరర పమడడపరటట�
తసడడ:ప ఇసదపసపననన�
ఇసటట ననస:70-4-732
వయససస:55
లస: పప

95-224/468

95-224/471

6365 MLJ2066736
పపరర: పదర పప లయ

95-224/466

6368 SQX1258723
పపరర: సరగజన కకజజర

95-224/469

6371 SQX2196129
పపరర: మలయయదదప గణపర

95-220/1510

తసడడ:ప మల కకసడయఖ గణపర
ఇసటట ననస:70-3-1307
వయససస:43
లస: పప
95-224/1442

6374 MLJ2065290
పపరర: ననగమరశల షపక

95-224/472

తసడడ:ప ఇమయససరహహబ
ఇసటట ననస:70-4-726
వయససస:38
లస: పప
95-224/473

6377 SQX0735753
పపరర: సరయరరస వనమనపలర

95-224/474

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-4-728
వయససస:27
లస: పప
95-224/476

6380 SQX1657675
పపరర: దసరర దతవ చసదస

95-224/477

తసడడ:ప సరసబ సదన శవ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:70-4-730
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబ సదన శవ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:70-4-730
వయససస:32
లస: ససస స

6382 SQX1657576
పపరర: లకడర చసదస

6383 SQX1657766
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసదస

95-224/479

భరస : ససబగ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:70-4-730
వయససస:69
లస: ససస స
95-224/481

95-224/463

భరస : సరసబశవరరవప కకజజర
ఇసటట ననస:70-3-725
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-4-728
వయససస:50
లస: ససస స

95-224/475 6379 SQX1658053
6378 SQX0735894
పపరర: పవన సతఖకలమయర వనమనపలర
పపరర: మధస పరవన చసదస

6362 AP151000708525
పపరర: సరమయమజఖస కలసభబ

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:70-3-725
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప మలయఖదదప గణపర
ఇసటట ననస:70-3-1307
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:70-4-726
వయససస:38
లస: ససస స

6381 SQX1657741
పపరర: కమల దతవ చసదస

95-224/465

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కకజజర
ఇసటట ననస:70-3-725
వయససస:44
లస: పప

భరస : మలయఖదదప గణపర
ఇసటట ననస:70-3-1307
వయససస:41
లస: ససస స
6375 SQX2172138
పపరర: రమణ బబ యపరటట

6364 SQX0390740
పపరర: రరమ చసదప రరజ సరసశత�

95-224/460

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:70-3-724
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:70-3-725
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయదరయఖ�
ఇసటట ననస:70-3-725
వయససస:41
లస: పప
6372 SQX2289247
పపరర: కకటటశశరమర గణపర

95-224/462

తసడడ:ప లసగరరజ�
ఇసటట ననస:70-3-724
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకజజర
ఇసటట ననస:70-3-725
వయససస:38
లస: ససస స
6369 SQX0222133
పపరర: రరమకకషష� పప లయ�

6361 SQX0674325
పపరర: అనసచరఖ సరశగబన

6359 SQX0390708
పపరర: ఉమయదతవ సరసశత

భరస : వనసకట శకనవరసరరజ
ఇసటట ననస:70-3-724
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమలసగ రరజ
ఇసటట ననస:70-3-724
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమలసగరరజ
ఇసటట ననస:70-3-724
వయససస:38
లస: పప
6366 SQX1258764
పపరర: శక లత కకజజర

95-224/459

తసడడ:ప వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:70-3-723
వయససస:72
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:70-3-724
వయససస:45
లస: ససస స
6363 SQX0674341
పపరర: వనసకటశకనవరసరరజ సరశగబన

6358 SQX0391268
పపరర: వరయఖ మసదనల�

6385 SQX0953141
పపరర: షరహహన షపక
భరస : అలయరబబక
ఇసటట ననస:70-4-736
వయససస:27
లస: ససస స

95-224/480

తసడడ:ప వనసకట ససబగ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:70-4-730
వయససస:58
లస: పప
95-224/482

6386 SQX0735449
పపరర: దసరరరపపసనన పరవపలలరర

95-224/483

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:70-4-736
వయససస:29
లస: ససస స
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6387 AP151000708588
పపరర: కకషషవనణణ రరగర�

95-224/484

భరస : హరరపస
ప రదస�
ఇసటట ననస:70-4-736
వయససస:48
లస: ససస స

6388 SQX0734970
పపరర: హనసమయయమర పరవపలలరర

భరస : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:70-4-736
వయససస:52
లస: ససస స

95-224/487 6391 MLJ3267952
6390 SQX0080846
పపరర: హహమ శశషగరరర రరవప పరవపలలరర
పపరర: ససరరష బబబబ పరవపలలరర

తసడడ:ప గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:70-4-736
వయససస:34
లస: పప
6393 SQX0735589
పపరర: అమరరన షపక

95-224/490

95-224/493

95-224/495

95-224/498

95-224/501

95-224/503

తసడడ:ప ఇసదపసపననచనరర�
ఇసటట ననస:70-4-742
వయససస:53
లస: పప

6403 SQX1657998
పపరర: మహ బమబ షపక

6406 SQX2103554
పపరర: ససకరసత పససపపలలటట

6409 SQX1657717
పపరర: ససభదప పరమడడపరటట

95-224/506

6412 MLJ2067544
పపరర: హహసపసన బ� షపక�

95-224/496

6415 SQX1888536
పపరర: సతఖపసపయ మటటటగబసట
భరస : దసరర పపసరద మటటటగబసట
ఇసటట ననస:70-4-743
వయససస:22
లస: ససస స

6395 SQX0389395
పపరర: అబబబలయర షపక

95-224/492

6398 SQX0736066
పపరర: నచరర హ షపక

95-224/1105

6401 SQX1836576
పపరర: ననగరసదపస వలర మలర

95-224/497

భరస : రమణ వలర మలర
ఇసటట ననస:70-4-739
వయససస:52
లస: ససస స
95-224/499

6404 SQX1836618
పపరర: రమణ వలర మలర

95-224/500

తసడడ:ప వరయఖ వలర మలర
ఇసటట ననస:70-4-739
వయససస:59
లస: పప
95-5/903

6407 SQX1891126
పపరర: మహబమబ షపక

95-224/502

భరస : అజమబదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-4-740
వయససస:54
లస: ససస స
95-224/504

6410 SQX0650598
పపరర: అమరరశశరర కకపతరపప

95-224/505

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-4-742
వయససస:48
లస: ససస స
95-224/507

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:70-4-742
వయససస:73
లస: ససస స
95-224/509

95-224/489

భరస : సలయస
ఇసటట ననస:70-4.737
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇసదప శశష చనరర పరమడడపరటట
ఇసటట ననస:70-4-742
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వరరచనరర
ఇసటట ననస:70-4-742
వయససస:50
లస: ససస స
6414 AP151000708596
పపరర: కరరణకలమయర పమడడపరటట�

95-224/494

తసడడ:ప శకకరసత పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-4-740
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-4-740
వయససస:61
లస: పప
6411 AP151000708285
పపరర: మయధవ పమడడపరటట

6400 SQX1089573
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

6392 SQX1888585
పపరర: గగషసయయ షపక

తసడడ:ప సలయస
ఇసటట ననస:70-4-737
వయససస:34
లస: పప

భరస : అజమబదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-4-739
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-4-739
వయససస:61
లస: పప
6408 SQX1888643
పపరర: అజమబదదబన షపక

95-224/491

తసడడ:ప గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-4-738
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరఖయ�
ఇసటట ననస:70-4-739
వయససస:53
లస: ససస స
6405 SQX1657949
పపరర: అజమబదదబన షపక

6397 SQX0506832
పపరర: ఖయదర వల షపక

95-224/486

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-4-737
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:70-4-737
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహబమబబసభబన� �
ఇసటట ననస:70-4-738
వయససస:78
లస: ససస స
6402 MLJ3268372
పపరర: పరప కకలర మర�

95-224/488

తసడడ:ప సలయమ
ఇసటట ననస:70-4-737
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప హహరర
ఇసటట ననస:70-4-737
వయససస:55
లస: పప
6399 MLJ2068526
పపరర: మహహమబననసర� షపక�

6394 SQX0953224
పపరర: షపక ఇసరరయల

6389 SQX1848191
పపరర: జగదదశ రరగర

తసడడ:ప హరర పపసరద రరగర
ఇసటట ననస:70-4-736
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:70-4-736
వయససస:37
లస: పప

భరస : అబబబలయర
ఇసటట ననస:70-4-737
వయససస:28
లస: ససస స
6396 SQX0389361
పపరర: సలయస షపక

95-224/485

6413 SQX0577585
పపరర: ఇసదపసపనన చనరర పమడపరటట

95-224/508

తసడడ:ప వరరచనరర
ఇసటట ననస:70-4-742
వయససస:31
లస: పప
95-224/510

6416 SQX1089789
పపరర: మబన కలమయరర సతషపరటట

95-224/511

భరస : పపభబకర రరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:70-4-746
వయససస:50
లస: ససస స
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95-224/512

భరస : అబబబల � �
ఇసటట ననస:70-4-746
వయససస:76
లస: ససస స
6420 SQX2498707
పపరర: జరరనన సయఖద

95-183/944

Deleted
95-224/513

భరస : లయలఅహరద�
ఇసటట ననస:70-4-749
వయససస:50
లస: ససస స
6426 SQX1892918
పపరర: అనవరయమర బలశశటట

95-224/516

95-224/519

95-224/522

95-224/525

95-224/528

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:70-4-759
వయససస:55
లస: ససస స

6427 SQX1254671
పపరర: చనసదదన షపక

6430 SQX1258418
పపరర: అబబగస షపక

6433 SQX0006601
పపరర: గఫపర� షపక�

6436 SQX1119305
పపరర: హహసపననల మహమరద

6439 SQX0221192
పపరర: శవ పరరశత దసపతటట

95-224/531

6442 SQX0508788
పపరర: కకటయఖ శవరరతప

95-224/517

6445 SQX0309724
పపరర: బ వనసకటటసశరరర జలపత
తసడడ:ప రరమయఖ జలపత
ఇసటట ననస:70-4-759
వయససస:30
లస: పప

95-215/1536

6425 MLJ3265493
పపరర: షఫస� షపక�

95-224/515

6428 SQX1570481
పపరర: ఇరరరన బబగ

95-224/518

భరస : ఇనయతషలర బబగ
ఇసటట ననస:70-4-751
వయససస:36
లస: ససస స
95-224/520

6431 SQX1254960
పపరర: ననగబల షపక

95-224/521

తసడడ:ప అబబబల గఫపరర షపక
ఇసటట ననస:70-4-751
వయససస:30
లస: పప
95-224/523

6434 SQX1107201
పపరర: నససమయ బబగమ మహమరద

95-224/524

భరస : మహమరద అల మహమరద
ఇసటట ననస:70-4-752
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/526

6437 SQX0446385
పపరర: మహరదఅల షపకేస

95-224/527

తసడడ:ప అబబబలలమ దచ
బ స
ఇసటట ననస:70-4-752
వయససస:35
లస: పప
95-224/529

6440 SQX1623959
పపరర: షపక హససనన

95-224/530

భరస : షపక జజన బబషర
ఇసటట ననస:70-4-756
వయససస:37
లస: ససస స
95-224/532

తసడడ:ప అపతయఖ
ఇసటట ననస:70-4-756
వయససస:75
లస: పప
95-224/534

6422 SQX2402733
పపరర: ససభబన సయద

తసడడ:ప లయలఅహరద� �
ఇసటట ననస:70-4-749
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరటయఖ
ఇసటట ననస:70-4-756
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:70-4-756
వయససస:70
లస: ససస స
6444 AP151000708568
పపరర: లకడర జలపరటట�

95-224/514

తసడడ:ప ఖసదసబస షపక అబబబల
ఇసటట ననస:70-4-752
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రవపఫ
ఇసటట ననస:70-4-752
వయససస:62
లస: పప
6441 AP151000708550
పపరర: పపలర మర శవరరతప�

6424 SQX0850495
పపరర: ఖయజజ షపక

95-181/1279

తసడడ:ప రగశన సయద
ఇసటట ననస:70-4-748
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల వదసద�
ఇసటట ననస:70-4-751
వయససస:57
లస: పప

భరస : అబబబల ఖసదచ
బ స�
ఇసటట ననస:70-4-752
వయససస:57
లస: ససస స
6438 MLJ2585180
పపరర: అబబబల ఖసదచ
బ స షపక

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:70-4-748
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:70-4-751
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప అనశర బబగ
ఇసటట ననస:70-4-751
వయససస:41
లస: పప
6435 AP151000591141
పపరర: ఆబదన బబగస�

95-205/839

తసడడ:ప అబబబల అలస షపక
ఇసటట ననస:70-4-751
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:70-4-751
వయససస:48
లస: ససస స
6432 SQX1570457
పపరర: ఇనయతషలర బబగ

6421 SQX2505907
పపరర: ఖతజజ సయఖద

6419 SQX2503563
పపరర: మబసరకన సయఖద

భరస : ఇరరరన సయఖద
ఇసటట ననస:70-4-748
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప షబగర
ఇసటట ననస:70-4-749
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనస బలశశటట
ఇసటట ననస:70-4-750
వయససస:40
లస: ససస స
6429 SQX0736082
పపరర: మసరసన షపక

95-224/1240

భరస : శకనవరస మసడనదద
ఇసటట ననస:70-4-746
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రగషన సయఖద
ఇసటట ననస:70-4-748
వయససస:52
లస: ససస స

6423 AP151000708509
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక�

6418 SQX2103943
పపరర: పదనరవత కకపపతరరవపరర

6443 SQX1406629
పపరర: నచర మహహదబ దన షపక

95-224/533

తసడడ:ప ససలద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-4-756/1
వయససస:33
లస: పప
95-224/535

6446 SQX0309815
పపరర: శకనవరసరరవప దదపతలలపపడడ

95-224/536

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-4-759
వయససస:42
లస: పప
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6447 AP151000708603
పపరర: రరమయఖ జలపరటట�

95-224/537

తసడడ:ప ససబగయఖ�
ఇసటట ననస:70-4-759
వయససస:60
లస: పప
6450 SQX1570465
పపరర: ఖయససస షపక

95-224/539

95-224/542

95-224/545

95-224/548

95-224/1483

95-224/550

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-4-764/1
వయససస:32
లస: ససస స

6460 AP151000708557
పపరర: నచరరదదబన షపక

6463 SQX2201895
పపరర: అససఫ అల ఖయన పఠరన

6466 SQX1584839
పపరర: మసరసన బ షపక

95-224/553

6469 SQX1584300
పపరర: బబజ షపక

95-224/549

6472 SQX0221176
పపరర: ఖరఖరరననసర�

95-224/1484

6475 SQX1406645
పపరర: రరహన షపక
భరస : నచర మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:70-4-765
వయససస:30
లస: ససస స

95-224/544

6458 MLJ3265253
పపరర: నజర� షపక�

95-224/547

6461 SQX2201879
పపరర: యమససఫ అల ఖయన పఠరన

95-224/1358

6464 SQX2240307
పపరర: ఆససఫ అల ఖయన పటబన

95-224/1485

తసడడ:ప యమసప అల ఖయన
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:20
లస: పప
95-224/551

95-224/554

6467 SQX1584847
పపరర: మసరసన వల షపక

95-224/552

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-4-764
వయససస:24
లస: పప
6470 SQX0428987
పపరర: షబనన షపక�

95-224/555

భరస : షబగర�
ఇసటట ననస:70-4-764/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-224/557

భరస : మహబమబబగషర�
ఇసటట ననస:70-4-764/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-224/1486

6455 SQX0235945
పపరర: మరర షపక

తసడడ:ప సతస ర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-04-762
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-4-764
వయససస:48
లస: పప
95-224/556

95-224/541

తసడడ:ప జజన � �
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:43
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప మదనరరసహహబ�
ఇసటట ననస:70-4-764/1
వయససస:38
లస: ససస స
6474 SQX2159978
పపరర: ననగబర బ షపక

95-224/546

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-4-764
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:70-4-764
వయససస:47
లస: పప
6471 SQX0428961
పపరర: సరజదన�

6457 SQX0429027
పపరర: షబగర� షపక�

6452 SQX0611624
పపరర: సలయర� షపక�

తసడడ:ప హహమయస సరహహబ
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప యమససఫ అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:20
లస: పప

తలర : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-4-764
వయససస:25
లస: ససస స
6468 SQX1599465
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-224/543

తసడడ:ప యయకలబ
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప యమససఫ అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:20
లస: ససస స
6465 SQX1584862
పపరర: గగససయయ షపక

6454 AP151000708555
పపరర: కరరమయన షపక�

95-224/1482

భరస : షబగర�
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప నచరరదదబన�
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ఫకకరఅహరద
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:63
లస: పప
6462 SQX2202976
పపరర: గగససయ పఠరన

95-224/540

భరస : ఇమయససరహహబ�
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫపర షపక
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:33
లస: పప
6459 MLJ3267903
పపరర: ఇమయససరహహబ షపక

6451 MLJ3265261
పపరర: చనసదదగ� షపక�

6449 SQX2202984
పపరర: జజన బబగస షపక

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-4-759
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నజర� �
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యబససఫ అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-4-762
వయససస:41
లస: ససస స
6456 SQX1258483
పపరర: అబబబలయర షపక

95-224/538

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-4-759
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-4-760
వయససస:64
లస: పప
6453 SQX1570473
పపరర: మసరసన బ పఠరన

6448 SQX0566695
పపరర: ససబబగరరయబడడ తననరర

6473 SQX0309542
పపరర: అకగర సయఖద�

95-224/558

తసడడ:ప ఖయససస�
ఇసటట ననస:70-4-764/1
వయససస:32
లస: పప
95-224/559

6476 SQX1891118
పపరర: గగసప షపక

95-224/560

తసడడ:ప మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-4-765
వయససస:24
లస: పప
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95-224/1487

తసడడ:ప ఖరఖరరత షపక
ఇసటట ననస:70-4-765
వయససస:36
లస: పప
6480 SQX2159929
పపరర: వజద అల షపక

95-224/1490

95-224/563

95-224/566

95-224/569

95-224/572

95-224/1491

95-224/577

భరస : యయససన బబగ
ఇసటట ననస:70-4-807
వయససస:28
లస: ససస స

6490 SQX0220798
పపరర: ఫసరగజ ఖయతతన షపక

6493 SQX0232744
పపరర: అజరత అహరద ఆల షపక

95-224/580

95-224/570

6485 MLJ3268851
పపరర: శబగరభబషర షపక

95-224/565

6488 SQX1663723
పపరర: మబసతనజ షపక

95-224/568

6491 SQX0005678
పపరర: రరమకకటమర� మమడన�

95-224/573

6494 SQX0232686
పపరర: ఖయససస అల షపక

95-224/574

తసడడ:ప ఇబపహహస అల షపక
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:63
లస: పప

95-224/575 6497 SQX0235762
6496 SQX1488239
పపరర: హజ రహమతషననసర సయఖద
పపరర: రతస మర శకరరమ

6499 SQX0390443
పపరర: రజజక సయఖద

6502 SQX1888627
పపరర: వనసకట లకడర బబథన

6505 SQX2192359
పపరర: సలర షపక
భరస : అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-4-2315/3
వయససస:34
లస: ససస స

95-224/571

భరస : లకరయఖ�
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:67
లస: ససస స

95-224/576

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-4-772
వయససస:49
లస: ససస స
95-224/578

6500 SQX1488213
పపరర: యబనసస సయఖద

95-224/579

తసడడ:ప గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:70-4-772
వయససస:32
లస: పప
95-224/581

భరస : పప తష రరజ బబథన
ఇసటట ననస:70-4-774
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/583

95-224/562

భరస : షసకత షపక
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫరరర
ఇసటట ననస:70-4-772
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:70-4-772
వయససస:41
లస: పప
6504 SQX0850479
పపరర: ఆసరరబబగస మహమరద

95-224/567

భరస : రజరక సయఖద
ఇసటట ననస:70-4-772
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తరరపరలల
ఇసటట ననస:70-4-772
వయససస:55
లస: ససస స
6501 SQX0235697
పపరర: పపలర యఖ� కటబట�

6487 SQX0408153
పపరర: ససబగలకడర జ

6482 SQX0081885
పపరర: సరళ� కసభసపరటట�

తసడడ:ప మదనరరసహహబ
ఇసటట ననస:70-4-765/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ఖయససస అల షపక
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ససబగ రరవప మబలలతర
ఇసటట ననస:70-4-767
వయససస:45
లస: పప
6498 SQX0222240
పపరర: రతస మర గరరకపరటట

95-224/564

భరస : ఖయససస అల షపక
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయససస అల
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:34
లస: పప
6495 SQX2298404
పపరర: అశశక కలమయర మబలలతర

6484 SQX0309468
పపరర: అమరరలయర షపక�

95-224/1489

భరస : జజవహర రరజ�
ఇసటట ననస:70-4-765/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శరఖమ కలమయర
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:70-4-766
వయససస:53
లస: ససస స
6492 SQX0232710
పపరర: షరకకర రహమత అల షపక

95-224/561

తసడడ:ప షపక�
ఇసటట ననస:70-4-765/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప బబడతసరహహబ
ఇసటట ననస:70-4-765/1
వయససస:60
లస: పప
6489 SQX0389262
పపరర: బబబరరణణ కరలలవ�

6481 SQX1123298
పపరర: వశశ పపవలర క రరవకకకసదద

6479 SQX2160091
పపరర: కకశరతషన షపక

భరస : ఆబద అల షపక
ఇసటట ననస:70-4-765
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-4-765/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:70-4-765/1
వయససస:55
లస: ససస స
6486 MLJ2061968
పపరర: మసరసనశల షపక

95-224/1488

తసడడ:ప ఖరఖరరథద షపక
ఇసటట ననస:70-4-765
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఖరఖరరత షపక
ఇసటట ననస:70-4-765
వయససస:28
లస: పప
6483 AP151000708554
పపరర: ఖయశసబ షపక�

6478 SQX2159903
పపరర: అబద అల షపక

6503 SQX1888312
పపరర: అరజసయయ రరవప బబథన

95-224/582

తసడడ:ప అపతలరరజ బబథన
ఇసటట ననస:70-4-774
వయససస:72
లస: పప
95-222/1422

6506 SQX1899400
పపరర: పరరశన షపక

95-220/986

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-5
వయససస:31
లస: ససస స
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6507 SQX1899434
పపరర: హహమస బబష షపక
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95-220/987

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-5
వయససస:35
లస: పప
6510 SQX0103465
పపరర: షహననజ బబగస షపక

95-224/585

95-224/588

95-224/591

95-224/592

95-223/728

95-223/731

భరస : ఫసలరగజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:27
లస: ససస స
6531 SQX0309864
పపరర: ననగమణణ చలయర�
భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:31
లస: ససస స
6534 MLJ2065860
పపరర: కరరమబలయర పఠరన�
తసడడ:ప లయలయమ న�
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:52
లస: పప

6520 SQX1889054
పపరర: జరరనన షపక

6523 SQX1434992
పపరర: హహమలత పరరధద

6526 SQX1435065
పపరర: శకనవరస పరరధద

6529 SQX1242973
పపరర: లకడర పదర డకర

6532 SQX1242825
పపరర: బబల కకషష కకలరసపపరర

95-224/593

6535 SQX2435378
పపరర: శశశలజ పప చరరజ
భసధసవప: కరరరసకరయ పప చరరజ
ఇసటట ననస:70-05-775
వయససస:41
లస: ససస స

95-224/590

95-223/727

6521 MLJ2068385
పపరర: ససధనరరణణ వడర మమడడ

95-224/594

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:70-5-739
వయససస:40
లస: ససస స
95-223/729

6524 SQX1435016
పపరర: సరగజన పరరధద

95-223/730

Deleted

భరస : శకనవరస పరరధద
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:47
లస: ససస స
95-223/732

6527 SQX1242841
పపరర: వన శక కకలరసపపరర

95-224/595

భరస : బబల కకషష కకలరసపపరర
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/597

6530 SQX1242957
పపరర: పరరశత బచసచ

95-224/598

భరస : ససమన కలమయర
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/600

తసడడ:ప నతనపజ కలమయర
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:31
లస: పప
95-224/602

95-224/587

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-5-551
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమ రరడడడ డకర
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:28
లస: ససస స
95-224/599

6515 SQX0103473
పపరర: అబబబల రషసద షపక

95-223/1095 6518 SQX1827492
6517 SQX0114884
పపరర: చనన అమయరయ మమలలతరర�
పపరర: ఖయజజ షపక

తసడడ:ప అపతలచనరర పరరధద
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:52
లస: పప
95-224/596

6512 SQX1258517
పపరర: బషస షపక

తసడడ:ప మబననఫ
ఇసటట ననస:70-5-77
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస పరరధద
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటబపవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:35
లస: పప
6528 SQX1488429
పపరర: షబబన పఠరన

95-224/589

భరస : రరజశన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-5-701
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస పరరధద
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:24
లస: ససస స
6525 SQX1034180
పపరర: కకటటశశరరరవప చలర గబసడర

6514 SQX0103481
పపరర: అబబబల వహహద షపక

95-222/1423

తలర : బబలకష షపక
ఇసటట ననస:70-5-77
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహన రరజ�
ఇసటట ననస:70-5-81
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:70-5-651
వయససస:44
లస: పప
6522 SQX1435032
పపరర: యమబన పరరధద

95-224/586

తసడడ:ప మబననఫ
ఇసటట ననస:70-5-77
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప ఇసచబ
ఇసటట ననస:70-5-77
వయససస:75
లస: పప
6519 SQX0006452
పపరర: ససలదన షపక

6511 SQX1255000
పపరర: బబలకకష షపక

6509 SQX2387546
పపరర: మహమరద హహసపన షపక

తసడడ:ప నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:70-5
వయససస:18
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-5-77
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-5-77
వయససస:36
లస: పప
6516 SQX0390112
పపరర: మబననఫ షపక

95-220/988

తసడడ:ప ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-5
వయససస:37
లస: పప

భరస : అబబబల రషసద
ఇసటట ననస:70-5-77
వయససస:42
లస: ససస స
6513 SQX0391383
పపరర: చసదప తనళస

6508 SQX1899467
పపరర: మహమరద హహసపన షపక

6533 SQX0006163
పపరర: ఫసలరగజ పఠరన

95-224/601

తసడడ:ప నవరబబ ఖయన
ఇసటట ననస:70-5-775
వయససస:33
లస: పప
95-224/1359

6536 SQX2232510
పపరర: పప చరరజ కరరరసకరయ

95-224/1360

తలర : శశశలజ పప చరరజ
ఇసటట ననస:70-05-775
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: ఫరతమయ షపక
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95-224/603

తసడడ:ప అబబబల రషసద షపక
ఇసటట ననస:70-5-776
వయససస:20
లస: ససస స
6540 SQX2243533
పపరర: నచరజహన పఠరన

95-224/1492

95-224/606

95-224/609

95-224/612

95-224/615

95-224/1241

95-224/619

భరస : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:63
లస: ససస స

6550 SQX1599481
పపరర: జఫరర వరల షపక

6553 SQX0735258
పపరర: కరరమబలయర షపక

6556 SQX2194223
పపరర: గగససయయ బ షపక

6559 SQX1014455
పపరర: సలయర పఠరన

95-224/622

6562 SQX0413914
పపరర: ఫరరజజనన షపక

95-224/613

6565 SQX0453159
పపరర: అయయజ ఖయన పఠరన
తసడడ:ప నవరబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:34
లస: పప

6545 SQX1258863
పపరర: హలమయ షపక

95-224/608

6548 SQX0735886
పపరర: నచరర హ షపక

95-224/611

6551 SQX0005314
పపరర: అభలయష బబబబ మయదనల

95-224/614

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:30
లస: పప
95-224/616

6554 SQX0005488
పపరర: ననగరశశరరరవప మయదనల

95-224/617

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:66
లస: పప
95-223/1269

6557 SQX0005090
పపరర: ససలయరరగ షపక

95-224/618

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-5-780
వయససస:47
లస: ససస స
95-224/620

6560 SQX1254549
పపరర: ఫరరర అసరర షపక

95-224/621

Deleted

భరస : అఫప ప జ షపక
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:27
లస: ససస స
95-224/623

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:49
లస: ససస స
95-224/625

95-224/605

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అయయజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:48
లస: ససస స
6564 MLJ2062818
పపరర: మహబమబ షపక

95-224/610

భరస : ఖయజ మహహబబలయర
ఇసటట ననస:70-5-780
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:70-5-780
వయససస:58
లస: పప
6561 MLJ3267143
పపరర: పరరశన సమరరనన

6547 SQX0221119
పపరర: మబనన షపక

6542 SQX1488403
పపరర: నససమ షపక

భరస : బజజన షపక
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప సతనసర
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:48
లస: పప

భరస : హజ సయఖద
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:32
లస: ససస స
6558 SQX0004762
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-224/607

తసడడ:ప ఖయదర వరల షపక
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:32
లస: పప
6555 SQX2002848
పపరర: ఫరతమయ సయఖద

6544 SQX0735977
పపరర: సజదన షపక

95-224/604

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మబనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:51
లస: ససస స
6552 SQX1258343
పపరర: హబబ షపక

95-224/1493

తసడడ:ప కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:35
లస: ససస స
6549 SQX0006023
పపరర: భబరత లకడర మయదనల

6541 SQX2159853
పపరర: కరరమబలర పఠరన

6539 SQX1892934
పపరర: కరరమబలయర పఠరన

తసడడ:ప సతస ర పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-778
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప సతనసర
ఇసటట ననస:70-5-778
వయససస:47
లస: పప

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-5-779
వయససస:24
లస: ససస స
6546 SQX0006213
పపరర: అరవసద దతవ మయదనల

95-223/733

భరస : అబబబల వహహద
ఇసటట ననస:70-5-777
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:70-5-778
వయససస:55
లస: ససస స
6543 SQX1488411
పపరర: ఆశర పఠరన

6538 SQX0674473
పపరర: మలర క షపక

6563 SQX1195339
పపరర: షపక మహబమబ బ

95-224/624

భరస : పసదబ ససభబన
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:51
లస: ససస స
95-224/626

6566 SQX0413971
పపరర: అఫప ప జ షపక

95-224/627

తసడడ:ప అససఫ
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:36
లస: పప
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95-224/628

తసడడ:ప అససఫ షపక
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:36
లస: పప
6570 SQX2262780
పపరర: పపరరణ చసదప రరవప అచల

95-223/1270

95-224/632

95-224/1495

95-224/636

95-224/1496

95-224/640

తసడడ:ప మగగల
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:29
లస: ససస స
6588 SQX0390518
పపరర: షసషపన షపక

95-224/643

తసడడ:ప సలస
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:29
లస: పప

95-224/634

6580 SQX0070136
పపరర: ననరరయణ వరడకటటట

6583 SQX2228906
పపరర: రరఘవయఖ కకసడతటట

95-224/646

95-224/637

6578 SQX1140466
పపరర: కగశక పరరర

6581 SQX0389627
పపరర: పపలయరరరవప పరరర

95-224/1497

6584 SQX0735423
పపరర: మలర క షపక
భరస : మహమరద షరరఫ
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:29
లస: ససస స

6586 SQX0081810
పపరర: పరరశన షపక

6587 SQX0850230
పపరర: షమస షపక

6592 SQX0748061
పపరర: ననగబర భబషర షపక

6595 SQX0850263
పపరర: షసషషదదబన షపక
తసడడ:ప మగగల
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:30
లస: పప

95-224/1494

95-224/635

95-224/638

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:70-5-783
వయససస:55
లస: పప

95-224/641

95-224/639

95-224/642

భరస : ఖయజజ మహహదబ దన
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:31
లస: ససస స
95-224/644

6590 SQX1258889
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-224/645

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:70
లస: ససస స
95-224/647

తసడడ:ప ససభబన
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:27
లస: పప
95-224/649

6575 SQX2159887
పపరర: శరససస స యలమసచల ననబబలల

తసడడ:ప వనసకట రమణ కకసడతటట
ఇసటట ననస:70-5-783 , bavani nagar , 2nd
వయససస:35
లస: పప

6589 SQX0850271
పపరర: మయలక షపక

95-224/631

తసడడ:ప పపలయర రరవప
ఇసటట ననస:70-5-783
వయససస:30
లస: పప

భరస : మగగల
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతనసర జజన షపక
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:75
లస: ససస స
6594 SQX0850305
పపరర: అలస షపక

6577 SQX0070177
పపరర: సరళ వరడకటటట

6572 SQX0081679
పపరర: యలమసచల ససబగ లకడర

తసడడ:ప యలమసచల చసదపశశఖర ననబబలల
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప అకగర
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అకగర
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:40
లస: ససస స
6591 SQX1258780
పపరర: జజన బ షపక

95-224/633

తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:70-5-783
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప చసదప
ఇసటట ననస:70-5-783
వయససస:23
లస: ససస స
6585 SQX0850255
పపరర: గబల బహహల షపక

6574 SQX0389544
పపరర: ననబబల శరససస స యలమసచల

95-223/734

భరస : ననబబల శరససస స
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-5-783
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:70-5-783
వయససస:30
లస: పప
6582 SQX2224632
పపరర: లయవణఖ నసదద

95-224/630

తసడడ:ప చసదప శశఖర
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ప ననబర బ శరససస స యలమసచల
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:33
లస: పప
6579 SQX0389437
పపరర: కకటటశశరరరవప పరరర

6571 SQX0081935
పపరర: రమజజ షపక

6569 SQX1590059
పపరర: షపక ససభబన

తసడడ:ప షపక మమలయల
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగమర వరల
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప ననబబల శరససల న
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:34
లస: పప
6576 SQX2160083
పపరర: చసదప శశఖర యలమసచల

95-224/629

తసడడ:ప హహహదర సరహహబ
ఇసటట ననస:70-5-781
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప సరరశశశర రరవప అచల
ఇసటట ననస:70-5-782
వయససస:33
లస: పప
6573 SQX0506428
పపరర: చసదపశశఖర యలమసచల

6568 SQX1195347
పపరర: షపక పసదబ ససభబన

6593 SQX1254697
పపరర: జలయన షపక

95-224/648

తసడడ:ప లడడడమయ షపక
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:28
లస: పప
95-224/650

6596 SQX0850248
పపరర: ఖయజజ మహహదబ దన షపక

95-224/651

తసడడ:ప రజజక
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:32
లస: పప
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95-224/652

తసడడ:ప కరససస
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:48
లస: పప
6600 SQX1848209
పపరర: ససభబన సయఖద

6598 SQX0850339
పపరర: మయణణకఖ రరవప జసగస

తసడడ:ప ఏసస
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:48
లస: పప
95-224/884

6601 SQX0004929
పపరర: ఫరతమబననసర బబగస షపక

తసడడ:ప సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:70-5-785,BAVAJI NAGAR 2ND
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగమర వల
ఇసటట ననస:70-5-786
వయససస:33
లస: ససస స

6603 SQX0944967
పపరర: ఆససఫ షపక

6604 SQX2115046
పపరర: రరజశన భబష షపక

95-224/656

తసడడ:ప లతఫపన
ఇసటట ననస:70-5-787
వయససస:27
లస: పప
6606 SQX0309252
పపరర: మసరసనశల షపక

95-224/659

95-224/662

95-224/665

95-94/535

95-224/669

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:25
లస: ససస స

95-224/660

6616 SQX0506667
పపరర: లకడర లలకసరన

6619 MLJ2064681
పపరర: రహహమబననసర

95-224/672

6622 MLJ2062131
పపరర: ససబబన షపక

95-224/663

6625 MLJ2065092
పపరర: బబజబ షపక
భరస : అనశరరగషర
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:41
లస: ససస స

6605 SQX2115053
పపరర: రరజశన భబష షపక

95-224/658

6608 SQX1888890
పపరర: హససన బబగబమ

95-224/661

6611 SQX1888296
పపరర: ఇమయమన షపక

95-224/664

తసడడ:ప మహమరద ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-5-789
వయససస:21
లస: పప
95-224/666

6614 SQX2500627
పపరర: ససభబన షపక

95-224/1630

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-5-792
వయససస:45
లస: పప
95-224/667

6617 SQX1657709
పపరర: నచరర హన షపక

95-224/668

భరస : బబజద షపక
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:52
లస: ససస స
95-224/670

6620 SQX0081257
పపరర: బబబబ షపక

95-224/671

తసడడ:ప ససధనన
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:35
లస: పప
95-224/673

తసడడ:ప జనచరసరహహబ
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:58
లస: పప
95-224/674

95-224/1498

తసడడ:ప మహమరద ఖయన
ఇసటట ననస:70-5-789
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : యమససఫరమ న
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప యమససఫరమ న
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:38
లస: పప
6624 SQX1888676
పపరర: రరహన షపక

6613 SQX1888817
పపరర: ఫరతమ షపక

6602 SQX2194249
పపరర: ఖయజ మహహబబలయర షపక

తసడడ:ప అకగర
ఇసటట ననస:70-5-787
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:53
లస: ససస స
6621 MLJ2066264
పపరర: మబజరరమ న

95-224/657

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-5-791
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అలయరబక మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:68
లస: పప
6618 MLJ2062602
పపరర: రజయయ షపక

6610 SQX1889393
పపరర: రహసతషననసర షపక

95-224/654

తసడడ:ప కరరమబలర
ఇసటట ననస:70-5-786
వయససస:34
లస: పప

భరస : పఠరన ఉమర ఖయన
ఇసటట ననస:70-5-789
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-789
వయససస:49
లస: పప
6615 SQX2094142
పపరర: జజఫర మహమరద

95-224/655

తసడడ:ప దనదన
ఇసటట ననస:70-5-787
వయససస:68
లస: పప

భరస : మహమరదకహన పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-789
వయససస:38
లస: ససస స
6612 SQX1889294
పపరర: అమర బబషర పఠరన

6607 MLJ2063675
పపరర: అకగర షపక

6599 SQX0850321
పపరర: ఖయదర సరహహబ షపక

తసడడ:ప మహమరద ఖయససస
ఇసటట ననస:70-5-784
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప అకగర
ఇసటట ననస:70-5-787
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప షపక
ఇసటట ననస:70-5-787
వయససస:40
లస: పప
6609 SQX1888320
పపరర: మలర క బబగబమ పఠరన

95-224/653

6623 SQX2103190
పపరర: ఫరతమయ బ మహమరద

95-224/1242

భరస : జజఫర మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-794
వయససస:52
లస: ససస స
95-224/675

6626 SQX0913277
పపరర: పరఖరర షపక

95-224/676

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:42
లస: ససస స
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6627 SQX0005694
పపరర: మబసతనజ బబనస మహమరద

95-224/677

భరస : షమబ
ర దదబన
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:51
లస: ససస స
6630 MLJ2068534
పపరర: అనశరరగషర షపక

95-224/680

95-224/682

95-224/684

95-224/687

95-224/689

95-224/692

95-224/696

భరస : కరరమబలర
ఇసటట ననస:70-5-800
వయససస:47
లస: ససస స

6640 MLJ2064913
పపరర: గరలబ షపక

6643 SQX1542654
పపరర: షరహహన బబగస షపక

6646 MLJ2062008
పపరర: హససనన షపక

6649 MLJ2061992
పపరర: హసనఅహమద షపక

95-224/1502

6652 SQX2223642
పపరర: అపసపన పటబన

95-224/688

6655 SQX1258897
పపరర: కరరమబలయర షపక
తసడడ:ప అబబబల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:70-5-800
వయససస:41
లస: పప

6635 SQX1888981
పపరర: నససమ షపక

95-224/683

6638 SQX1892652
పపరర: నజమబదదబన సయద

95-224/686

6641 SQX2160026
పపరర: ఆససఫర పఠరన

95-224/1501

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-5-797
వయససస:22
లస: ససస స
95-224/690

6644 SQX0992701
పపరర: మజహర షపక

95-224/691

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:31
లస: ససస స
95-224/693

6647 SQX0796516
పపరర: ఇసరరఇలల షపక

95-224/694

తసడడ:ప హసనస ఆహమరద
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:31
లస: పప
95-224/697

6650 SQX1990266
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-224/1243

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:56
లస: పప
95-224/1503

తసడడ:ప మబనర ఖయన
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:22
లస: ససస స
95-224/699

95-224/1499

తసడడ:ప మసరసన సయద
ఇసటట ననస:70-5-797
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప జజనఅహమద
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:26
లస: పప
6654 MLJ2062974
పపరర: నసరరన షపక

95-224/685

భరస : హసనఅహమద
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప హసన మద
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:35
లస: పప
6651 SQX2223634
పపరర: నచరర షపక

6637 SQX1888908
పపరర: తజదదబన సయద

6632 SQX2237741
పపరర: జరరనన షపక

తసడడ:ప సరయ అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-5-797
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : షపక ననగమర వరల
ఇసటట ననస:70-5-799
వయససస:34
లస: ససస స
6648 SQX0220996
పపరర: మయబబ ససభబన షపక

95-224/1500

తసడడ:ప ఖయససస
ఇసటట ననస:70-5-797
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏసస బబబబ మలర
ఇసటట ననస:70-5-798
వయససస:23
లస: ససస స
6645 SQX1524751
పపరర: షపక శసషరద

6634 SQX2223709
పపరర: షరజ షపక

95-224/679

భరస : గగసస షపక
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన సయద
ఇసటట ననస:70-5-797
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప గరలబ
ఇసటట ననస:70-5-797
వయససస:40
లస: పప
6642 SQX1891985
పపరర: శశశలజ మలర

95-224/681

తసడడ:ప మహమరద రఫస
ఇసటట ననస:70-5-796
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:70-5-797
వయససస:54
లస: ససస స
6639 MLJ2065399
పపరర: మహమరదఉసరరనఅల షపక

6631 SQX0006908
పపరర: షమబ
ర దదబన మహమరద

6629 SQX1888502
పపరర: ఖరరననసర షపక

భరస : అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ సరబ
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:58
లస: పప

భరస : మహమరద రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-5-796
వయససస:23
లస: ససస స
6636 MLJ2063014
పపరర: తనహహరఉననసర షపక

95-224/678

భరస : అకగర
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయదరశల
ఇసటట ననస:70-5-795
వయససస:43
లస: పప
6633 SQX1892058
పపరర: షరజ షపక

6628 SQX0221010
పపరర: లతఫరన షపక

6653 SQX1888353
పపరర: ఆశ షపక

95-224/698

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-5-800
వయససస:20
లస: ససస స
95-224/700

6656 SQX1255208
పపరర: అఫసపన ససలయసన షపక

95-224/701

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:46
లస: ససస స
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95-224/702

తసడడ:ప అబబబల జబబగర షపక
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:53
లస: ససస స
6660 SQX1254952
పపరర: జయవపల రరహమయన షపక

95-224/705

95-224/708

95-224/711

95-224/714

95-224/1505

95-224/718

95-224/721

భరస : కరలషర
ఇసటట ననస:70-5-809
వయససస:60
లస: ససస స

6670 SQX0506741
పపరర: అజమ షపక

6673 SQX0581454
పపరర: ఉమమర సలయర షపక

6676 MLJ2065639
పపరర: ఆదస షపక

6679 SQX1254648
పపరర: ననజయయ షపక

95-224/1506

6682 SQX1502153
పపరర: సలయర షపక

95-224/715

6685 SQX1174572
పపరర: సరదదక షపక
తసడడ:ప కరలలష
ఇసటట ననస:70-5-809
వయససస:30
లస: పప

6665 SQX1573063
పపరర: రరజజశన షపక

95-224/710

6668 SQX0850206
పపరర: రరహనన షపక

95-224/713

6671 SQX2427151
పపరర: జజరరనన బబగస షపక

95-224/1504

భరస : షరజజహన షపక
ఇసటట ననస:70-5-804
వయససస:37
లస: ససస స
95-224/716

6674 MLJ2065449
పపరర: సమమమన షపక

95-224/717

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:70-5-805
వయససస:52
లస: ససస స
95-224/719

6677 SQX0736058
పపరర: రహమత సయఖద

95-224/720

తసడడ:ప బబజత
ఇసటట ననస:70-5-805
వయససస:68
లస: పప
95-224/722

6680 SQX1254945
పపరర: దదలర యద షపక

95-224/723

తసడడ:ప మభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-806
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/724

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:70-5-809
వయససస:32
లస: ససస స
95-224/726

95-224/707

భరస : ఆజమ
ఇసటట ననస:70-5-804
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జఫరర సరధదక షపక
ఇసటట ననస:70-5-806
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షపక మకలగల
ఇసటట ననస:70-5-808
వయససస:32
లస: ససస స
6684 AP151000708090
పపరర: మయలన షపక

95-224/712

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-5-805
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప కరశమ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-5-805
వయససస:74
లస: పప
6681 SQX2362531
పపరర: షపక రహహమయ

6667 SQX1259069
పపరర: రహమయన షపక

6662 SQX1259135
పపరర: అబబబల గఫరరర షపక

తసడడ:ప చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-5-802
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబబబల రరహమయన షపక
ఇసటట ననస:70-5-805
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:70-5-805
వయససస:35
లస: పప
6678 SQX0735829
పపరర: బబజత సయఖద

95-224/709

తసడడ:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:70-5-804
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప సరరబర షపక
ఇసటట ననస:70-5-804
వయససస:36
లస: పప
6675 MLJ2065407
పపరర: అబబబల రరహమయన షపక

6664 AP151000708020
పపరర: అకగరరరన షపక

95-224/704

తసడడ:ప అబబబల బషసర షపక
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-5-802
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:70-5-804
వయససస:60
లస: ససస స
6672 SQX2427052
పపరర: షరజహన షపక

95-224/706

తసడడ:ప మసరసనశల
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-5-802
వయససస:31
లస: ససస స
6669 AP151000708088
పపరర: నననషపక

6661 SQX1254556
పపరర: జమర రరహరన షపక

6659 SQX0391409
పపరర: కకకషషవనణణ దనరర �

భరస : రరస బపహరస�
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల జబబగర షపక
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:61
లస: పప
6666 SQX1259036
పపరర: మమనరర షపక

95-224/703

భరస : అకగరరరన
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల జబబగర షపక
ఇసటట ననస:70-5-801
వయససస:31
లస: పప
6663 SQX1255265
పపరర: అబబబల జబబగర షపక

6658 MLJ2062594
పపరర: హలమయ షపక

6683 SQX1174598
పపరర: దదలర యద సయఖద

95-224/725

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-5-809
వయససస:32
లస: ససస స
95-224/727

6686 SQX0220962
పపరర: రఫస షపక

95-224/728

తసడడ:ప ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:70-5-809
వయససస:31
లస: పప
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95-224/729

తసడడ:ప ఆదమ షరఫస
ఇసటట ననస:70-5-809
వయససస:38
లస: పప
6690 SQX1258814
పపరర: రహహస షపక

95-224/731

95-224/734

95-224/737

95-224/740

95-224/743

95-224/746

95-224/749

తసడడ:ప వల � �
ఇసటట ననస:70-5-817
వయససస:53
లస: పప

6700 SQX1254754
పపరర: ధనలకడర సశరష

6703 MLJ2062040
పపరర: శకనవరసరరవప � సశరష �

6706 SQX1658228
పపరర: అబద షపక

6709 SQX2159838
పపరర: మసరసన వల షపక

95-224/751

6712 MLJ2063279
పపరర: తనహహరరన షపక

95-224/741

6715 SQX0120287
పపరర: మహన రరజ ఎస
తసడడ:ప చన అబబగయ
ఇసటట ననస:70-5-818
వయససస:40
లస: పప

6695 SQX0390062
పపరర: అబబబల అల షపక�

95-224/736

6698 MLJ2063519
పపరర: షసషరద
� షపక�

95-224/739

6701 MLJ2064871
పపరర: పదనరవత� సశరష�

95-224/742

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:70-5-815
వయససస:51
లస: ససస స
95-224/744

6704 SQX1658061
పపరర: రరహన షపక

95-224/745

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:70-5-816
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/747

6707 SQX1658129
పపరర: మసరసన వల షపక

95-224/748

తసడడ:ప గరరబబనస షపక
ఇసటట ననస:70-5-816
వయససస:35
లస: పప
95-224/1508

6710 SQX1258640
పపరర: అయయషర ఫసరబగస షపక

95-224/750

తసడడ:ప మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-5-817
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/752

భరస : వల
ఇసటట ననస:70-5-817
వయససస:78
లస: ససస స
95-224/754

95-224/733

భరస : గఫరరర � �
ఇసటట ననస:70-5-814
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప గరరబబన
ఇసటట ననస:70-5-816
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:70-5-817
వయససస:46
లస: ససస స
6714 MLJ2062867
పపరర: మహమమద� షపక�

95-224/738

భరస : గరరబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-816
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-5-816
వయససస:67
లస: పప
6711 MLJ2063287
పపరర: మబసతనజరగగస షపక

6697 SQX1483908
పపరర: కలకపర రతనస నసబబరర

6692 SQX0389379
పపరర: అయషర షపక�

తసడడ:ప జజన భబషర�
ఇసటట ననస:70-5-813
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:70-5-815
వయససస:55
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:70-5-816
వయససస:34
లస: ససస స
6708 SQX1657790
పపరర: గరరబన షపక

95-224/735

భరస : పపవణ సశరష
ఇసటట ననస:70-5-815
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:70-5-815
వయససస:38
లస: పప
6705 SQX1893445
పపరర: రరజజశస బబగబమ షపక

6694 SQX1483924
పపరర: సరసశత నసబమరర

95-224/730

భరస : అబబబల రహహస�
ఇసటట ననస:70-5-813
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప భమషణస నసబబరర
ఇసటట ననస:70-5-813
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప రరజజ
ఇసటట ననస:70-5-814
వయససస:63
లస: పప
6702 MLJ2064863
పపరర: గగపస� సశరష�

95-224/732

భరస : కలకపరరతనస నసబమరర
ఇసటట ననస:70-5-813
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప షమద
ఇసటట ననస:70-5-813
వయససస:36
లస: పప
6699 MLJ2063766
పపరర: గఫరరర షపక

6691 SQX0850461
పపరర: ఫరతమ షపక

6689 SQX1258830
పపరర: పరరశన బబబ షపక

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-5-812/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-813
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అశశకలకమయర
ఇసటట ననస:70-5-813
వయససస:43
లస: ససస స
6696 SQX0850446
పపరర: మహహమబద షపక

95-224/1507

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-5-810
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-5-812/1
వయససస:39
లస: పప
6693 MLJ2064830
పపరర: భబరత మలలతరర

6688 SQX2116416
పపరర: షహహన షపక

6713 SQX1258582
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక

95-224/753

తసడడ:ప మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-5-817
వయససస:24
లస: పప
95-223/1096

6716 AP151000708184
పపరర: ససలదనబ� షపక�

95-224/755

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:70-5-818
వయససస:63
లస: ససస స
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6717 SQX0389858
పపరర: మబసరసఖసననసర షపక�
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95-224/756

భరస : అబబబల గఫపర�
ఇసటట ననస:70-5-819
వయససస:53
లస: ససస స
6720 SQX1254440
పపరర: ససబబగరరవప వదదబ

95-224/759

95-224/762

95-224/765

95-224/768

95-224/771

95-224/774

95-224/766

6730 SQX1570440
పపరర: హససనన షపక

6733 AP151000681053
పపరర: కకటటశశరర� భమమయ�

6736 MLJ3267861
పపరర: రహసతషన� షపక�

95-224/777

6741 SQX0275123
పపరర: అజమ షపక�

95-224/780

6739 SQX1227405
పపరర: అజజలర య షరరఫ మహమరద

95-224/769

తసడడ:ప నబ�
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:35
లస: పప

95-224/772

6745 SQX1950013
పపరర: హజరబ షపక
భరస : ఇకరగల బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-5-826
వయససస:39
లస: ససస స

95-224/764

6728 SQX1543033
పపరర: రజజక సయఖద

95-224/767

6731 SQX1892876
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-224/770

6734 SQX1542621
పపరర: అసరతషననసర షపక

95-224/773

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:32
లస: ససస స
95-224/775

6737 AP151000708182
పపరర: నచరరరహన షపక�

95-224/776

భరస : అబబబలనబ�
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:50
లస: ససస స
95-224/778

6740 SQX1542837
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-224/779

తసడడ:ప నబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:36
లస: పప
95-224/781

తసడడ:ప బబడచ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:44
లస: పప
95-224/1509

6725 SQX1542886
పపరర: షహననజ బబగస సయఖద

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-822
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప హబబబలయరహ మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:28
లస: పప
6742 SQX0391250
పపరర: భబషర షపక

95-224/761

తసడడ:ప దచలయ సయఖద
ఇసటట ననస:70-5-821
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభబన� �
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:43
లస: ససస స

6738 SQX1227397
పపరర: తహహరరననసర బబగమ
మహమరద
భరస : హబబబలయర మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:41
లస: పప

6727 SQX1542993
పపరర: అఫసర సయఖద

6722 SQX1647718
పపరర: సరఖయయ సయఖద

భరస : దచలయ సయఖద
ఇసటట ననస:70-5-821
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శసకరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:70-5-823
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప భబషర
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:38
లస: ససస స

6744 SQX2207231
పపరర: నబ షపక

95-224/763

భరస : ననగబల షపక
ఇసటట ననస:70-5-822
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-822
వయససస:30
లస: పప
6735 SQX0735563
పపరర: హమదన షపక

6724 SQX1570499
పపరర: జరరన షపక

95-224/758

భరస : రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:70/5/821
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప దచలయ సయఖద
ఇసటట ననస:70-5-821
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప బబజత సయఖద
ఇసటట ననస:70-5-821
వయససస:51
లస: పప
6732 SQX1254937
పపరర: బబజ షపక

95-224/760

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-821
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప షసకత షపక
ఇసటట ననస:70-5-821
వయససస:25
లస: పప
6729 SQX1542860
పపరర: దచలయ సయఖద

6721 AP151000708604
పపరర: శకనవరసరరవప వదదబ

6719 MLJ2062362
పపరర: ధనలకడర వదదబ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-5-820
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-5-820
వయససస:55
లస: పప

భరస : సయఖద రజజక
ఇసటట ననస:70-5-821
వయససస:23
లస: ససస స
6726 SQX1647809
పపరర: ఆషసక షపక

95-224/757

భరస : ససబబగరరవప వదదబ
ఇసటట ననస:70-5-820
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప వదదబ
ఇసటట ననస:70-5-820
వయససస:30
లస: పప
6723 SQX1647767
పపరర: సయఖద సఖయయ బబగస

6718 SQX1254432
పపరర: నవన వదదబ

6743 SQX1227439
పపరర: హబబబలయర మహమరద

95-224/782

తసడడ:ప అబబబల అజజ మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-825
వయససస:65
లస: పప
95-224/783

6746 SQX1949916
పపరర: గగససయయ బబగస మహమరద

95-224/784

భరస : గగస బబలగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-826
వయససస:54
లస: ససస స
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6747 SQX1949999
పపరర: ఇకరగల బబషర షపక
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95-224/785

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-5-826
వయససస:44
లస: పప
6750 SQX1893411
పపరర: రజయ షపక

95-224/787

తసడడ:ప ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:70-5-827
వయససస:21
లస: ససస స
6753 SQX1488486
పపరర: ననగమర వల షపక

6748 SQX1949965
పపరర: గగస బబలగ మహమరద

6751 SQX1488452
పపరర: మహబమబ బ షపక

6752 MLJ2064970
పపరర: లకడరబబయ � బబ సదదల�

6754 SQX1488502
పపరర: నబ సరహహబ షపక
తసడడ:ప ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-5-827
వయససస:52
లస: పప

95-224/793
6756 MLJ2062891
పపరర: మబసతనజజగనస
� మహమద
�
భరస : షసషషదదబన
��
ఇసటట ననస:70-5-828
వయససస:58
లస: ససస స

6757 SQX0850396
పపరర: గగస బబషర షపక
తసడడ:ప జలయన
ఇసటట ననస:70-5-828
వయససస:27
లస: పప

6759 MLJ2065654
పపరర: మహమరదనరబససబబన షపక

6760 SQX2268456
పపరర: ఫయయజ బబష షపక

95-224/796

తసడడ:ప గరలబ
ఇసటట ననస:70-5-828
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప బబడత షపక
ఇసటట ననస:70-5-828/1
వయససస:59
లస: పప
6765 SQX1542704
పపరర: ససలదన షపక

95-224/801

95-224/804

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:33
లస: పప

6766 SQX1259275
పపరర: భవరన మటటటగబసట

6769 MLJ3265154
పపరర: షమనన� పఠరన�

95-224/807

6772 AP151000708507
పపరర: జయలకడర మటటటగబసట

95-224/794

6775 SQX0390245
పపరర: జజన షపక�
తసడడ:ప బబబబవల�
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:35
లస: పప

95-224/792

6758 SQX1255273
పపరర: అమర జజన షపక

95-224/795

తసడడ:ప బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:70-5-828
వయససస:32
లస: పప
95-222/1281

6761 SQX0414151
పపరర: హససనన షపక

95-224/797

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-828/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/799

6764 SQX1542738
పపరర: మమలయల షపక

95-224/800

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-5-833
వయససస:30
లస: పప
95-224/802

6767 SQX1892538
పపరర: గగసఖబ షపక

95-224/803

భరస : మహహబబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:27
లస: ససస స
95-224/805

6770 SQX0390229
పపరర: హహసపసనగ షపక

95-224/806

భరస : హమర జజన
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:38
లస: ససస స
95-224/808

భరస : అసకరరజ
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:55
లస: ససస స
95-224/810

6755 MLJ3268109
పపరర: జజనగ
� షపక�
భరస : బబషర � �
ఇసటట ననస:70-5-828
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసననమ న � �
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:51
లస: ససస స
6774 SQX1892553
పపరర: ఖజ మహహబబలయర షపక

95-224/791

తసడడ:ప అసకరరజ మటటటగబసట
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:38
లస: ససస స
6771 SQX1433424
పపరర: మయధవ కసచరర

6763 SQX1542647
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-224/789

భరస : నరరససగబ � �
ఇసటట ననస:70-5-827
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-5-833
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప అలయర బకలక షపక
ఇసటట ననస:70-5-833
వయససస:41
లస: పప
6768 SQX1888577
పపరర: జయ లకడర మకరకన

95-224/788

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-05-828/1
వయససస:31
లస: పప
95-224/798

95-224/1244

తసడడ:ప ఇకరగల బబష షపక
ఇసటట ననస:70-5-826
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-827
వయససస:47
లస: ససస స
95-224/790

6749 SQX2028082
పపరర: ఆయయషర షపక

తసడడ:ప మహబమబ బబలగ MOHAMMED
ఇసటట ననస:70-5-826
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-827
వయససస:29
లస: పప

6762 SQX1658236
పపరర: మసరసన వల షపక

95-224/786

6773 SQX1888999
పపరర: బల గబరవయఖ మకరకన

95-224/809

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:23
లస: పప
95-224/811

6776 SQX0389775
పపరర: దసరరర పపసరద మబటటటగబసడడ

95-224/812

తసడడ:ప అసకరరజ
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:37
లస: పప
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6777 SQX0429050
పపరర: అసకరరజ మటటటగబసట
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95-224/813

తసడడ:ప బబలర యఖ
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:63
లస: పప
95-224/1512

తసడడ:ప అనశర అలఖయన
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/815

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:70-5-836
వయససస:44
లస: ససస స
95-224/818

భరస : ఇసరరయల బబగస
ఇసటట ననస:70-5-837
వయససస:29
లస: ససస స

6784 SQX0390260
పపరర: ఉసరరన షపక�

6787 SQX2159945
పపరర: మబజజహహద మహమరద

95-224/820

తసడడ:ప నవరబబమ న � �
ఇసటట ననస:70-5-838
వయససస:38
లస: ససస స

6790 AP151000708154
పపరర: ఫరతమబననసరబబగస షపక�

95-224/816

95-224/823

తసడడ:ప బబబబ బబగ � �
ఇసటట ననస:70-5-838
వయససస:39
లస: పప

6793 AP151000708145
పపరర: బబబబ బబలగ షసలక

6782 MLJ3268125
పపరర: షఫసయయ� షపక�

95-224/1514

6785 SQX0390088
పపరర: జలయన షపక

6788 SQX1891878
పపరర: మహబబబగ బబగబమ

95-224/821

భరస : ఖయలలషర షపక
ఇసటట ననస:70-5-839
వయససస:31
లస: ససస స
6798 SQX1218909
పపరర: షరజహన షపక
తసడడ:ప పసర అహరద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-839
వయససస:62
లస: పప

6799 SQX1089482
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-224/824

6794 SQX2048288
పపరర: మహబబబగ బబగస

తసడడ:ప లయలయ షపక
ఇసటట ననస:70-5-840
వయససస:26
లస: పప

6802 SQX1089508
పపరర: నససపదదబన షపక

95-224/826

6805 SQX0850362
పపరర: అకగర షపక
తసడడ:ప కరరస
ఇసటట ననస:70-5-840
వయససస:51
లస: పప

6797 SQX1657758
పపరర: కరలలషర షపక

95-224/827

తసడడ:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-839
వయససస:34
లస: పప
95-224/829

6800 SQX0850370
పపరర: షపక ఖమర

95-224/830

భరస : హబబబబ
ఇసటట ననస:70-5-840
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/832

తసడడ:ప అకగర షపక
ఇసటట ననస:70-5-840
వయససస:30
లస: పప
95-224/834

95-224/1245

తసడడ:ప ఇసరరయల బబగ బబగస
ఇసటట ననస:70-5-838
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నససరరదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-840
వయససస:26
లస: ససస స
95-224/831

95-224/822

తసడడ:ప బబబబ�
ఇసటట ననస:70-5-838
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-5-839
వయససస:34
లస: పప
95-224/828

95-224/819

6791 SQX0004903
పపరర: ఇసరరయయల బబగ� షపక�
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6796 SQX1784552
పపరర: కరలలశ షపక

95-224/817

భరస : ఇసరరయల బబగ
ఇసటట ననస:70-5-838
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయససస బబలగ షసలక
ఇసటట ననస:70-5-838
వయససస:60
లస: పప

95-224/825

95-224/814

తసడడ:ప ససలదన
ఇసటట ననస:70-5-836
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబబబబబగ�
ఇసటట ననస:70-5-838
వయససస:55
లస: ససస స

6792 MLJ2065647
పపరర: రహమయన బబగ� �

95-224/1511

భరస : కరరమబలయర � �
ఇసటట ననస:70-5-836
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప సలమ మహమరద
ఇసటట ననస:70-5-837
వయససస:20
లస: పప

6789 MLJ2066439
పపరర: ఆశయయససలయసనన � �

తసడడ:ప లయల
ఇసటట ననస:70-5-840
వయససస:32
లస: పప

95-224/1513

తసడడ:ప కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-5-836
వయససస:35
లస: పప

6786 SQX1658038
పపరర: మహబమబ బ బబగస

6804 SQX0850388
పపరర: షపక హబబబ

6781 SQX2268969
పపరర: మహమరద ఆరరఫర షపక

6779 SQX2435048
పపరర: మలర క ససలయసనన

భరస : అనశర అలఖయన
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమరద అలఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:25
లస: ససస స

6783 SQX0082040
పపరర: షపక గగససయయ

6801 SQX1254408
పపరర: హబబ షపక

95-224/1510

తసడడ:ప మహమరద ఖయన
ఇసటట ననస:70-5-835
వయససస:66
లస: పప

6780 SQX2430171
పపరర: అల ఖయన మహమరద

6795 SQX1658137
పపరర: రహమత షపక

6778 SQX2435170
పపరర: అనవర అల ఖయన

6803 SQX1888809
పపరర: అనవర బబష షపక

95-224/833

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:70-5-840
వయససస:32
లస: పప
95-224/835

6806 SQX1254465
పపరర: నజజర షపక

95-224/836

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:25
లస: ససస స
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6807 SQX0007070
పపరర: ఆష� సయఖద�
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95-224/837

తసడడ:ప కఫసల�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:30
లస: ససస స
6810 MLJ3268653
పపరర: షరహన షపక

95-224/840

95-224/843

95-224/846

95-224/849

95-224/852

95-224/1515

95-224/857

తసడడ:ప నవరబబమ న � �
ఇసటట ననస:70-5-847
వయససస:40
లస: ససస స

6820 SQX0006122
పపరర: గన ససలదన సయఖద

6823 MLJ2062370
పపరర: మసరసనగ షపక

6826 AP151000708296
పపరర: సససదరర వనసకకసడ�

6829 SQX2187144
పపరర: ఫసలజ బబష షపక

95-224/859

6832 MLJ3265782
పపరర: నజరరదదబన
� షపక�

95-224/850

6835 SQX1254986
పపరర: నచరర హన బబగమ పఠరన
భరస : సలస పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-847
వయససస:50
లస: ససస స

6815 SQX0388884
పపరర: సరమమలల పససదసరరస�

95-224/845

6818 SQX0005561
పపరర: సరధదక సయఖద

95-224/848

6821 SQX0006320
పపరర: భబషర� షపక�

95-224/851

తసడడ:ప బబబబలయల�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:49
లస: పప
95-224/853

6824 MLJ2062255
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-224/854

తసడడ:ప అబబబలయమ దర
ఇసటట ననస:70-5-842
వయససస:54
లస: పప
95-224/855

6827 AP151000708230
పపరర: పరరశత తనళళల

95-224/856

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-5-844
వయససస:60
లస: ససస స
95-224/1516

6830 SQX0080978
పపరర: అససనన షపక

95-224/858

భరస : నజర
ఇసటట ననస:70-5-846
వయససస:32
లస: ససస స
95-224/860

తసడడ:ప లయలఅహమద � �
ఇసటట ననస:70-5-846
వయససస:40
లస: పప
95-224/862

95-224/842

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప జలయన
ఇసటట ననస:70-5-844
వయససస:22
లస: పప

భరస : లయలఅహరద�
ఇసటట ననస:70-5-846
వయససస:67
లస: ససస స
6834 MLJ2066454
పపరర: ననజయయససలయసనన� �

95-224/847

భరస : మలర యఖ�
ఇసటట ననస:70-5-843
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప కకదసడశశటట
ఇసటట ననస:70-5-844
వయససస:65
లస: పప
6831 MLJ3268786
పపరర: అకస రరననసర షపక�

6817 SQX0850347
పపరర: చనన బబషర షపక

6812 AP151000708301
పపరర: హససననషపక�

తసడడ:ప జజరరర�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-5-842
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-5-842
వయససస:33
లస: పప
6828 AP151000708260
పపరర: వనసకటటశశరరర తనళళల

95-224/844

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:39
లస: పప

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:70-5-842
వయససస:26
లస: ససస స
6825 SQX2159952
పపరర: మరర వల షపక

6814 SQX0005579
పపరర: నచరరదదన� షపక�

95-224/839

భరస : ఖయజజ�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప మమమనసదదబన
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:38
లస: పప
6822 SQX1888882
పపరర: నజర షపక

95-224/841

తసడడ:ప భబషర�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప జజన�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:34
లస: పప
6819 MLJ2064657
పపరర: మరరవల షపక

6811 SQX0006957
పపరర: ఖయజజబ� షపక�

6809 SQX0850354
పపరర: రజయ షపక

భరస : చనన బబషర
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : భబషర�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరలలష
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:46
లస: ససస స
6816 SQX0007120
పపరర: కఫసల� సయఖద�

95-224/838

తసడడ:ప జజన�
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబబబలమ మడ
ఇసటట ననస:70-5-841
వయససస:38
లస: ససస స
6813 SQX0005819
పపరర: కగసర షపక

6808 SQX0006197
పపరర: మబబనన� సయఖద�

6833 SQX1657618
పపరర: అమనన పఠరన

95-224/861

భరస : అసర స పఠరన
ఇసటట ననస:70-5-847
వయససస:26
లస: ససస స
95-224/863

6836 MLJ2062826
పపరర: జబబదన షపక

95-224/864

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:70-5-847
వయససస:55
లస: ససస స
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గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-224/865

భరస : నవరబబమ న
��
ఇసటట ననస:70-5-847
వయససస:58
లస: ససస స
6840 SQX0913285
పపరర: జజరర మయరరల రరజననల

95-224/868

95-224/1246

95-224/871

95-224/874

95-224/877

95-224/880

95-224/883

భరస : రమణ రరడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:70-6
వయససస:37
లస: ససస స

6850 MLJ3265360
పపరర: మయలస బ షపక� �

6853 MLJ2063782
పపరర: ననరరయణ బళళళరర

6856 MLJ3268182
పపరర: రమణమమరరస తషమయర

6859 SQX2234292
పపరర: అసమయ షపక

95-224/886

6862 SQX1488437
పపరర: రసగననథ బతస న

95-224/875

6865 SQX1657642
పపరర: రహహమయ షపక
భరస : మఖసగల షపక
ఇసటట ననస:70-6-12-34
వయససస:32
లస: ససస స

6845 SQX1521310
పపరర: వనసకట కలయఖణణ తషమర

95-224/870

6848 AP151000708177
పపరర: నససమయ షపక�

95-224/873

6851 SQX0389700
పపరర: బబజర పరలకలలరర

95-224/876

తసడడ:ప వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:37
లస: పప
95-224/878

6854 SQX0004952
పపరర: దతవ రరజరరజరశశరర� తషమయర�

95-224/879

భరస : రరమమమరరస�
ఇసటట ననస:70-5-851
వయససస:35
లస: ససస స
95-224/881

6857 AP151000708047
పపరర: దసరరరరరవప తషమయర�

95-224/882

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:70-5-851
వయససస:44
లస: పప
95-224/1518

6860 SQX1658103
పపరర: ఖయజజ షపక

95-224/885

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-5-8281
వయససస:22
లస: పప
95-224/887

తసడడ:ప ఏడడకకసదలల బతస న
ఇసటట ననస:70-6
వయససస:34
లస: పప
95-224/1520

95-223/1149

భరస : ఖయమమ�
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫయయజ బబష షపక
ఇసటట ననస:70-5-858/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రసగననథ బతస న
ఇసటట ననస:70-6
వయససస:28
లస: ససస స
6864 SQX2477370
పపరర: వరలకడర కసడడ

95-224/872

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-5-851
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:70-5-851
వయససస:46
లస: పప
6861 SQX1488387
పపరర: సరశత బతస న

6847 MLJ3267390
పపరర: వజయ తషమయర

6842 SQX1999929
పపరర: పరరశన షపక

భరస : శకనవరస రరవప తషమర
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:73
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-5-851
వయససస:63
లస: ససస స
6858 AP151000708027
పపరర: శకనవరసరరవప తషమయర�

95-224/1517

భరస : ఖయమమ� �
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:56
లస: పప
6855 AP151000708174
పపరర: అననపపరష తషమయర

6844 SQX2243574
పపరర: మహబమబ సయద

95-224/867

భరస : ససరరజదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-849
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:43
లస: ససస స
6852 SQX1258533
పపరర: యనసస షపక

95-224/869

భరస : బబష
ఇసటట ననస:70-5-849
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యబనసస షపక
ఇసటట ననస:70-5-850
వయససస:40
లస: ససస స
6849 MLJ2067718
పపరర: నననబ షపక

6841 SQX0735944
పపరర: జయకలమయరర జజనననబతస న

6839 MLJ2062016
పపరర: నవరబబమ న
��

తసడడ:ప యయకలబబమ న
��
ఇసటట ననస:70-5-847
వయససస:68
లస: పప

భరస : చసదపకలమయర
ఇసటట ననస:70-5-848/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ససరజదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-5-849
వయససస:20
లస: ససస స
6846 SQX1254572
పపరర: వరహహద షపక

95-224/866

తసడడ:ప జజనభబషర� �
ఇసటట ననస:70-5-847
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప కరనడడ
ఇసటట ననస:70-5-848
వయససస:43
లస: పప
6843 SQX1990159
పపరర: షరజహన షపక

6838 MLJ3269248
పపరర: రహహస� షపక�

6863 SQX2475978
పపరర: రమణ రరడడడ కసడడ

95-224/1519

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:70-6
వయససస:42
లస: పప
95-224/888

6866 SQX1657899
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-224/889

భరస : అలయర బక షపక
ఇసటట ననస:70-6-82
వయససస:32
లస: ససస స
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95-214/1385

తసడడ:ప జనచ షరహబ షపక
ఇసటట ననస:70-6-95
వయససస:59
లస: పప
6870 SQX2243541
పపరర: షమమ షపక

95-224/1566

95-214/1382

95-220/384

95-216/821

95-224/892

95-224/1612

95-224/1675

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప నమరనపలర
ఇసటట ననస:70-6-855
వయససస:18
లస: ససస స

6880 SQX1538729
పపరర: శకనస కరళసగర

6883 SQX2115038
పపరర: ననజయ షపక

6886 SQX2513539
పపరర: లకడర తసగరళర

6889 SQX1892447
పపరర: రరమ తషలశ తసగరళర

95-224/1568

6892 SQX2382448
పపరర: రరణణ నమరనపలర

95-216/822

6895 SQX0294421
పపరర: ససధనరరణణ కకతస మయసస

6875 SQX1786987
పపరర: ఆషరబబగస దచదతకలల

95-220/383

6878 SQX1659440
పపరర: రఫస వల షపక

95-220/385

6881 SQX2173961
పపరర: ననగరరరరన గరకపరటట

95-224/1567

తసడడ:ప రమయరరవప
ఇసటట ననస:70-6-757
వయససస:32
లస: పప
95-224/893

6884 SQX0391433
పపరర: అబబబల రహహస షపక

95-224/894

తసడడ:ప ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:70-6-809
వయససస:29
లస: పప
95-224/1656

6887 SQX2515518
పపరర: వర పపసరద తసగరళర

95-224/1657

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప తసగరళర
ఇసటట ననస:70-6-851/1
వయససస:36
లస: పప
95-224/895

6890 SQX1888254
పపరర: మహహశ తసగరళర

95-224/896

తలర : కకటటశశరరరవప తసగరళర
ఇసటట ననస:70-6-852
వయససస:39
లస: పప
95-224/1569

భరస : ననగరశశర రరవప నమరనపలర
ఇసటట ననస:70-6-855
వయససస:40
లస: ససస స
95-224/1571

95-223/1097

తసడడ:ప చనన నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-6-597/5, SANGADIGUNTA
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహహష తసగరళర
ఇసటట ననస:70-6-852
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ నమరనపలర
ఇసటట ననస:70-6-855
వయససస:46
లస: పప
6894 SQX2396133
పపరర: నసదదన నమరనపలర

95-218/571

భరస : తసగరళర వర పపసరద
ఇసటట ననస:70-6-851/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప తసగరళర
ఇసటట ననస:70-6-851/1
వయససస:36
లస: పప
6891 SQX2375863
పపరర: ననగరశశర రరవప నమరనపలర

6877 SQX1599739
పపరర: చసద బ షపక

6872 SQX1824036
పపరర: ననగరశశరరరవప జజననలగడడ

భరస : బబజ దచదతకలల
ఇసటట ననస:70-6-597
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:70-6-806
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరపపసరద తసగరళర
ఇసటట ననస:70-6-851/1
వయససస:30
లస: ససస స
6888 SQX2539153
పపరర: వరపపసరద తసగరళర

95-216/820

తసడడ:ప రరమబలల కరళసగర
ఇసటట ననస:70-6-643
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:70-6-806
వయససస:25
లస: ససస స
6885 SQX2486876
పపరర: లకడర తసగరళర

6874 SQX1827807
పపరర: నబ సరహహబ షపక

95-223/1299

తసడడ:ప పరపయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:70-6-320
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససలదస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-6-597/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస కరళసగర
ఇసటట ననస:70-6-643
వయససస:28
లస: ససస స
6882 SQX2115020
పపరర: ననజయ షపక

95-224/891

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-6-595
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల దచదతకలల
ఇసటట ననస:70-6-597
వయససస:23
లస: పప
6879 SQX1538737
పపరర: లకడర కరళసగర

6871 MLJ2068617
పపరర: షరజజదదబబగస షపక

6869 SQX2242493
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ప హహసపన
ఇసటట ననస:70-6-129
వయససస:20
లస: పప

భరస : అబబబలరబగర
ఇసటట ననస:70-6-247
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-6-595
వయససస:51
లస: ససస స
6876 SQX1786789
పపరర: బబజ దచదతకలల

95-224/890

తసడడ:ప లకరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:70-6-119/10
వయససస:33
లస: పప

భరస : హహసపన
ఇసటట ననస:70-6-129
వయససస:43
లస: ససస స
6873 SQX2406007
పపరర: భబనసబ షపక

6868 SQX1254523
పపరర: దనవదస మమడ

6893 SQX2299758
పపరర: అవననశ నమరనపలర

95-224/1570

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప నమరనపలర
ఇసటట ననస:70-6-855
వయససస:20
లస: పప
95-220/989

భరస : ససబపహరణణఖశశర రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:70-6-855/1
వయససస:67
లస: ససస స

6896 SQX2306173
పపరర: శవ పపసరద కకతస మయసస

95-222/1424

తసడడ:ప ససబపమణణఖశశర రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:70-6-855/1
వయససస:40
లస: పప
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95-224/897 6898 SQX2221505
95-224/1572 6899 SQX2183341
6897 SQX1961507
పపరర: ససబపమణణఖశశర రరవప కకతస మయసస
పపరర: ససబపమణణఖశశర రరవప కకతస మయసస
పపరర: యశశసత కకతస మయసస

తసడడ:ప సతఖననరరయణ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:70-6-855/1
వయససస:80
లస: పప
6900 SQX2178713
పపరర: షణబరఖ వలర కకతస మయసస

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:70-6-855/1
వయససస:79
లస: పప
95-224/1574

6901 SQX2041531
పపరర: శకనవరసరరవప పప టటట

తసడడ:ప సతఖ ననగ శకనవరస బబబ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:70-6-855/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప శవనననరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:70-6-855/2
వయససస:40
లస: పప

6903 SQX2176964
పపరర: ననసచరమర పమడడ

6904 SQX2383685
పపరర: వనసకరయమర పప లశశటట

95-224/1576

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-6-855/3
వయససస:33
లస: ససస స
6906 SQX2286045
పపరర: షపక మయ
మ బమ
భరస : షపక మమలయల
ఇసటట ననస:70-6-857
వయససస:40
లస: ససస స
6909 SQX2240281
పపరర: పరరశత గరరకపరటట

95-224/1582

95-224/1585

95-205/869

95-224/899

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప చసతన
ఇసటట ననస:70-6-915
వయససస:35
లస: పప

95-224/1580

6913 SQX2293207
పపరర: కకటటశశర రరవప శనగవరపప

6916 SQX2217719
పపరర: తసజల షపక

6919 SQX2179000
పపరర: రరషర షపక

95-224/1587

6922 SQX2197598
పపరర: భబవననశశరర చచలకరన

95-224/1583

6925 SQX2217784
పపరర: మలర కరరరరనరరవప చసత
తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప చసత
ఇసటట ననస:70-6-915
వయససస:57
లస: పప

95-224/1578

6908 SQX2172112
పపరర: జజన బబష షపక

95-224/1581

6911 SQX2207256
పపరర: గగససయ షపక

95-224/1584

తసడడ:ప ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-857
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/1361

6914 SQX2293082
పపరర: వజయ శనగవరపప

95-224/1362

భరస : కకటటశశరరరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:70-06-857/2
వయససస:34
లస: ససస స
95-214/1383

6917 SQX1894245
పపరర: వరససత గగవసదసల

95-224/898

భరస : రమమశ గగవసదసల
ఇసటట ననస:70-6-860/5
వయససస:32
లస: ససస స
95-214/1384

6920 SQX2178986
పపరర: షసషరద బబగబమ షపక

95-224/1586

భరస : జమయల
ఇసటట ననస:70-6-865
వయససస:57
లస: ససస స
95-224/1588

భరస : గసగరధర రరవప చచలకరన
ఇసటట ననస:70-6-912
వయససస:27
లస: ససస స
95-101/573

6905 SQX2171130
పపరర: దతవ వణ మయధసరర తతటసశశటట

తసడడ:ప అబబబల సతస ర
ఇసటట ననస:70-6-857
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:70-6-865
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-6-877
వయససస:31
లస: ససస స
6924 SQX1086231
పపరర: చచలతనఖ చసతన

6910 SQX2161453
పపరర: ససభబన షపక

95-224/1575

తలర : ననగ లకడర తతటసశశటట
ఇసటట ననస:70-6-856
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఖయజ షపక
ఇసటట ననస:70-6-860/5
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప పరరరసరరధద గగవసదహహలయ
ఇసటట ననస:70-6-860/5
వయససస:36
లస: పప
6921 SQX2172120
పపరర: షరహహద షపక

95-224/1577

తసడడ:ప రమయరరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:70-06-857/2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప గఫర షపక
ఇసటట ననస:70-6-860/1
వయససస:20
లస: పప
6918 SQX1894278
పపరర: రమమశ గగవసదసల

6907 SQX2223758
పపరర: మహబబ షపక

6902 SQX2176980
పపరర: మలర శశరర పరలకరయల
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-6-855/3
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-6-857
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-857
వయససస:28
లస: ససస స
6915 SQX2518173
పపరర: ఇసరరయల జజబఊలయర షపక

95-223/1155

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-6-857
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరరరన
ఇసటట ననస:70-6-857
వయససస:32
లస: ససస స
6912 SQX2144822
పపరర: హససన షపక

తసడడ:ప ఏస ఏన శకనవరస బబబ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:70-6-855/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:70-6-856
వయససస:69
లస: ససస స
95-224/1579

95-224/1573

6923 SQX1580092
పపరర: భవరన చసతన

95-101/572

భరస : చచలతనఖ చసతన
ఇసటట ననస:70-6-915
వయససస:30
లస: ససస స
95-101/673

6926 SQX2215861
పపరర: హవఖ శక మణణ పసనసగగసడ

95-199/1066

తసడడ:ప అననవరస సతఖననరరయణ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:70-6-915
వయససస:20
లస: ససస స
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95-212/1016

భరస : మలర కరరరరన రరవప చసత
ఇసటట ననస:70-6-915
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయజజ ఖయన
ఇసటట ననస:70-6-960
వయససస:31
లస: పప

6930 SQX1688506
పపరర: పరరశన పఠరన

95-220/388

తసడడ:ప ఖయజజ ఖయన
ఇసటట ననస:70-6-978
వయససస:21
లస: ససస స
95-211/529

భరస : ఖయజజ మహహదబ దన చషసస పటబన
ఇసటట ననస:70-6-984
వయససస:36
లస: ససస స
95-201/883

95-224/1651

95-211/533

95-211/534

95-224/1526

95-224/901

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/6
వయససస:27
లస: ససస స
6954 SQX1894054
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బరరడడడ
తసడడ:ప చచసచస ననగర రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/6
వయససస:35
లస: పప

95-224/1521

6940 SQX0984658
పపరర: వనసకట రమణ ససపత

6943 SQX0119842
పపరర: పపననయఖ ససపత

6946 SQX1777085
పపరర: చన కకటటశశర రరవప మగరల

6949 SQX2450617
పపరర: ససధనకరరరడడడ అపసతడడ

95-211/531

6938 SQX1090612
పపరర: వజయ పరల గరడడకకయఖ

6941 SQX0984674
పపరర: మలలర శశరర కనగరరర

95-220/990

95-224/900

భరస : వర ననరరయణ మగరల
ఇసటట ననస:70-6-1172
వయససస:30
లస: ససస స
95-211/535

6947 SQX2353928
పపరర: వజయ నరరల అనననపప

95-224/1525

భరస : శకనవరస రరడడడ అనననపప
ఇసటట ననస:70-6-1172/3
వయససస:44
లస: ససస స
95-224/1528

6950 SQX1908920
పపరర: పపర రరడడడ భరరడడడ
తసడడ:ప ననగర రరడడడ భరరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/6
వయససస:29
లస: పప

6952 SQX1848217
పపరర: వరలకడర బరరడడడ

6953 SQX1893783
పపరర: వనసకట సరరత భరరడడడ

తసడడ:ప ననగర రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/6
వయససస:35
లస: పప

95-183/391

95-211/532

6944 SQX1657956
పపరర: శవ పరరశత మగరల

తసడడ:ప పపతనప రరడడడ అపసతడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/3 ,1ST LINE
వయససస:31
లస: పప

6955 SQX1848225
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బరరడడడ

95-39/903

భరస : శకనస కనగరరర
ఇసటట ననస:70-6-1171/8
వయససస:39
లస: ససస స

95-224/902

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/6
వయససస:27
లస: ససస స
95-224/904

6935 SQX1016121
పపరర: సరయ పసపయయ నచతలపరటట

తసడడ:ప జజన గరడడకకయఖ
ఇసటట ననస:70-6-1171/1
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప మబకలసదస మగరల
ఇసటట ననస:70-6-1172/2
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససధనకర రరడడడ అపసతడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/3
వయససస:24
లస: ససస స
6951 SQX1894096
పపరర: వరలకడర బరరడడడ

6937 SQX2254662
పపరర: ఇమయమ సయద

95-224/1589

తసడడ:ప వనసకట పపసరద నచతలపరటట
ఇసటట ననస:70-6-1171
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప భకస ససపత
ఇసటట ననస:70-6-1171/8
వయససస:32
లస: పప

భరస : చన కకటటశశర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:70-6-1172/2
వయససస:45
లస: ససస స
6948 SQX2263671
పపరర: పదర అపసతడడ

95-211/530

భరస : పపననయఖ ససపత
ఇసటట ననస:70-6-1171/8
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బకస ససపత
ఇసటట ననస:70-6-1171/8
వయససస:52
లస: ససస స
6945 SQX1782366
పపరర: రరమ లకడర మగరల

6934 SQX1949692
పపరర: ఖయజజ మహహదబ దన పఠరన

6932 SQX2251882
పపరర: నజర షపక
భరస : రహమతతలయర
ఇసటట ననస:70-6-978
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1171
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప మధసలలటట కవరడడ
ఇసటట ననస:70-6-1171/7
వయససస:27
లస: పప
6942 SQX0984641
పపరర: అగబమసచమర ససపత

95-220/389

తసడడ:ప బబబబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-6-984
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ఇమయస సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1171
వయససస:33
లస: పప
6939 SQX2506566
పపరర: రరజశశఖర కవరడడ

6931 SQX1688829
పపరర: ననజజర పఠరన

95-220/387

భరస : రబబగన
ఇసటట ననస:70-6-970
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప సతనసర
ఇసటట ననస:70-6-978
వయససస:21
లస: ససస స

6933 SQX1275263
పపరర: నససన
ప ఖయన పపతతన

6936 SQX2042133
పపరర: ఉసరరన ఘన సయఖద

95-220/386 6929 SQX1689132
6928 SQX1853837
పపరర: అయయజ హహసపసన ఖయన పఠరన
పపరర: మహబమబ షపక

95-219/766

95-224/903

భసధసవప: పసర రరడడడ భరరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/6
వయససస:23
లస: పప
95-224/905

6956 SQX1848233
పపరర: చచసచస ననగర రరడడడ బరరడడడ

95-224/906

తలర : పపరర రరడడడ బరరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1172/6
వయససస:64
లస: పప
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95-211/1240

తసడడ:ప పపననయఖ ససపత
ఇసటట ననస:70-6-1172/8
వయససస:71
లస: పప
6960 SQX2379477
పపరర: పదర యయమరరస

95-224/1522

95-224/1530

95-224/908

95-224/1667

95-224/911

95-224/914

95-224/917

భరస : శసశర ఖమర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/3
వయససస:33
లస: ససస స

6970 SQX2210128
పపరర: గణణశ పరలపరరస

6973 SQX1888718
పపరర: లకడర చలర

6976 SQX1658244
పపరర: ఆయయశర పరరశన సయఖద

6979 SQX2255164
పపరర: జజన ససలద షపక

95-224/918

95-224/921

6982 SQX1836808
పపరర: మహబమబ మహమరద

95-224/1524

6965 SQX1888304
పపరర: షమమ షపక

95-224/907

6968 SQX2449031
పపరర: సరస

95-224/1532

భరస : కకజజర రరమకకషష
ఇసటట ననస:70-6-1180
వయససస:24
లస: ససస స
95-224/1533

6971 SQX1888874
పపరర: అనత చలర

95-224/910

తసడడ:ప కకసడలల చలర
ఇసటట ననస:70-6-1189
వయససస:20
లస: ససస స
95-224/912

6974 SQX1657881
పపరర: మసగ ఉపపతటలయర

95-224/913

భరస : అసకమర రరవప ఉపపతటలయర
ఇసటట ననస:70-6-1189
వయససస:35
లస: ససస స
95-224/915

6977 SQX1657550
పపరర: గగససయయ సయఖద

95-224/916

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-6-1190
వయససస:33
లస: ససస స
95-224/1534

తసడడ:ప చన మరరవల
ఇసటట ననస:70-6-1190
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/1
వయససస:35
లస: ససస స
6984 SQX1657527
పపరర: వరహహదసననసర షపక

95-224/909

తసడడ:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1190
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప అలయరబక ససలయద
ఇసటట ననస:70-6-1190
వయససస:36
లస: పప
6981 SQX1657568
పపరర: మరర బ షపక

6967 SQX1892371
పపరర: ఈససబ షపక

6962 SQX2242444
పపరర: జజఖత యమరరస

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1176
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకసడలల చలర
ఇసటట ననస:70-6-1189
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల ఉపపతతచలర
ఇసటట ననస:70-6-1189
వయససస:40
లస: పప
6978 SQX1657832
పపరర: బబజ ససలయద

95-224/1531

తసడడ:ప పప లయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:70-6-1183 1ST LINE
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప కకసడలల చలర
ఇసటట ననస:70-6-1189
వయససస:22
లస: పప
6975 SQX1888858
పపరర: అసకమర రరవప ఉపపతతచలర

6964 SQX2248169
పపరర: పరరర జజన షపక

95-212/1014

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-6-1172/11
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-6-1176
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-6-1180
వయససస:29
లస: పప
6972 SQX1888973
పపరర: శకనవరస చలర

95-224/1523

భరస : గగస
ఇసటట ననస:70-6-1175
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1176
వయససస:19
లస: పప
6969 SQX2526614
పపరర: రరమకకషష కకజజర

6961 SQX2242659
పపరర: నరరసదప యయమరరస

6959 SQX2383966
పపరర: శకనస యయమరరస

తసడడ:ప కననయఖ యయమరరస
ఇసటట ననస:70-6-1172/11
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:70-6-1172/11
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-6-1175
వయససస:37
లస: పప
6966 SQX1892819
పపరర: బబజ షపక

95-224/1529

తసడడ:ప శకనస కనగరరర
ఇసటట ననస:70-6-1172/8
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనస యయమరరస
ఇసటట ననస:70-6-1172/11
వయససస:37
లస: ససస స
6963 SQX2248151
పపరర: గగస షపక

6958 SQX2440634
పపరర: నగరజ కనగరరర

6980 SQX2282283
పపరర: ససభబన షపక

95-224/1535

తసడడ:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190
వయససస:38
లస: పప
95-224/919

6983 SQX1836709
పపరర: ససభబన మహమరద

95-224/920

భరస : ససభబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-6-1190/2 NEAR 1 P D COL
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మగబబల మహమరద
ఇసటట ననస:70-6-1190/2 NEAR 1 P D COL
వయససస:36
లస: పప

6985 SQX1657816
పపరర: శసశరఖమయర షపక

6986 SQX2001063
పపరర: ఆరరఫర షపక

తసడడ:ప ఆడమ బబడత షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/3
వయససస:37
లస: పప

95-224/922

95-211/975

భరస : జన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/4
వయససస:88
లస: ససస స
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95-224/923

తసడడ:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/4
వయససస:32
లస: పప
6990 SQX1999846
పపరర: ససభబన షపక

95-224/1249

6991 SQX1990290
పపరర: రజయ ససలయసనన షపక

95-224/1540

6994 SQX1058149
పపరర: మయబబజజన షపక
భరస : ససలదన
ఇసటట ననస:70-6-1190/10
వయససస:30
లస: ససస స

6996 SQX1254622
పపరర: పదనరవత యదనబల

6997 SQX1254564
పపరర: ననగమణణ మయదదర

95-224/926

భరస : ఏడడకకసడలల యదనబల
ఇసటట ననస:70-6-1190/10
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమరద జజన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/16
వయససస:36
లస: పప
7002 SQX2000685
పపరర: శవ ననగలకడర చనవల

7000 SQX2058253
పపరర: ఫజల ఖయన పఠరన

95-224/1248

7003 SQX1809854
పపరర: శవయయఖ బతష
స ల
తసడడ:ప వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-6-1190/22
వయససస:48
లస: పప

7005 SQX2242782
పపరర: వనసకట సరశమ బతష
స ల

7006 SQX2209161
పపరర: ఖతజ షపక

95-224/1536

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:70-6-1190/22
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససదబ దక అకగర
ఇసటట ననస:70-6-1190/27
వయససస:34
లస: ససస స

7009 SQX2041200
పపరర: ససదదబక అకగర

95-224/932

7014 SQX1057299
పపరర: బబఖలయ తపసతటర

95-224/935

7012 SQX1530212
పపరర: షపక మహబమబ

95-224/927

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:45
లస: ససస స

95-224/1539

6995 SQX1258467
పపరర: సరమయమజఖస మమడ

95-224/925

6998 SQX1888700
పపరర: గగససయ బబగస షపక

95-224/928

భరస : అబబబల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/16
వయససస:35
లస: ససస స
95-180/800

7001 SQX2000669
పపరర: గబరవమర చనవల

95-224/1247

భరస : వనసకటటశశరరర చనవల
ఇసటట ననస:70-6-1190/19,PLOT NO 185
వయససస:44
లస: ససస స
95-183/392

7004 SQX2284875
పపరర: శకనవరస బతషల

95-212/1015

తసడడ:ప శవయఖ
ఇసటట ననస:70-6-1190/22
వయససస:24
లస: పప
95-214/1377

7007 SQX1025643
పపరర: బషసరరదదబన మహమరద

95-224/930

తసడడ:ప అబబబల అజజ మహమరద
ఇసటట ననస:70-6-1190/25
వయససస:49
లస: పప
95-223/1150

95-224/931
7010 SQX0081752
పపరర: వనసకట కకషష పసపయయ మనచపరటట

భరస : దతవకలమయర
ఇసటట ననస:70-6-1190/29
వయససస:50
లస: ససస స
95-224/933

తసడడ:ప షపక మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1190/29
వయససస:70
లస: పప
7015 SQX0528869
పపరర: సశరష కలమయరర రరయపరటట

6992 SQX2189215
పపరర: బపహరరరడడడ చసటట

భరస : దవడడ మమడ
ఇసటట ననస:70-6-1190/10
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/27
వయససస:38
లస: పప

7011 SQX1483866
పపరర: మహబమబ ససభబన ఖయన
పఠరన
తసడడ:ప షసఫరయత అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-6-1190/29
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమయర
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:30
లస: ససస స

95-224/924

భరస : జజన ససలద
ఇసటట ననస:70-6-1190/25
వయససస:35
లస: ససస స
95-127/817

95-224/1538

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:70-6-1190/6
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-6-1190/18
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చనవల
ఇసటట ననస:70-6-1190/19,PLOT NO 185
వయససస:25
లస: ససస స

7008 SQX2041234
పపరర: నససర ససలయసనన షపక

95-224/1250

భరస : కకషష మమరరస మయదదర
ఇసటట ననస:70-6-1190/10
వయససస:62
లస: ససస స
95-224/929

6989 SQX2200962
పపరర: తససర మ బసస షపక

భరస : రరయయజ అహమద షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/5
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప జమయల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/6
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జమయల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/6 4TH LINE
వయససస:57
లస: ససస స

6999 SQX1892751
పపరర: అబబబల షషకలర షపక

95-224/1537

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:70-6-1190/4
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప జమయల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1190/6
వయససస:88
లస: పప
6993 SQX2261436
పపరర: శసషరద బబగస షపక

6988 SQX2159820
పపరర: రహహమబన షపక

7013 SQX1058073
పపరర: ఆషర షపక

95-224/934

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/936

7016 SQX1589953
పపరర: ఆదదలకడర సరమ

95-224/937

భరస : తరరమల శశషషకలమయర
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:49
లస: ససస స
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7017 SQX1058040
పపరర: మమహరర షపక
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95-224/938

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:53
లస: ససస స
7020 SQX1058008
పపరర: రరఘవయఖ తకకకశశటట

95-224/941

95-224/944

95-224/947

95-224/950

95-224/1542

95-224/1544

95-214/1379

భరస : వనసకటటశశరరర కటట
ఇసటట ననస:70-6-1224
వయససస:54
లస: ససస స

7030 SQX1804780
పపరర: సససదర రరవప మమడన

7033 SQX1657592
పపరర: ఆరరఫర షపక

7036 SQX2207744
పపరర: ససబగలకడర కసదసకలరర

7039 SQX2205284
పపరర: యయశశసథ ససనమ న కటట

95-224/1547

7042 SQX2224673
పపరర: ననసర బ షపక

95-224/951

7045 SQX1658012
పపరర: శరహహనన అనగరన
భరస : రరమ కకషష అనగరన
ఇసటట ననస:70-6-1224
వయససస:24
లస: ససస స

7025 SQX1807932
పపరర: పపమల మమడన

95-224/946

7028 SQX1888924
పపరర: ఇలయజ సయద

95-224/949

7031 SQX2392876
పపరర: కకషష మమరరస కలసభ

95-224/1541

తసడడ:ప రగశయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:70-6-1193
వయససస:60
లస: పప
95-224/952

7034 SQX2159861
పపరర: శక హరర దతవరకకసడ

95-224/1543

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-6-1197
వయససస:22
లస: పప
95-224/1545

7037 SQX2205136
పపరర: శకనవరసరరవప కకటట

95-214/1378

తసడడ:ప గగపరలరరవ కకటట
ఇసటట ననస:70-6-1221
వయససస:48
లస: పప
95-214/1380

7040 SQX2205185
పపరర: కకటటశశరర కటట

95-224/1546

భరస : శకనవరసరరవప కటట
ఇసటట ననస:70-6-1221
వయససస:41
లస: ససస స
95-224/1548

భరస : ననగబల మర
ఇసటట ననస:70-6-1223
వయససస:46
లస: ససస స
95-215/1537

95-224/943

తసడడ:ప శభన ససలడ
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:70-6-1221
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ గగలర
ఇసటట ననస:70-6-1223
వయససస:47
లస: పప
7044 SQX2280311
పపరర: లకడర కటట

95-224/948

తసడడ:ప సరసబయఖ
ఇసటట ననస:70-6-1205
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:70-6-1221
వయససస:23
లస: ససస స
7041 SQX2441772
పపరర: శకనవరస రరడడడ గగలర

7027 SQX1888940
పపరర: శబగర సయద

7022 SQX1892728
పపరర: యయససరన సయద

భరస : సససదర రరవప మమడన
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జజన ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1196/4
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:70-6-1205
వయససస:65
లస: ససస స
7038 SQX2205250
పపరర: అనసష కటట

95-224/945

తసడడ:ప శక రరమబలల మమడన
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస కలసభ
ఇసటట ననస:70-6-1193
వయససస:49
లస: ససస స
7035 SQX2207769
పపరర: అసజమర కసదసకలరర

7024 SQX1888965
పపరర: ఫరతమ సయద

95-224/940

భరస : శబగర సయద
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప శభన సయద
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప రజజక మయయఖ సయయద
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:50
లస: పప
7032 SQX2392512
పపరర: కకషష పసపయ కలసభ

95-224/942

భరస : శభన సయయద
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదర రరవప మమడన
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:30
లస: పప
7029 SQX1888932
పపరర: శభన సయద

7021 SQX1058024
పపరర: ససభబన షపక

7019 SQX1058099
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:ప ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ఫరరమద
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:58
లస: పప

భరస : కరకసత సససహ మమడన
ఇసటట ననస:70-6-1190/33
వయససస:28
లస: ససస స
7026 SQX1807940
పపరర: కరకసత సససహ మమడన

95-224/939

తసడడ:ప శవరరమ కకషష
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగ రరవప
ఇసటట ననస:70-6-1190/30
వయససస:39
లస: పప
7023 SQX1804806
పపరర: కకరస ర చసదస మమడన

7018 SQX1058123
పపరర: నరరసదప కలమయర దతవరకకసడ

7043 SQX2224657
పపరర: బబష షపక

95-224/1549

తసడడ:ప ననగబల మర
ఇసటట ననస:70-6-1223
వయససస:28
లస: పప
95-224/953

7046 SQX2274439
పపరర: వనసకటటశశరరర కటట

95-224/1550

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కటట
ఇసటట ననస:70-6-1224
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: ఇసదదరర కటట
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95-224/1551

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కటట
ఇసటట ననస:70-6-1224
వయససస:33
లస: ససస స
7050 SQX1949957
పపరర: ససనల కలమయర వడకటటట

7048 SQX2160109
పపరర: వజయ కటబట

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కటబట
ఇసటట ననస:70-6-1224
వయససస:33
లస: పప
95-224/954

7051 SQX1889005
పపరర: శరహహన అనగరన

తసడడ:ప ననరరయణ వడకటటట
ఇసటట ననస:70-6-1225 IPD COLONY
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమ కకషష అనగరన
ఇసటట ననస:70-6-1226
వయససస:24
లస: ససస స

7053 SQX2008928
పపరర: సమర షపక

7054 SQX2166171
పపరర: రమమష చలయర

95-224/1252

తసడడ:ప ఖయజ షపక
ఇసటట ననస:70-6-1226
వయససస:19
లస: పప
7056 SQX1892959
పపరర: రమమశ చలర

95-224/957

95-223/735

95-223/738

95-224/960

95-224/962

తసడడ:ప షపక ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1232
వయససస:40
లస: పప

95-224/958

7066 SQX1166207
పపరర: కరరమబననసర షపక

7069 SQX1889047
పపరర: ససదదబక షపక

95-224/1554

7072 SQX1589870
పపరర: షపక జజరరన

95-223/736

7075 SQX1569740
పపరర: మబనన షపక
భరస : అమరరలర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1234
వయససస:30
లస: ససస స

7055 SQX1888841
పపరర: అనససయ చలర

95-224/956

7058 SQX1888775
పపరర: వనసకటటశశరరర చలర

95-224/959

7061 SQX1166223
పపరర: భబనన షపక

95-223/737

భరస : భబషసద
ఇసటట ననస:70-6-1229
వయససస:43
లస: ససస స
95-223/739

7064 SQX1166249
పపరర: ఘన షసలదన షపక

95-223/740

తసడడ:ప రషసద
ఇసటట ననస:70-6-1229
వయససస:37
లస: పప
95-223/741

7067 SQX1888361
పపరర: మసరసన మహమద

95-224/961

భరస : రరహమన మహమద
ఇసటట ననస:70-6-1231
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/963

7070 SQX2224665
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-224/1553

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1231
వయససస:64
లస: ససస స
95-224/964

భరస : షపక ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1232
వయససస:59
లస: ససస స
95-224/966

95-224/1251

తసడడ:ప జగననధస చలర
ఇసటట ననస:70-6-1227
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ననన ఇమయసస షపక
ఇసటట ననస:70-6-1231
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలర మహమద
ఇసటట ననస:70-6-1231
వయససస:30
లస: పప
7074 SQX1589904
పపరర: షపక రహహస

7063 SQX1166256
పపరర: ఖయశస సయఖద

7052 SQX2008902
పపరర: షబబన షపక

భరస : వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:70-6-1227
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1230
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1231
వయససస:68
లస: ససస స
7071 SQX2233872
పపరర: రరహమన మహమద

95-214/1381

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:70-6-1229
వయససస:35
లస: పప

భరస : అహమద shaik
ఇసటట ననస:70-6-1229
వయససస:46
లస: ససస స
7068 MLJ2065225
పపరర: కరరమబననసర షపక

7060 SQX1069096
పపరర: అమనన భ షపక

95-223/1151

భరస : ఖయజ షపక
ఇసటట ననస:70-6-1226
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అహరద
ఇసటట ననస:70-6-1229
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప భబషసద
ఇసటట ననస:70-6-1229
వయససస:26
లస: పప
7065 SQX1057232
పపరర: అమననభ షపక

95-224/955

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:70-6-1227
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:70-6-1229
వయససస:32
లస: ససస స
7062 SQX1166231
పపరర: ఖయససస షరరఫ షపక

7057 SQX1888270
పపరర: శవశసకర చలర

7049 SQX2035194
పపరర: వహహదన షపక

భరస : ఖయదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1225
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-6-1227
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:70-6-1227
వయససస:20
లస: పప
7059 SQX1166215
పపరర: పరరశన సయఖద

95-224/1552

7073 SQX1542779
పపరర: షపక ననగమర

95-224/965

తసడడ:ప షపక ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1232
వయససస:35
లస: పప
95-224/967

7076 SQX0220921
పపరర: సలమయ సయఖద

95-224/968

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1234
వయససస:72
లస: ససస స
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7077 SQX1569757
పపరర: అమరరలర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-224/969

తసడడ:ప ససలయర సహహక
ఇసటట ననస:70-6-1234
వయససస:32
లస: పప
7080 SQX1889088
పపరర: దతవ బతషల

95-224/972

95-224/1555

95-224/1557

94-158/373

95-224/978

95-224/981

95-224/984

భరస : అబబబకర ససదబ దక
ఇసటట ననస:70-6-1242
వయససస:35
లస: ససస స

7090 MLJ2064301
పపరర: మసరసన షపక

7093 AP151000708099
పపరర: మసరసనమ షపక

7096 SQX1657600
పపరర: జకకర షపక

7099 MLJ3268257
పపరర: మహబమబబసభబన షపక

95-224/987

7102 SQX2159986
పపరర: జజగరర షపక

95-224/976

7105 SQX2217537
పపరర: పరవన సయద
భరస : అబబబకర ససదబ దక సయద
ఇసటట ననస:70-6-1242
వయససస:35
లస: ససస స

7085 SQX2159762
పపరర: అబబబల రజక సయఖద

95-224/1556

7088 SQX2211159
పపరర: జలయన షపక

95-223/1271

7091 SQX0734947
పపరర: వహహదన షపక

95-224/977

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:33
లస: ససస స
95-224/979

7094 SQX1657915
పపరర: రహమత సయఖద

95-224/980

భరస : బబజత సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:77
లస: ససస స
95-224/982

7097 SQX0850180
పపరర: అబబబల హమద షపక

95-224/983

తసడడ:ప అనశర బబషర
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:30
లస: పప
95-224/985

7100 MLJ2062297
పపరర: రహసతషలయర షపక

95-224/986

తసడడ:ప దనదన
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:47
లస: పప
95-224/1559

తసడడ:ప రహమతషలయర
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:22
లస: పప
95-199/1065

95-224/974

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-6-1237 1ST LINE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయదరశల
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప కససస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:84
లస: పప
7104 SQX2187698
పపరర: పరరశన సయద

95-224/1558

తసడడ:ప రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ఖయదర వల
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:34
లస: పప
7101 SQX1657923
పపరర: బబజత సయఖద

7087 SQX2240372
పపరర: ఖయససస బ షపక

7082 SQX1888866
పపరర: జన బబష సయఖద

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:70-6-1237
వయససస:50
లస: పప

భరస : మహబమబబసభబన
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:21
లస: పప
7098 SQX0390625
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-224/975

తసడడ:ప లతఫ
ఇసటట ననస:70-6-1239
వయససస:76
లస: పప

భరస : రహసతషలయర
ఇసటట ననస:70-6-1240
వయససస:45
లస: ససస స
7095 SQX1657535
పపరర: ఖయదర వరల షపక

7084 SQX1888668
పపరర: అయయషర ససదబ దక షపక

95-224/971

తసడడ:ప అబబబల రజక సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1236
వయససస:31
లస: పప

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:70-6-1237
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-6-1237 2/19
వయససస:18
లస: ససస స
7092 AP151000708034
పపరర: జరరననబబగస షపక

95-224/973

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1237
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబబబల రజక
ఇసటట ననస:70-6-1237
వయససస:47
లస: ససస స
7089 NDX2867414
పపరర: రరషర షపక

7081 SQX1888783
పపరర: సరయ కలమయర బతష
స ల

7079 SQX1657683
పపరర: జజశరన. సయఖద

భరస : జజన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1236
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-6-1236
వయససస:23
లస: పప

భరస : జన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1236
వయససస:28
లస: ససస స
7086 SQX2159770
పపరర: మసరసన బ సయఖద

95-224/970

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-6-1236
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ బతషల
ఇసటట ననస:70-6-1236
వయససస:44
లస: ససస స
7083 SQX2451573
పపరర: జససరన సయఖద

7078 SQX1888601
పపరర: జజషసరస సయఖద

7103 SQX2097624
పపరర: బబ షపక

95-199/984

భరస : మబనర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-6-1242
వయససస:38
లస: ససస స
95-224/1560

7106 SQX0850099
పపరర: షరహహనన షపక

95-223/742

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:30
లస: ససస స
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7107 SQX0850057
పపరర: ఫజల షపక
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95-223/743

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:32
లస: ససస స
7110 SQX0850081
పపరర: వల షపక

95-223/746

95-224/988

95-224/991

95-223/749

95-223/752

95-223/756

95-224/994

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1247
వయససస:19
లస: ససస స

7120 SQX0850115
పపరర: షబన షపక

7123 SQX0850149
పపరర: చనన బబష షపక

7126 SQX0734921
పపరర: హమద షపక

7129 SQX2443356
పపరర: బబష షపక

95-224/1561

7132 SQX2386423
పపరర: జరరన షపక

95-223/750

7135 SQX1657865
పపరర: ఆఫరరననసర సయఖద
తసడడ:ప కరససస సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1247
వయససస:20
లస: ససస స

7115 MLJ2065951
పపరర: హబబ సయఖద

95-224/990

7118 SQX1258848
పపరర: ఖయజజ వరల షపక

95-224/993

7121 SQX0850131
పపరర: షఫసయ షపక

95-223/751

భరస : మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1244
వయససస:56
లస: ససస స
95-223/753

7124 AP151000708178
పపరర: మసరసనమ షపక

95-223/755

భరస : అలయరభక
ఇసటట ననస:70-6-1245
వయససస:50
లస: ససస స
95-223/757

7127 SQX0453217
పపరర: అలయరభక షపక

95-223/758

తసడడ:ప అహమరద
ఇసటట ననస:70-6-1245
వయససస:55
లస: పప
95-219/1045

7130 SQX1892470
పపరర: జరరన షపక

95-224/995

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1246
వయససస:42
లస: ససస స
95-224/1562

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1246
వయససస:43
లస: ససస స
95-224/996

95-223/748

తసడడ:ప హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1246
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వనలల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1246
వయససస:48
లస: పప
7134 SQX1892215
పపరర: రరకన షపక

95-224/992

తసడడ:ప మసరసన సరస
ఇసటట ననస:70-6-1245
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప అలయర బకలక షపక
ఇసటట ననస:70-6-1245
వయససస:20
లస: పప
7131 SQX2385458
పపరర: వల షపక

7117 MLJ2066405
పపరర: హహహదర షపక

7112 SQX0850065
పపరర: జలయన సయఖద

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:70-6-1244
వయససస:40
లస: పప

భరస : అహమరద
ఇసటట ననస:70-6-1245
వయససస:60
లస: ససస స
7128 SQX1657691
పపరర: అబబబల రజజక షపక

95-224/989

తసడడ:ప చనన బబష
ఇసటట ననస:70-6-1244
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మయబబ ససభబన�
ఇసటట ననస:70-6-1244
వయససస:40
లస: పప
7125 AP151000708100
పపరర: నననభ షపక

7114 SQX1258749
పపరర: కరరమబన షపక

95-223/745

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప హమద
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:53
లస: పప

భరస : తయబఖబ
ఇసటట ననస:70-6-1244
వయససస:34
లస: ససస స
7122 SQX0390609
పపరర: తయఖబ షపక�

95-223/747

భరస : ఖయజవల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:32
లస: పప
7119 SQX0850107
పపరర: ఆహమరద బ షపక

7111 SQX0850073
పపరర: ఆరరఫ షపక

7109 SQX0080820
పపరర: రరజజశన� షపక�

తసడడ:ప అబబబల రషసద�
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:35
లస: పప

భరస : హహహదర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:45
లస: ససస స
7116 SQX1577123
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-223/744

భరస : హహహదర
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : బబజ
ఇసటట ననస:70-6-1243
వయససస:33
లస: పప
7113 SQX1258673
పపరర: హమదన షపక

7108 SQX0850040
పపరర: హమద షపక

7133 SQX2376424
పపరర: బబష షపక

95-224/1563

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1246
వయససస:18
లస: పప
95-224/997

7136 SQX0850222
పపరర: ఆఖల షపక

95-224/998

తసడడ:ప అబబబల జబబగర
ఇసటట ననస:70-6-1247
వయససస:27
లస: ససస స
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7137 MLJ2068609
పపరర: ఆయషరపరరశన షపక
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95-224/999

తసడడ:ప అబబబలరబబగర
ఇసటట ననస:70-6-1247
వయససస:37
లస: ససస స
7140 SQX1657964
పపరర: కరససస సయఖద

95-224/1002

95-224/1005

95-224/1008

95-224/1011

95-224/1253

95-224/1014

95-223/761

భరస : నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1253
వయససస:47
లస: ససస స

7150 SQX1542803
పపరర: మసరసన షపక

7153 SQX2021541
పపరర: మరరస బ షపక

7156 MLJ2065936
పపరర: వరలయబ షపక

7159 SQX1623892
పపరర: షబబన షపక

95-224/1017

7162 SQX0577478
పపరర: యమసస�ేసననసర షపక

95-224/1012

7165 MLJ2062453
పపరర: ఫసలరగజ� షపక�
తసడడ:ప నచరరహన � �
ఇసటట ననస:70-6-1253
వయససస:38
లస: పప

7145 SQX1254382
పపరర: కరరమయ షపక

95-224/1007

7148 SQX1530204
పపరర: లయల జజన షపక

95-224/1010

7151 SQX1254325
పపరర: మమలయల షపక

95-224/1013

తసడడ:ప మహమరద హనబ షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:70
లస: పప
95-224/1254

7154 MLJ3268042
పపరర: శకదతవ మబవరశ

95-220/991

భరస : సరసబశవరరవప మబవరశ
ఇసటట ననస:70-6-1249
వయససస:36
లస: ససస స
95-223/759

7157 MLJ2067015
పపరర: జజన � షపక�

95-223/760

తసడడ:ప మహహదదబన � �
ఇసటట ననస:70-6-1249/1
వయససస:78
లస: పప
95-224/1015

7160 SQX1064294
పపరర: ఆససఫ ఉననస షపక

95-224/1016

తసడడ:ప బబషర
ఇసటట ననస:70-6-1250
వయససస:37
లస: ససస స
95-224/1018

భరస : యస.యమ బబషర
ఇసటట ననస:70-6-1250
వయససస:57
లస: ససస స
95-223/762

95-224/1004

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1250
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకరర
ఇసటట ననస:70-6-1250
వయససస:37
లస: ససస స
7164 SQX1585084
పపరర: శసషరద షపక

95-224/1009

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1249/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల కరరమ
ఇసటట ననస:70-6-1250
వయససస:67
లస: పప
7161 SQX1242874
పపరర: రమయదతవ కకరర

7147 SQX1254416
పపరర: బబబబబ షపక

7142 SQX1657972
పపరర: రహహమ షపక

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఘనసన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజననయబలల మబవశ
ఇసటట ననస:70-6-1249
వయససస:43
లస: పప
7158 SQX0575407
పపరర: మహమరద బబషర షపక

95-224/1006

తసడడ:ప అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ప ససలలమయన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:54
లస: పప
7155 SQX1657782
పపరర: సరసబశవ రరవప మబవశ

7144 SQX1657980
పపరర: నజర షపక

95-224/1001

తసడడ:ప ఘన ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప మయబబక ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:47
లస: పప
7152 SQX2020600
పపరర: ఘనసన షపక

95-224/1003

తసడడ:ప ఘన ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమయర ననమయల
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:40
లస: ససస స
7149 SQX1657634
పపరర: బబజర మహమరద

7141 SQX1254150
పపరర: చనసదదన షపక

7139 SQX0850214
పపరర: మబసస ఫర షపక

తసడడ:ప అబబబల జబబగర
ఇసటట ననస:70-6-1247
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబజర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబజర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1248
వయససస:32
లస: ససస స
7146 SQX1949924
పపరర: devi ననమయల

95-224/1000

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-6-1247
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప దనద సయఖద
ఇసటట ననస:70-6-1247
వయససస:43
లస: పప
7143 SQX1658095
పపరర: జజరరన షపక

7138 SQX1657931
పపరర: కగసర సయఖద

7163 SQX1623900
పపరర: ఇరరరన షపక

95-224/1019

తసడడ:ప అబబబల రషసద షపక
ఇసటట ననస:70-6-1250
వయససస:22
లస: పప
95-223/763

7166 SQX1893726
పపరర: చననకక తలస

95-224/1020

భరస : ఈశశర తనళస
ఇసటట ననస:70-6-1255
వయససస:34
లస: ససస స

Page 244 of 382

7167 SQX1658251
పపరర: పపశరసత రరబబగ
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95-224/1021

భరస : జజన వనలలస రరబబగ
ఇసటట ననస:70-6-1256
వయససస:45
లస: ససస స
7170 SQX1057257
పపరర: శవమర బరస

95-224/1024

95-223/765

95-223/768

95-223/771

95-224/1028

95-224/1031

95-223/772

భరస : బబ సప బబబబ జసగస
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:51
లస: ససస స

7180 SQX1892454
పపరర: శమ షపక

7183 SQX1658160
పపరర: శసషరద షపక

7186 SQX2160059
పపరర: నగరనన షపక

7189 SQX1477232
పపరర: సతఖననరరయణ రవపపడడ

95-220/992

7192 MLJ2062412
పపరర: రజయయ షపక

95-224/1026

7195 SQX0945022
పపరర: కకరణ కలమయర జసగస
తసడడ:ప బబ సప బబబబ జసగస
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:29
లస: పప

7175 SQX0007377
పపరర: రరణణ దదనదయయళ

95-223/767

7178 SQX0004861
పపరర: సరమయమజఖస మటటటగబసట

95-223/770

7181 SQX1657774
పపరర: ససమ షపక

95-224/1027

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1261
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/1029

7184 SQX1892512
పపరర: అససరన షపక

95-224/1030

తసడడ:ప ననగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1261
వయససస:20
లస: పప
95-224/1564

7187 SQX2230001
పపరర: ఝయనస మటటట

95-223/1272

భరస : శకనవరసరరవప మటటట
ఇసటట ననస:70-6-1263
వయససస:38
లస: ససస స
95-223/773

7190 SQX1658202
పపరర: రషసద షపక

95-224/1032

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-6-1264
వయససస:23
లస: పప
95-223/774

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:43
లస: ససస స
95-223/776

95-223/764

తసడడ:ప శవరజ
ఇసటట ననస:70-6-1260
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ రవపపడడ
ఇసటట ననస:70-6-1264
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:20
లస: పప
7194 SQX0945048
పపరర: లకడర జసగస

95-223/769

భరస : మబబన బబష
ఇసటట ననస:70-6-1261
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప సతఖననరరయణ రవపపడడ
ఇసటట ననస:70-6-1264
వయససస:51
లస: ససస స
7191 SQX1898402
పపరర: రజక షపక

7177 SQX0007096
పపరర: శరరద మటటటగబసట

7172 SQX0005892
పపరర: రరజజశనన షపక

తసడడ:ప శవరజ
ఇసటట ననస:70-6-1260
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1261
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప నగమల మరర
ఇసటట ననస:70-6-1261
వయససస:21
లస: పప
7188 SQX1477216
పపరర: ననగమణణ రవపపడడ

95-223/766

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-6-1261
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగబలమరర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1261
వయససస:46
లస: ససస స
7185 SQX1658186
పపరర: అససరన షపక

7174 SQX0005785
పపరర: ఆదనసబ షపక

95-224/1023

భరస : మహరద
ఇసటట ననస:70-6-1259
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప దననయఖ
ఇసటట ననస:70-6-1260
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:70-6-1260
వయససస:41
లస: పప
7182 SQX1892520
పపరర: శసషరద షపక

95-224/1025

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1259
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనణబ
ఇసటట ననస:70-6-1260
వయససస:35
లస: ససస స
7179 SQX0506774
పపరర: వనణబ పరలలటట

7171 SQX1057273
పపరర: ససబబగరరవప బరస

7169 SQX1658210
పపరర: ససబపహరణఖస దదసతబబ యన

తసడడ:ప సతఖననరరయణ దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:70-6-1257
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప పప తషరరజ బరస
ఇసటట ననస:70-6-1258
వయససస:62
లస: పప

భరస : మహరద వల�
ఇసటట ననస:70-6-1259
వయససస:38
లస: ససస స
7176 SQX0506766
పపరర: మమరర పరలలటట

95-224/1022

తసడడ:ప ససబపమణఖఎస దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:70-6-1257
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబగ రరవప
ఇసటట ననస:70-6-1258
వయససస:51
లస: ససస స
7173 SQX0005280
పపరర: పసలరరననసర� షపక�

7168 SQX1218644
పపరర: శవనగలకడర దదసతబబ యన

7193 AP151000708116
పపరర: పరఖరరజజన షపక

95-223/775

భరస : షబగర
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:46
లస: ససస స
95-223/777

7196 SQX0849984
పపరర: షఫస షపక

95-223/778

తసడడ:ప షబగర
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:28
లస: పప
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7197 SQX0309385
పపరర: రవకలమయర జర�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-223/779

తసడడ:ప బబ ససబబబబ�
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:36
లస: పప
7200 AP151000708608
పపరర: మసరసన షపక

95-223/782

95-223/783

95-223/786

95-223/789

95-223/792

95-224/1034

95-223/787

7210 SQX0005348
పపరర: వనసకటటశశరరర చకకర

7213 SQX1999903
పపరర: లడడయయజజయసస రరబగ

7216 SQX1488510
పపరర: శరరరన రరబబగ

95-224/1037

7219 SQX1254424
పపరర: శకనవరసరరవప మటటట

95-223/790

7222 SQX1657584
పపరర: బబ జజన మహమరద

భరస : బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-6-1336
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబసస మహమరద
ఇసటట ననస:70-6-1337
వయససస:31
లస: ససస స

95-224/1043
7224 SQX0255448
పపరర: సతఖ ననగ శకనవరస బబబబ
కకతస మయసస
తసడడ:ప ససబపహరణణఖశశర రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:70-6-8551
వయససస:40
లస: పప

7225 SQX1888692
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : బకలక షపక
ఇసటట ననస:70-6-8571
వయససస:32
లస: ససస స

7205 SQX0005421
పపరర: సరవతప చకకర

95-223/785

7208 AP151000708290
పపరర: వకకటరరయమర రరబబగ

95-223/788

7211 AP151000708269
పపరర: వకటరరతల రరబబగ

95-223/791

తసడడ:ప ఏససరతనస
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:50
లస: పప
95-223/1152

95-223/1153
7214 SQX2002822
పపరర: బబసజఅమన ఫరపసకఅలన రరబగ

తసడడ:ప వకటర పరల రరబగ
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:96
లస: పప
95-224/1035

7217 SQX1126490
పపరర: పరరక సశరషలత

95-224/1036

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:43
లస: ససస స
95-224/1038

తసడడ:ప నచకరరజ మటటట
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:44
లస: పప
95-224/1040

95-224/1565

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప వకటర పరల రరబబగ
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వకటర పరల రరబబగ
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:23
లస: పప
7221 SQX1658087
పపరర: దతవ బతష
స ల

7207 SQX2552842
పపరర: పపశరసత రరబగ

7202 SQX2242568
పపరర: రజజక షపక

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వకటర పరల రరబగ
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:98
లస: ససస స

తసడడ:ప వకటర పరల రరబబగ
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:21
లస: ససస స
7218 SQX1658020
పపరర: బబసజమన ఫరపసకకర న రరబబగ

95-223/784

తసడడ:ప హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ఈరపత
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:73
లస: పప
7215 SQX1657824
పపరర: లదఖ జజయస రరబబగ

7204 SQX1150994
పపరర: బబ స బబబబ జసగస

95-223/781

తసడడ:ప రఫస
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప వకటర పరల రరబబగ
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:23
లస: పప
7212 SQX0005355
పపరర: హనసమసతరరవప చకకర

95-224/1033

తసడడ:ప రరమయనసజస జసగస
ఇసటట ననస:70-6-1265/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : వకటరరతల
ఇసటట ననస:70-6-1266
వయససస:47
లస: ససస స
7209 SQX1613257
పపరర: బబసజమన ఫరపసకకర న రరబబగ

7201 SQX1892611
పపరర: షరజహన షపక

7199 AP151000708006
పపరర: షబగర షపక

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:50
లస: పప

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బబ సప బబబబ జసగస
ఇసటట ననస:70-6-1265/1
వయససస:32
లస: పప
7206 AP151000708271
పపరర: మమరరకలమయరర రరబబగ

95-223/780

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప మదనరరసహహబ
ఇసటట ననస:70-6-1265
వయససస:80
లస: పప
7203 SQX0945071
పపరర: రరమ కలమయర జసగస

7198 SQX0007385
పపరర: రఫస షపక

7220 SQX1657907
పపరర: పపరరషమ పలలచసరర

95-224/1039

భరస : ససవర కకషష పలలచసరర
ఇసటట ననస:70-6-1336
వయససస:31
లస: ససస స
95-224/1041

7223 SQX1657543
పపరర: సరహహన షపక

95-224/1042

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-6-1343
వయససస:41
లస: ససస స
95-224/1044

7226 SQX1892710
పపరర: అలబక షపక

95-224/1045

తసడడ:ప అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-6-8571
వయససస:36
లస: పప
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7227 SQX1712124
పపరర: శవయఖ బతష
స ల
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95-212/426

తసడడ:ప వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-6-11190-22
వయససస:48
లస: పప
7230 SQX1990134
పపరర: మర బ షపక

95-212/800

95-212/427

95-216/823

95-220/1381

Deleted
95-220/1382

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:70-7-1278
వయససస:49
లస: పప
7245 SQX2198398
పపరర: మధవ కలరవరరర

95-220/1385

7237 MLJ3761582
పపరర: నరసససహరరవప� మమకల�

7240 SQX2106383
పపరర: ససధకర మటటటసటట

7246 SQX2549699
పపరర: శవ పరరశత వరగరన

95-211/1274

95-220/1386

7249 SQX2424059
పపరర: జజఖత పసపయసకర కలరవరరర

7235 MLJ3267374
పపరర: జజనషహహదన షపక

95-224/1049

7238 SQX2168532
పపరర: మలర శశర రరవప మతషకలరర

95-212/801

7241 SQX2191419
పపరర: ససదనకర మబతస సటట

95-212/1017

తసడడ:ప లసగయఖ
ఇసటట ననస:70-7-1275
వయససస:42
లస: పప
95-220/1383

7244 SQX2198372
పపరర: కకషష కలరవరరర

95-220/1384

తసడడ:ప ససజవయఖ కలలవరరర
ఇసటట ననస:70-7-1278
వయససస:46
లస: పప
95-211/1272

7247 SQX2549707
పపరర: ససశల వరగరన

95-211/1273

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర వరగరన
ఇసటట ననస:70-7-1279/2
వయససస:18
లస: ససస స
95-224/1591

7250 SQX2372134
పపరర: రమమశ రరడడడ దమయరలపరటట

7252 SQX2302750
పపరర: సతఖవత నసడచరర

7253 SQX2196111
పపరర: జజఖతఖత తతకల

7254 SQX2190809
పపరర: పపరష చసదప రరవప తతకలకలయ

7255 SQX2017721
పపరర: లకడర దనరరమడడగబ
భరస : రబగన మహమరద
ఇసటట ననస:70-07-1307
వయససస:28
లస: ససస స

95-214/1386

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:70-7-757
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప అసజ రరడడడ దమయరలపరటట
ఇసటట ననస:70-7-1280/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరఘవరచనరరఖలల నసడచరర
ఇసటట ననస:70-7-1280/2
వయససస:47
లస: ససస స

95-220/1387

95-182/648

తసడడ:ప కకషష కలరవరరర
ఇసటట ననస:70-7-1279 , 6TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన లకరణనచనరరఖలల నసడచరర
ఇసటట ననస:70-7-1280/2
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప తషలశ రరవప తతకలకలయ
ఇసటట ననస:70-7-1281
వయససస:32
లస: పప

95-216/824

తసడడ:ప లసగయఖ మటటటసటట
ఇసటట ననస:70-7-1275
వయససస:42
లస: పప
7243 SQX2197374
పపరర: పదరజ పపల

7232 SQX2470326
పపరర: భవన పపసరద పపల

తసడడ:ప ఈససఫ
ఇసటట ననస:70-7-717
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వరగరన
ఇసటట ననస:70-7-1279/2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప యలర మసద వరగరన
ఇసటట ననస:70-7-1279/2
వయససస:40
లస: పప
7251 SQX2302735
పపరర: రరఘవరచనరరఖలల నసడచరర

95-224/1048

భరస : రరమ చసదపరరవప పపల
ఇసటట ననస:70-7-1278
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష కలరవరరర
ఇసటట ననస:70-7-1278
వయససస:40
లస: ససస స
7248 SQX2549889
పపరర: వనసకటటశశరరర వరగరన

7234 MLJ3267507
పపరర: షరకకరర� షపక�

95-224/1047

తసడడ:ప వనసకట శశష గరరర రరవప పపల
ఇసటట ననస:70-7-339
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ�
ఇసటట ననస:70-7-744
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప చనన చచనన రరడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:70-7-1267
వయససస:32
లస: పప
7242 SQX2198463
పపరర: రరమ చసదపరరవప పపల

95-224/1590

భరస : బబజ � �
ఇసటట ననస:70-7-717
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:70-7-744
వయససస:51
లస: ససస స
7239 SQX2411171
పపరర: మహహసదప రరడడడ వనననపపస

7231 SQX2250249
పపరర: అబబబలయర బ షపక

7229 SQX1488460
పపరర: వనసకటటశశరరర మబపరపజ

తసడడ:ప నరసయఖ మబపరపజ
ఇసటట ననస:70-7
వయససస:52
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:70-7-121/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:70-7-501
వయససస:28
లస: ససస స
7236 SQX0436329
పపరర: నరసమర� మమకల�

95-224/1046

భరస : వనసకటటశశరరర మబపపత రరజ
ఇసటట ననస:70-7
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మర వల షపక
ఇసటట ననస:70-7-121/1
వయససస:38
లస: ససస స
7233 SQX1840404
పపరర: సరజదన షపక

7228 SQX1488478
పపరర: పరరశత మబపపత రరజ

95-220/1513

95-224/1592

95-220/1206

భరస : పపరష చసదప ేరవప తతకల
ఇసటట ననస:70-07-1281
వయససస:28
లస: ససస స
95-212/793

7256 SQX2185981
పపరర: అరరణ నచకతతటట

95-220/1388

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:70-7-1307
వయససస:40
లస: ససస స
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95-220/1389

తసడడ:ప వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:70-7-1307
వయససస:24
లస: పప
7260 SQX2447928
పపరర: దసరర పపసరద రవ

95-220/1514

95-220/1392

95-212/428

95-221/1488

భరస : బబలవరర షపసకర తడవరరస
ఇసటట ననస:70-8-13/6/11
వయససస:26
లస: ససస స
7272 SQX2283752
పపరర: వనసకట శశషర రరడడడ చసతస

95-193/1441

7267 SQX2383701
పపరర: దసరర పపసరద మబపతరరజ

95-215/1538

95-220/1393

7265 SQX2240265
పపరర: లకడర కకసపల

95-220/1394

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-7-1312
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/1380

7268 SQX2267532
పపరర: బబలవరర శసకర తడవరరస

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-7 , sai krishna nagar
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శవ కకటటశశర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:70-8-13/6/11
వయససస:32
లస: పప

7270 SQX1999853
పపరర: గబరరవ రరడడడ తచననల

7271 SQX1898527
పపరర: ఖససస బ షపక

7273 SQX2187573
పపరర: మణణకఖమర తచననల

95-224/1255

95-211/1242

95-220/993

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-8-658
వయససస:37
లస: ససస స
95-220/1395

7274 SQX2187581
పపరర: మననకమర చసతస

95-220/1397

భరస : వనసకట శశష రరడడడ
ఇసటట ననస:70-8-1314
వయససస:63
లస: ససస స

95-220/1516

95-223/793
7276 SQX1308742
పపరర: హహమసత కలమయర రరడడ అననప
రరడడడ
తసడడ:ప శకనవరస రరడడ అననప రరడడ
ఇసటట ననస:70-8-1314
వయససస:24
లస: పప

95-224/1594
7277 SQX2221497
పపరర: మహన సరయ కకషష రరడడడ
అసచచరర
తసడడ:ప రరమ మహన రరడడ అసచచరర
ఇసటట ననస:70-8-1314
వయససస:20
లస: పప

95-220/1400

7279 SQX2404556
పపరర: రవ కలచపపడడ

7280 SQX1036384
పపరర: బపహర రరడడ కకసచచ కకసచ

భసధసవప: రరమచసదపరరవప శరకమమరర
ఇసటట ననస:70-8-1315
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప నగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-8-1315
వయససస:41
లస: పప

7281 SQX1166157
పపరర: బపహర రరడడ కకసచన

7282 SQX2522753
పపరర: షపక అబబబల రరహమన షపక

95-223/794

తసడడ:ప యయననదద రరడడ
ఇసటట ననస:70-8-1315/1
వయససస:31
లస: పప
7284 SQX0275578
పపరర: ననగ లకడర తతతచస సశశటట

7262 SQX2403079
పపరర: లకడర కకసపల

భరస : గబరవరరరడడడ
ఇసటట ననస:70-8-1314
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషషరరడడడ
ఇసటట ననస:70-8-1314
వయససస:19
లస: పప
7278 SQX2194983
పపరర: ఆదదననరరయణ శరకమమరర

7264 SQX2402790
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసపల

95-220/1391

భరస : ఏడడకకసడలల కకసపల
ఇసటట ననస:70-7-1312
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప మలయర రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-8-134
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప పసదబ రరఘవ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-8-1314
వయససస:73
లస: పప
7275 SQX2289478
పపరర: పవన రరడడడ దదరరశల

95-224/1593

తసడడ:ప చచసచయఖ కకసపల
ఇసటట ననస:70-7-1312
వయససస:42
లస: పప

భరస : చకకవరరస మసడర
ఇసటట ననస:70-7-1454
వయససస:39
లస: ససస స
7269 SQX2259679
పపరర: ననగ లకడర తడవరరస

7261 SQX2246908
పపరర: వజయ కలమయర నచకతతటట

7259 SQX2284396
పపరర: యయమన గణపర

భరస : ననగరసదప బబబబ గణపర
ఇసటట ననస:70-7-1307
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప యగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-7-1307
వయససస:41
లస: పప

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:70-7-1312
వయససస:72
లస: ససస స
7266 SQX1119164
పపరర: ననగ మణణ మసడర

95-220/1390

భరస : పపవణ నచకతతటట
ఇసటట ననస:70-7-1307
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదప రరవప రవ
ఇసటట ననస:70-7-1307
వయససస:33
లస: పప
7263 SQX2186906
పపరర: బబలమర కకసపల

7258 SQX2185999
పపరర: కకరస ర నచకతతటట

95-220/1401

తసడడ:ప యయననదద రరడడడ కకసచ
ఇసటట ననస:70-8-1315/1
వయససస:43
లస: పప
95-205/885

తసడడ:ప షపక గయయససదదబన
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:19
లస: పప
95-220/996

భరస : వనసకట సతష కలమయర తతతచస సశశటట
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:40
లస: ససస స

7285 SQX1957240
పపరర: అనసచరఖమర గణప
భరస : నరసససహ రరవప గణప
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:69
లస: ససస స

95-220/994

7283 SQX1898964
పపరర: వనసకట లకడర గణపర

95-220/995

తలర : రమయసజనఉలల గణపర
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:36
లస: ససస స
95-220/997

7286 SQX1898899
పపరర: రరమయసజనఇఉలల గణపర

95-220/998

తసడడ:ప నరసససహ రరవప గణపర
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:41
లస: పప

Page 248 of 382

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15

7287 SQX1957307
పపరర: రరమయసజననయబలల గణప

95-220/999

తసడడ:ప నరసససహ రరవప గణప
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:41
లస: పప
7290 SQX2285328
పపరర: సరజదన బబగస షపక

95-220/1517

భరస : గయయససదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:40
లస: ససస స
7293 SQX1899038
పపరర: ననగరసదప బబబబ గణపర

95-220/1001

7291 SQX2490654
పపరర: చసదప లలఖ గకసథద

7292 SQX1899012
పపరర: కకటశశరమర గణపర

7294 SQX1891852
పపరర: ససబగమర గగరర

95-220/1520

7297 SQX1808393
పపరర: శకనవరస రరవప తనళళళరర

95-220/1017

7300 SQX1898923
పపరర: సరయ కలమయర
తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:70-8-1316/4
వయససస:21
లస: పప

7302 MLJ2064368
పపరర: వనసకటరరవప తషపతటట

7303 SQX1521187
పపరర: ససజజత తషఫటట

95-220/1007

తసడడ:ప వనసకయఖ తషపతటట
ఇసటట ననస:70-8-1316/4
వయససస:46
లస: పప

95-224/1050

95-220/1002

95-220/1004

95-223/795

7308 SQX2306058
పపరర: పవన కలమయర గగర

7309 SQX2305258
పపరర: వజయ లకడర గగర

95-220/1519

తసడడ:ప శవనననరరయణ మబదబన
ఇసటట ననస:70-8-1316/14
వయససస:33
లస: ససస స
7314 SQX2286896
పపరర: ఝనస రరణణ నకక
తసడడ:ప శకనవరస
ఇసటట ననస:70-8-1316/15
వయససస:23
లస: ససస స

7312 SQX1898642
పపరర: మలర శశరర బతషల

7315 SQX1897966
పపరర: వరర సకమర అకకకల
భరస : వనసకటటశశర రరడడడ అకకకల
ఇసటట ననస:70-8-1316/16
వయససస:33
లస: ససస స

95-220/1016

7301 SQX1899103
పపరర: కలయఖణ బబబబ బబ టటకల

95-220/1005

7304 SQX2071249
పపరర: శక కరసత దసపతటట

95-223/1170

7307 SQX2061869
పపరర: పపజత గరరర

95-193/1157

7310 SQX1893601
పపరర: పపజత గగరర

95-224/1051

తసడడ:ప పవన కలమయర గగరర
ఇసటట ననస:70-8-1316/11
వయససస:20
లస: ససస స
95-220/1013

భరస : శకనస బతషల
ఇసటట ననస:70-8-1316/15
వయససస:35
లస: ససస స
95-221/1489

7298 SQX1808047
పపరర: మయనస తనళళళరర

తసడడ:ప పవన కలమయర గరరర
ఇసటట ననస:70-8-1316/11
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పవన కలమయర గగర
ఇసటట ననస:70-8-1316/11
వయససస:39
లస: ససస స
95-220/1010

95-201/978

తసడడ:ప వనసకటబపవప దసపతటట
ఇసటట ననస:70-8-1316/4
వయససస:22
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరజ యయనసగబతనటట
ఇసటట ననస:70-8-1316/10
వయససస:46
లస: ససస స

7311 SQX1957182
పపరర: భపమరరసబ మబదబన

7295 SQX2247724
పపరర: గరరరజ దనసరర

తసడడ:ప ససబగరరవప బబ టటకల
ఇసటట ననస:70-8-1316/4
వయససస:21
లస: పప

95-220/1009

తసడడ:ప సరసబయఖ గగర
ఇసటట ననస:70-8-1316/11
వయససస:41
లస: పప

95-220/1000

తసడడ:ప శకనవరస రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:70-8-1316/3, ipd cOLONY
వయససస:21
లస: ససస స

7306 SQX1899228
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ
యయనసగబతనటట
తసడడ:ప కకషషస రరజ యయనసగబతనటట
ఇసటట ననస:70-8-1316/10
వయససస:49
లస: పప

95-220/1518

95-220/1405

భరస : బబసకర
ఇసటట ననస:70-8-1316/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప తషఫటట
ఇసటట ననస:70-8-1316/4
వయససస:39
లస: ససస స
95-220/1008

7289 SQX2232866
పపరర: అబబబల రహహమయన షపక

భరస : మలయఖదదప గణపర
ఇసటట ననస:70-8-1316/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయరరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:70-8-1316/3
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:70-8-1316/3, ipd cOLONY
వయససస:47
లస: ససస స

7305 SQX1899202
పపరర: నరరయణమర యయనసగబతనటట

95-221/1509

భరస : పరమబలల గగరర
ఇసటట ననస:70-8-1316/1
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ
ఇసటట ననస:70-8-1316/2
వయససస:36
లస: పప
7299 SQX1816172
పపరర: వజయలకడర తనళళళరర

తసడడ:ప గయయససదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట హరర పపసరద గకసథద
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప మయలయదదప
ఇసటట ననస:70-8-1316/1
వయససస:24
లస: పప
7296 SQX2397388
పపరర: బబసకర రరవప దనసరర

95-220/1404
7288 SQX2476976
పపరర: ఎసడడఎ జబబదన బబగబమ ఎసడడఎ
జబబదన బబగబమ
తలర : ఎసడడఎ అబద బబగబమ
ఇసటట ననస:70-8-1316
వయససస:22
లస: ససస స

7313 SQX1898667
పపరర: శకనస బతషల

95-220/1014

తలర : వనసకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:70-8-1316/15
వయససస:46
లస: పప
95-220/1015

7316 SQX2220192
పపరర: వనసకటటశశరమర దససడడ

95-223/1273

భరస : సరసబరరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:70-8-1316/16
వయససస:54
లస: ససస స
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7317 SQX2389567
పపరర: రరజఖ లకడర సచదద రరడడ

95-220/1407

7318 SQX2387389
పపరర: అనసష రరయపరటట

95-220/1408

7319 SQX1827542
పపరర: శవ ననగ సరశత వసకరయల

95-223/796

భరస : లకరయఖ సచదద రరడడ
ఇసటట ననస:70-8-1316/16 , 7TH LINE
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:70-8-1316/18, sai krishna naga
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:70-8-1317/4
వయససస:29
లస: ససస స

7320 SQX1827526
పపరర: రరధన కలమయరర వసకరయల

95-223/798
7321 SQX1848258
పపరర: ననగ వనసకట రఘబ సరయ
నఖల వసకరయల
తసడడ:ప రరమచసదప రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:70-8-1317/4
వయససస:22
లస: పప

7322 SQX1827534
పపరర: రరమచసదప రరవప వసకరయల
తసడడ:ప వర రరఘవయఖ వసకరయల
ఇసటట ననస:70-8-1317/4
వయససస:57
లస: పప

7324 SQX2111599
పపరర: రరమ వర పపసరద యయసడచరర

7325 SQX1833268
పపరర: రవతతజ సచదదరరడడడ

95-223/797

భరస : రరమచసదప రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:70-8-1317/4
వయససస:51
లస: ససస స
7323 SQX2517720
పపరర: రరమ వర పపసరద యయసడచరర

95-205/857

95-223/1156

95-223/800

తసడడ:ప యసడచరర వనసకట జగననరహన రరవప
ఇసటట ననస:70-8-1317/5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట జగన మహన రరవప యయసడచరర
ఇసటట ననస:70-8-1317/5
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప లకరయఖ సచదదరరడడ
ఇసటట ననస:70-8-1318/2
వయససస:24
లస: పప

7326 SQX0938068
పపరర: గరరరష బబబబ దనసరర dasari

7327 SQX2189827
పపరర: దదవఖవరణణ వలలర టట

7328 SQX0530907
పపరర: ననగమలలర శశరర� వలలర టట�

95-220/1019

తసడడ:ప జగదదష బబబబ dasari
ఇసటట ననస:70-8-1319
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప రరఘవయఖ వలలర టట
ఇసటట ననస:70-8-1319
వయససస:24
లస: ససస స

95-223/802 7330 SQX2390391
7329 SQX0530881
పపరర: మహనసద చచదరర� బబ యపరటట�
పపరర: నగరశ పపటట గసటట

తసడడ:ప వనసకటససబగయఖ�
ఇసటట ననస:70-8-1319
వయససస:65
లస: పప
7332 SQX1834761
పపరర: బబ టటకల కలయఖణ బబబబ

95-223/803

తసడడ:ప ససబబగరరవప బబ టటకల
ఇసటట ననస:70-8-1361/4
వయససస:20
లస: పప

95-219/768

95-220/1022

95-211/1244

7333 SQX2059269
పపరర: ఇసరరయల షపక

7334 AP151000702579
పపరర: మలలర శశరర వనమబలకకసడ�

95-186/581

7339 SQX0904797
పపరర: ననగరరజ కరసటపక

7342 SQX0968024
పపరర: ననసచనరమర కరటపక

7345 SQX0386904
పపరర: రరధదక మయరరడడడ మయరరడడడ

భరస : సరయ పవన కలమయర గరదసశశటట
భరస : పపభబకర రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1322 , SAI KRISHNA NAG ఇసటట ననస:70-9-1324
వయససస:18
లస: ససస స
వయససస:29
లస: ససస స

95-211/536

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:70-9
వయససస:53
లస: ససస స
95-223/1171

7337 SQX1344159
పపరర: దసరర కరటపక

95-219/767

భరస : ఆనసద రరవప కరటపక
ఇసటట ననస:70-9-1322
వయససస:25
లస: ససస స
95-219/769

7340 SQX2046514
పపరర: వనసకట లకడర కరటరకర

95-219/843

భరస : వనసకటటష కరటరకర
ఇసటట ననస:70-9-1322
వయససస:22
లస: ససస స
95-220/1553

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:70-9-1322
వయససస:28
లస: ససస స
95-220/1410

7331 SQX2333417
పపరర: అమల పపతగసటట

భరస : నగరశ పపతగసటట
ఇసటట ననస:70-8-1319 , SAI KRISHNA NAG
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద రరవప కరసటపక
ఇసటట ననస:70-9-1322
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ఆనసదరరవప katraka
ఇసటట ననస:70-9-1322
వయససస:27
లస: పప
7344 SQX2380236
పపరర: ససపసపయ గరదసశశటట

95-211/1243

తసడడ:ప గఫర షపక
ఇసటట ననస:70-9
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆనసద రరవప కరటబపక
ఇసటట ననస:70-9-1322
వయససస:24
లస: పప
7341 SQX0865170
పపరర: పపసరద కరటబపక katraka

భరస : రరఘవ�
ఇసటట ననస:70-8-1319
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:70-9
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప రరమననధస�
ఇసటట ననస:70-9
వయససస:55
లస: పప

95-223/801

తసడడ:ప రరసబబబబ పపటట గసటట
ఇసటట ననస:70-8-1319 , SAI KRISHNA NAG
వయససస:32
లస: పప

95-211/537 7336 SQX2071173
7335 AP151000696113
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వనమబలకకసడ�
పపరర: గగససయ షపక

7338 SQX1240944
పపరర: వనసకటటష కరటబపక

95-220/1409

95-223/799

7343 SQX2070225
పపరర: మయరరత గరదసశశటట

95-224/1256

తసడడ:ప శకనవరస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:70-9-1322
వయససస:21
లస: పప
95-220/1023

95-220/1024
7346 SQX0386888
పపరర: హనసమయయమర మయరరడడ మయరరడడడ

భరస : కకటటరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1324
వయససస:52
లస: ససస స
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95-220/1025

భరస : పసరరరరడ�డడ పరకననటట
ఇసటట ననస:70-9-1324
వయససస:78
లస: ససస స
7350 SQX0618892
పపరర: మలర క మయజరటట

95-220/1028

95-219/770

95-223/1274

Deleted
95-220/1523

తసడడ:ప తచననల శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1330
వయససస:35
లస: పప
7362 SQX2286318
పపరర: రరజ ససలలచన గబగరరలస

95-220/1029

7354 SQX1086066
పపరర: లకకర రరడడ తచననల

7357 SQX2169712
పపరర: పవన కలయఖణ రరడడ కలరక

95-219/771

95-223/1275

7363 SQX2472678
పపరర: తచననల అచచమర తచననల

95-220/1524

7355 SQX2422053
పపరర: వర లకడర జసగ

95-221/1491

భరస : తచననల నరరయనన రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-9-1330
వయససస:43
లస: ససస స

7358 SQX2470813
పపరర: తచననల అచచమర తచననల

7361 SQX2269777
పపరర: సతఖననరరయణ గబగరరలస

7368 NDX2927994
పపరర: శకనవరస రరవప మబరగగనడ

7370 SQX2285815
పపరర: శవపరరశత గజరలకకసడ

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మబరగగనడ
ఇసటట ననస:70-9-1345
వయససస:55
లస: పప
7371 SQX2180669
పపరర: బబలగబరవయఖ గణపర
తసడడ:ప బబలయఖ గణపర
ఇసటట ననస:70-9-1345
వయససస:49
లస: పప
7374 SQX2180685
పపరర: అరరణ కలమయరర గణపర
భరస : శకనవరస రరవప గణపర
ఇసటట ననస:70-9-1346
వయససస:49
లస: ససస స

95-220/1033

భరస : శకనవరసరరవప గణపర
ఇసటట ననస:70-9-1345
వయససస:23
లస: ససస స
95-223/1276

7372 SQX2180644
పపరర: రమణ గణపర

7375 SQX1261643
పపరర: శకనవరస రరవప గణపర
తసడడ:ప బబల గబరవయఖ గణపర
ఇసటట ననస:70-9-1352
వయససస:31
లస: పప

7367 SQX2435188
పపరర: అశశక ననదచసడర

95-220/1415

95-220/1416

భరస : లకడర ననరరయణ గజరలకకసడ
ఇసటట ననస:70-9-1345
వయససస:28
లస: ససస స
95-223/1277

భరస : బబలగబరవయఖ గణపర
ఇసటట ననస:70-9-1345
వయససస:46
లస: ససస స
95-223/1279

95-220/1525

భరస : కరడతశశర రరవప దనరరమడడగబ
ఇసటట ననస:70-9-1330 6 LINE
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప నగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-9-1342
వయససస:28
లస: పప

7369 SQX1898576
పపరర: శరకవసత గణపర

95-220/1522

95-220/1412
7364 SQX2196582
పపరర: శవ ననగరశశరమర దనరరమడడగబ

95-220/1413 7366 SQX2196509
95-220/1414
7365 SQX2196475
పపరర: వర వససత రరవప దనరరమడడగబ
పపరర: వనసకట కనక దసరర దతవ
దనరరమడడగబ
తసడడ:ప కరఢతశశర రరవప దనరరమడడగబ
భరస : వర వససత రరవప దనరరమడడగబ
ఇసటట ననస:70-9-1330 6 LINE
ఇసటట ననస:70-9-1330 6 LINE
వయససస:39
లస: పప
వయససస:33
లస: ససస స
94-86/1157

95-220/1411

తసడడ:ప రరజ సచలలలచచలనన గబగరరలస
ఇసటట ననస:70-9-1330
వయససస:26
లస: పప

Deleted

భరస : కకషష మమరరస గబగరరలస
ఇసటట ననస:70-9-1330
వయససస:54
లస: ససస స

95-220/1032

భరస : తచననల నరరయనన రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-9-1330
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-9-1330
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/1490

7352 SQX0075333
పపరర: లకకరరరడడడ� తచననల

భరస : జసగ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1328
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:70-9-1328
వయససస:19
లస: పప
7360 SQX2464584
పపరర: రరమ దతవ తచననల

95-220/1027

తసడడ:ప సరసబశవరరడడడ� తచననల
ఇసటట ననస:70-9-1327
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-9-1327/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కలరక
ఇసటట ననస:70-9-1328
వయససస:43
లస: ససస స

7359 SQX2470466
పపరర: తచననల శకనవరసరరడడడ తచననల

7351 SQX1520965
పపరర: లకడర సరవతప మయజరటట

7349 SQX0387563
పపరర: పపభబకర రరడడడ మయరరడడడ

తసడడ:ప కకటటరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1324
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగరపపసరద మయజరటట
ఇసటట ననస:70-9-1326/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకర రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:70-9-1327/1
వయససస:23
లస: ససస స
7356 SQX2169720
పపరర: గగవసదమర కలరక

95-220/1026

తసడడ:ప కకటటరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1324
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ననగ పపసరద మయజరటట
ఇసటట ననస:70-9-1326/1
వయససస:28
లస: ససస స
7353 SQX1901909
పపరర: ససగరత తచననల

7348 SQX0390781
పపరర: లకకరరరడడడ మయరరడడడ

7373 SQX2180693
పపరర: శరకవసత గణపర

95-223/1278

భరస : శకనవరస రరవప గణపర
ఇసటట ననస:70-9-1345
వయససస:22
లస: ససస స
95-220/1034

95-219/772
7376 SQX1058677
పపరర: వనసకట సతఖననరరయయణ సరశమ
గణప
తసడడ:ప మలయఖదదప రరవప గణప
ఇసటట ననస:70-9-1353
వయససస:40
లస: పప
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7377 SQX1058719
పపరర: మలయఖదదప రరవప గణప
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95-219/773

తలర : ననరరయణ సరశమ గణప
ఇసటట ననస:70-9-1353
వయససస:74
లస: పప
7380 SQX0299446
పపరర: రమణ అలవల అలవల

95-220/1037

95-223/804

95-223/1098

95-223/1101

95-223/805

7387 SQX1853472
పపరర: హహమజ భమజరటట

7390 SQX1897115
పపరర: రరకకరణమర గకసధద

95-223/1104

95-220/1042

తసడడ:ప ససరరష బబబబ కడడయయల
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:26
లస: ససస స

7393 SQX2196541
పపరర: అసజమర బబజరటట

7382 SQX0586990
పపరర: బపహరనసదరరడడడ మయరరడడడ

7385 SQX1058735
పపరర: అరరణ గణప

95-219/774

95-223/1099

7388 SQX1853480
పపరర: గరరర పరటట రరమబలమర

95-223/1102

7391 SQX1848449
పపరర: మణణకసఠ సరయ గణప

95-223/1280

7394 SQX1898543
పపరర: శక లత చసతస

95-220/1041

భరస : సససప నస బబజరటట
ఇసటట ననస:70-9-1375 6 LINE
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లకరణ కలమయర చసతస
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:21
లస: ససస స

95-220/1045
7396 SQX0620559
పపరర: ననగమలలర శశరర నలర మలపప�
nallamalapu
భరస : రరమ పపలయరరరడ�డడ nallamalapu
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:33
లస: ససస స

95-220/1046
7397 SQX0620690
పపరర: పపరరషమ కడడయయల కడడయయల

భరస : ససరరష కడడయయల
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:44
లస: ససస స

7401 SQX0094870
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబ యపరటట�

7403 SQX2474286
పపరర: ససబగ రరవప సశరష

7404 SQX2380202
పపరర: ఉష రరణణ సశరష

95-220/1418

భరస : ససబగ రరవప సశరష
ఇసటట ననస:70-9-1379 , 9TH LINE
వయససస:38
లస: ససస స

95-223/1103

తసడడ:ప ననరరయణ గణప
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప kadiyala
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ�
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:61
లస: పప

95-223/1100

భరస : గరరర పరటట ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:34
లస: ససస స

95-221/1036 7399 SQX0622712
95-221/1037
7398 SQX0623009
పపరర: లకరణ కలమయర చసతస చసతస
పపరర: రరమ పపలయరరరడడడ నలర మలపప�
nallamalapu
తసడడ:ప సరసబశవరరవప చసతస
తసడడ:ప రరమరరడడడ� nallamalapu
ఇసటట ననస:70-9-1379
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:35
లస: పప
వయససస:37
లస: పప
95-223/806

95-220/1040

భరస : ననగరశశర రరవప గణప
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గకసధద
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప భమజరటట
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:44
లస: పప
7395 SQX1647171
పపరర: ననగ నలమ కడడయయల

7384 SQX1034909
పపరర: అశశక రరడడడ మయరరడడడ

95-220/1036

తసడడ:ప పపరరరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1371
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప శకనసవరసరరవప భమజరటట
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనసవరసరరవ భమజరటట
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:39
లస: ససస స
7392 SQX1853464
పపరర: శకనవరసరరవప భమజరటట

95-220/1039

తసడడ:ప బపహరరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1371
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప భమజరటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-9-1375
వయససస:23
లస: ససస స
7389 SQX1848472
పపరర: ఆదదలకడర భమజరటట

7381 SQX0586958
పపరర: జగదదశశర రరడడడ మయరరడడడ

7379 SQX1647221
పపరర: శవ తతజ కరమననన

తసడడ:ప శకనవరస రరవ కరమననన
ఇసటట ననస:70-9-1354
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప బపహరనసదరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1371
వయససస:36
లస: పప

భరస : అశశక రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:70-9-1371
వయససస:33
లస: ససస స
7386 SQX1848480
పపరర: భమజరటట నలమ

95-220/1035

భరస : వనసకటరరడడడ మబననసగర
ఇసటట ననస:70-9-1354
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరడడడ అలవల
ఇసటట ననస:70-9-1370
వయససస:37
లస: ససస స
7383 SQX1034461
పపరర: అనచరరధ మయరరడడన

7378 SQX0620195
పపరర: వనసకట రమణ మబననసగర

7402 SQX1034628
పపరర: వనసకట శవ మహన రరవప
వనలననన
తసడడ:ప నరసససహరరవప వనలననన
ఇసటట ననస:70-9-1379
వయససస:64
లస: పప
7405 SQX1465971
పపరర: వహహదన షపక
తలర : మమహబమబ బ షపక
ఇసటట ననస:70-9-2014
వయససస:30
లస: ససస స

95-223/807

7400 SQX0623264
పపరర: ససరరష కడడయయల kadiyala

95-221/1038

95-220/1417

తసడడ:ప చచసచయఖ సశరష
ఇసటట ననస:70-9-1379 , 6TH LINE
వయససస:48
లస: పప
95-223/1105

7406 SQX1984764
పపరర: భబవననశశరర తషలబసదసల

95-151/845

భరస : బపహరనసదస తషలబసదసల
ఇసటట ననస:70-10-546
వయససస:22
లస: ససస స
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7407 MLJ3744570
పపరర: అనసచయ ననరరళళ
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95-151/728

భరస : వరపపసరద
ఇసటట ననస:70-10-762
వయససస:61
లస: ససస స
7410 SQX0947465
పపరర: శకనవరస చససడచరర

95-151/731

7408 SQX1282409
పపరర: లకడర లలత కలమయరర
అకరకనపపగడ
భరస : చదసబర రరవప అకరకనపపగడ
ఇసటట ననస:70-10-762
వయససస:77
లస: ససస స
7411 SQX2379659
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

తసడడ:ప హనసమసత రరవప చససడచరర
ఇసటట ననస:70-10-762
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప మదర షపక
ఇసటట ననస:70-10-1381
వయససస:66
లస: పప

7413 SQX0865147
పపరర: మబనరరననస షపక షపక

7414 SQX2380855
పపరర: చనన బబష షపక

95-221/1040

భరస : మయబమససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-10-1381
వయససస:55
లస: ససస స
7416 SQX2284081
పపరర: నరరల కరమననన

95-215/1527

భరస : శకనవరస రరవప కరమననన
ఇసటట ననస:70-10-1390
వయససస:46
లస: ససస స
7419 SQX2385797
పపరర: జజఖత బబ కకకసస

95-220/1207

భరస : చనసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:70-10-1381
వయససస:27
లస: ససస స
95-220/1208

95-221/1042

7420 SQX2456606
పపరర: నవన మయలలపత

95-215/1528

7426 SQX2321438
పపరర: రమయరరవప గగననపపడడ

95-221/47

భరస : బసవ చలపత రరవప రతసశశటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:25
లస: ససస స

7429 SQX2249126
పపరర: భబరర వ కలనస

95-220/1212

తసడడ:ప హనసమసత రరవప రరతససపటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప గగపరలస రరతససపటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:80
లస: పప

7434 SQX2311009
పపరర: శకలసతల రతస శశటట

7435 NDX2613578
పపరర: సరయ వనత మయలలపటట

95-220/1215

భరస : కరశవ రరవప రతస శశటట
ఇసటట ననస:70-10-1395/1 , sai krishna nag
వయససస:48
లస: ససస స

7421 SQX2137990
పపరర: గగవరర న రతస శశటట

95-219/1037

7424 SQX2454676
పపరర: చసదదక
ప రరణణ మయలలపత

95-220/1213

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:24
లస: ససస స
95-220/1481

7427 SQX2339489
పపరర: హరరత రరతసశశటట

95-220/1482

తసడడ:ప బసవ చలపత రరవప రరతసశశటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:18
లస: ససస స
95-221/1444

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:18
లస: ససస స

95-223/266 7432 SQX1433754
7431 SQX1433630
పపరర: బసవ చలపత రరవప రరతససపటట
పపరర: హనసమసత రరవప రరతససపటట

95-220/1209

తసడడ:ప బసవ చలపత రరవప రతస శశటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:53
లస: పప

7428 SQX1286179
పపరర: ఈశశరమర రతసశశటట

95-221/1041

తసడడ:ప ఆసజననయబలల బబ కకకసస
ఇసటట ననస:70-10-1394 , SAI KRISHNA NA
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మయలలపరటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మయలలపటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:22
లస: ససస స

7415 SQX1899533
పపరర: శకనవరసరరవప గరనప

7418 SQX2389070
పపరర: పపసరద బబ కకకసస

7423 SQX2471761
పపరర: పపమల మయలలపరటట

95-220/1214

95-221/1039

7417 SQX0618918
పపరర: నరసమర బబ కకకసస

7422 SQX2477222
పపరర: శకనవరసరరవప మయలలపరటట
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మయలలపరటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:50
లస: పప

7412 SQX0865139
పపరర: రహహమబననస షపక షపక

తసడడ:ప నరసససహరరవప గరనప
ఇసటట ననస:70-10-1387
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:24
లస: ససస స

95-220/1211

95-151/730

తసడడ:ప వర పపసరద
ఇసటట ననస:70-10-762
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల బబ కకకసస
ఇసటట ననస:70-10-1394
వయససస:46
లస: ససస స
95-220/1210

7409 SQX0592527
పపరర: ఫణణసదప ననరరళళ

తసడడ:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-10-1381 , SAI KRISHNA NA
వయససస:37
లస: పప

భరస : పపసరద బబ కకకసస
ఇసటట ననస:70-10-1394 , sai krishna nagar
వయససస:26
లస: ససస స

7425 SQX2445864
పపరర: భబవన మయలలపటట

95-151/729

7430 SQX1383082
పపరర: అకకమర రతసశశటట

95-223/264

భరస : హనసమసత రరవప రతసశశటట
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:70
లస: ససస స
95-223/267

7433 SQX2148633
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కలనస

95-223/1262

తసడడ:ప నరస రరడడడ కలనస
ఇసటట ననస:70-10-1395
వయససస:55
లస: పప
94-233/996

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మయలలపత
ఇసటట ననస:70-10-1395,1ST FLOOR
వయససస:21
లస: పప

7436 SQX1898253
పపరర: వజయ దతవరపలర

95-221/1043

భరస : రఘబరరస రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-10-1396
వయససస:23
లస: ససస స
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95-221/1044

భరస : రఘబరరస రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-10-1396
వయససస:56
లస: ససస స
7440 SQX2460699
పపరర: సరసబశవరరవప కకకకకరరల

95-219/1038

95-221/1047

95-221/1050

7444 SQX1217703
పపరర: పదనరవత పరకననటట

7447 SQX1358267
పపరర: శకకరసత రరడడడ పరకననటట

95-221/1053

7450 SQX0536912
పపరర: ససరరష గగగరననన

తసడడ:ప మసరసన కనననదరర
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:58
లస: పప
95-221/1446

భరస : కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:70-11-786
వయససస:46
లస: ససస స

95-221/1051

95-220/1219

7459 SQX2014967
పపరర: దసరర భవన జలగస

95-221/1054

7462 MLJ1165257
పపరర: లకడర గబసడచపపడడ

95-221/1057

95-221/1049

7448 SQX0074765
పపరర: హరరకకషష గగగరననన

95-221/1052

7451 SQX1217661
పపరర: శక రరమ రరడడ పరకననటట

95-221/1055

7454 SQX2470557
పపరర: అతషలయయమయర కకకకకరరల

95-221/1445

భరస : సరసబశవ కకకకకరరల
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:66
లస: ససస స
95-218/572

7457 SQX2296374
పపరర: ఈశశర రరవప మగబళళళరర

95-220/1218

తసడడ:ప ఏససరతనస మగబళళళరర
ఇసటట ననస:70-11-424
వయససస:35
లస: పప
95-151/846

7460 SQX1088682
పపరర: బబల లలత గబసడచపపడడ

95-151/732

తసడడ:ప ససత రరమయసజననయబలల గబసడచపపడడ
ఇసటట ననస:70-11-786
వయససస:26
లస: ససస స
95-151/734

భరస : మబరళకకషష
ఇసటట ననస:70-11-786
వయససస:47
లస: ససస స

95-151/736 7465 SQX1088708
7464 MLJ1169937
పపరర: బబలతపపపరరససదనరర గబసడచపపడడ
పపరర: వనసకట ననగ చసదప శశఖరర
గబసడచపపడడ
భరస : శసకరశరససస స
తసడడ:ప మబరళ కకషష గబసడచపపడడ
ఇసటట ననస:70-11-786
ఇసటట ననస:70-11-786
వయససస:78
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప

7445 SQX0523746
పపరర: ససబబగలల గగగరననన

తసడడ:ప నరసససహ రరడడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప భకస జలగస
ఇసటట ననస:70-11-439
వయససస:19
లస: ససస స
95-151/733

95-221/1046

తసడడ:ప సరసబయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగల
ఇసటట ననస:70-11-1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరవప మగబళళళరర
ఇసటట ననస:70-11-424
వయససస:28
లస: ససస స
7461 MLJ1165265
పపరర: పదరవత గబసడచపపడడ

7456 SQX1792639
పపరర: యసప సద గగల

7442 SQX1358317
పపరర: పపశరసత పరకననటట

భరస : సరసబయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవ శసకర గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:30
లస: ససస స
7458 SQX2296630
పపరర: సరగజన మగబళళళరర

95-221/1048

తసడడ:ప సరసబయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:38
లస: పప

95-221/1056 7453 SQX0536896
7452 SQX1144377
పపరర: ససబబగ రరవప కనననదరర కనననదరర
పపరర: సరసబయఖ గగగరననన

95-219/776

తసడడ:ప శక రరమ రరడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప శక రరమ రరడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప సరసబయఖ G
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:36
లస: పప

7455 SQX2186104
పపరర: పవన గగగరననన

95-221/1045

భరస : శక రరమ రరడడ పరకననటట
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగ రరవప కనననదరర
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:29
లస: పప
7449 SQX0446153
పపరర: శవ శసకర జ

7441 SQX1659358
పపరర: కననదనరర ఈశశరర

7439 SQX0536953
పపరర: ససబబగలల గగగరననన

భరస : సరసబయఖ గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కననదనరర వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష గగగరననన గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:32
లస: ససస స
7446 SQX1144369
పపరర: వనసకటబపవప కనననదరర

95-219/775

భరస : ససరరష గగగరననన
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ కకకకకరరల
ఇసటట ననస:70-10-1397
వయససస:70
లస: పప
7443 SQX0959478
పపరర: ససనత గగగరననన

7438 SQX0976506
పపరర: వనసకట మయధసరర గగగరననన

7463 MLJ1169945
పపరర: మసజలవరణణ గబసడచపపడడ

95-151/735

భరస : ససతనరరమసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-11-786
వయససస:53
లస: ససస స
95-151/737

7466 SQX1009216
పపరర: ఉమయ శసకర శరససస స గబసడతపపడడ

95-151/738

తసడడ:ప కరశ వశశననధ
ఇసటట ననస:70-11-786
వయససస:26
లస: పప
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7467 SQX1088732
పపరర: ససతనరరమయసజననయబలల
గబసడచపపడడ
తసడడ:ప శసకర శరససస స లలట గబసడచపపడడ
ఇసటట ననస:70-11-786
వయససస:56
లస: పప
7470 SQX1961150
పపరర: జజన షపక

95-151/739

95-221/1058

95-221/1449

95-220/1216

95-161/998

95-220/391

95-221/1063

95-221/1450

తసడడ:ప కరరణనకరరరవప పససపపలయటట
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:27
లస: పప

7480 SQX2407385
పపరర: ససనత వపదథన

95-161/1000

95-161/999

95-220/390

7478 SQX1174655
పపరర: ననరరయణ బబ టటట బబ టటట

7489 SQX2269546
పపరర: రసబబబబ జడడగబ

7492 SQX2320216
పపరర: లకడర కలమయరర పససపపలలటట

7495 SQX2202851
పపరర: మహహశ మడడగబల
తసడడ:ప శకనస మడడగబల
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:21
లస: పప

95-221/1060

7481 SQX1833318
పపరర: రరధనకకషష మమరరస వపడత

95-219/777

తసడడ:ప సరసబశవరరవప వపడత
ఇసటట ననస:70-11-1407
వయససస:21
లస: పప
95-221/1062

తసడడ:ప కకట బపహరస కరకలమయనస
ఇసటట ననస:70-11-1409 NEAR CHARCH
వయససస:63
లస: ససస స
95-221/1064

7487 SQX0947572
పపరర: అహమరద అల మర
మహమరద Mohammed
తసడడ:ప హహసపసన mohammad
ఇసటట ననస:70-11-1423
వయససస:31
లస: పప

95-221/1065

95-221/1451

7490 SQX0620708
పపరర: పదర ననగరయలసక
ననగరయలసక
భరస : వనణబ పపసరద ననగరయలసక
ఇసటట ననస:70-11-1425/1
వయససస:45
లస: ససస స

95-221/1066

95-161/1001

7493 SQX2202745
పపరర: రరజ పససపపలలటట

95-161/1002

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:45
లస: పప
95-161/1003

7475 SQX1833292
పపరర: ససనత వపడత

95-221/1061 7484 SQX1834639
7483 SQX0955468
పపరర: జజఖత ససరరకకటటకకపర ససరరకకటటకకపర
పపరర: పరపరరరవప కరకలమయనస

7486 SQX0299602
పపరర: శకదతవ జలలగబ jilugu

95-221/1448

తసడడ:ప కకటయఖ బబ టటట
ఇసటట ననస:70-11-1405
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:70-11-1425
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప కరళళశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:51
లస: పప
7494 SQX2408359
పపరర: కరరణ పససపపలయటట

95-221/1059

భరస : కకటటశశరరరవప jilugu
ఇసటట ననస:70-11-1423
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:70-11-1425
వయససస:38
లస: పప
7491 SQX2320224
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట

7477 SQX1174671
పపరర: కకటటశశరర బటటట బటటట

7472 SQX2357846
పపరర: వనసకట కలమయరర పసదబ దరరడడడ

భరస : సరసబశవరరవప వపడత
ఇసటట ననస:70-11-1402
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సచరర బబబబ ససరరకకటటకకపర
ఇసటట ననస:70-11-1409
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ జడడగబ
ఇసటట ననస:70-11-1423
వయససస:27
లస: ససస స
7488 SQX2232205
పపరర: శకనవరసరరవప జడడగబ

95-224/1364

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప వపదథన
ఇసటట ననస:70-11-1407
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపరల రరవప వపడత
ఇసటట ననస:70-11-1407
వయససస:49
లస: పప
7485 SQX1261676
పపరర: మహ లకడర జడడగబ

7474 SQX2172070
పపరర: హనఫ షపక చసతపలర

95-220/1483

భరస : రమణ రరడడడ పసదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:70-11-1398
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బటటట
ఇసటట ననస:70-11-1405
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపరలరరవప వపదథన
ఇసటట ననస:70-11-1407
వయససస:48
లస: పప
7482 SQX1833300
పపరర: సరసబశవరరవప వపడత

95-221/1447

తసడడ:ప ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:70-11-1398
వయససస:59
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ సప మరగతష
ఇసటట ననస:70-11-1403
వయససస:32
లస: ససస స
7479 SQX2407435
పపరర: సరసబశవరరవప వపదథన

7471 SQX2373710
పపరర: రమణ రరడడడ పసదబ దరరడడడ

7469 SQX2235265
పపరర: సలయర షపక

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:70-11-1398
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ పసదబ దరరడడడ
ఇసటట ననస:70-11-1398
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:70-11-1398
వయససస:38
లస: ససస స
7476 SQX2471530
పపరర: పరరశత సప మరగతష

95-151/740

భరస : రరధనకకషష
ఇసటట ననస:70-11-790
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప హనఫ చసతపలర
ఇసటట ననస:70-11-1398
వయససస:34
లస: పప
7473 SQX2293645
పపరర: షరకకరర షపక

7468 MLJ2747715
పపరర: భబరత చనమరరస

తసడడ:ప శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:28
లస: పప
95-161/1004

7496 SQX1608001
పపరర: కకరణరయ పససపపలయటట

95-221/1067

భరస : రరజజ పససపపలయటట
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:23
లస: ససస స
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7497 SQX2073971
పపరర: చసదప శశఖర ఆకలరత
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95-221/1189

తసడడ:ప ఆకలరత ఆకలరత
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:25
లస: పప
7500 SQX0391375
పపరర: కరరణమర రరపపరర

95-221/1069

95-221/1072

95-221/1074

95-221/1077

95-220/1217

95-218/573

95-218/576

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ వనలలరర
ఇసటట ననస:70-12-446
వయససస:37
లస: ససస స

7510 SQX1543116
పపరర: కకలసరన నరరల

7513 SQX2241453
పపరర: ఖజ బబబ సయద

7516 SQX1824523
పపరర: కరరరసక బబబబ మయజరటట

7519 SQX1833284
పపరర: మయధవ లత మయజరటట

95-221/1456

7522 SQX2260172
పపరర: లకడర రరవనళర

95-223/808

7525 SQX2224814
పపరర: పరరశత బబరర

7505 SQX0672907
పపరర: ననగ ససరరష యయబడడ యయబడడ

95-221/1073

7508 SQX0695858
పపరర: ససబబగరరవప యయబడడ

95-221/1076

7511 SQX1543082
పపరర: శవపపసరద పపలగస

95-223/809

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప పపలగస
ఇసటట ననస:70-11-1437
వయససస:49
లస: పప
95-221/1452

7514 SQX2266260
పపరర: లలత కలమయరర చసతల పపడడ

95-221/1453

భరస : భబసకర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:70-11-1490
వయససస:26
లస: ససస స
95-218/574

7517 SQX1824515
పపరర: మబతనఖలరరవప మయజరటట

95-218/575

తసడడ:ప శరత బబబబ మయజరటట
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:27
లస: పప
95-220/392

7520 SQX1833276
పపరర: వనసకట రతనస మయజరటట

95-220/393

భరస : శరత బబబబ మయజరటట
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:54
లస: ససస స
95-221/1457

భరస : శకనవరసరరవప రరవనళర
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:40
లస: ససస స
95-221/1078

95-221/1071

తసడడ:ప సతఖననరరయణ యయబడడ
ఇసటట ననస:70-11-1436
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప శరత బబబబ మయజరటట
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగరరవప రరవనళర
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:46
లస: పప
7524 SQX1248047
పపరర: భబరత వనలలరర

95-221/1075

తసడడ:ప శరత బబబబ మయజరటట
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప మబతనఖలరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:59
లస: పప
7521 SQX2260206
పపరర: శకనవరస రరవప రరవనళర

7507 SQX0695486
పపరర: వనసకటరరవప యయబడడ

7502 SQX1415554
పపరర: రరసబబబబ యయబడడ

భరస : వనసకట రరవప యయబడడ
ఇసటట ననస:70-11-1436
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప నచర సయద
ఇసటట ననస:70-11-1439
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరజ కలమయర తనటట
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:21
లస: ససస స
7518 SQX1824499
పపరర: శరత బబబబ మయజరటట

95-218/757

భరస : పపలగస శవ పపసరద
ఇసటట ననస:70-11-1437
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప నచర షరయయద
ఇసటట ననస:70-11-1439
వయససస:20
లస: ససస స
7515 SQX1906288
పపరర: కకప వనలషషవ తనటట

7504 SQX2484665
పపరర: కకరకపరటట ససరరష

95-221/1068

తసడడ:ప వనసకయఖ యయబడడ
ఇసటట ననస:70-11-1435
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ యయబడడ
ఇసటట ననస:70-11-1436
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటససబగయఖ యయబడడ
ఇసటట ననస:70-11-1436
వయససస:59
లస: పప
7512 SQX2405181
పపరర: ఆశ భబణబ షరయయద

95-221/1070

తసడడ:ప కకరకపరటట దననయయలల
ఇసటట ననస:70-11-1436
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబగరరవప యయబడడ
ఇసటట ననస:70-11-1436
వయససస:30
లస: ససస స
7509 SQX0720045
పపరర: సతఖననరరయణ యయబడడ

7501 SQX0075580
పపరర: యహనస రరవపరర

7499 SQX0403378
పపరర: రజన రరవపరర ravuri

భరస : మహన ravuri
ఇసటట ననస:70-11-1432
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబరరవప ravuri
ఇసటట ననస:70-11-1432
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప సరమయయలల అడడ బబ టటట
ఇసటట ననస:70-11-1435
వయససస:72
లస: పప
7506 SQX0672873
పపరర: రరజఖలకడర యయబడడ

95-224/1216

భరస : చసదప శశఖర ఆకలరత
ఇసటట ననస:70-11-1431
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబబబ రరవప రరపపరర
ఇసటట ననస:70-11-1432
వయససస:64
లస: ససస స
7503 AP151000708055
పపరర: పపభబదనస అడడ బబ టటట

7498 SQX2070332
పపరర: శరరష ఆకలరత

7523 SQX2258499
పపరర: శకకరసత రరవనళర

95-221/1458

తసడడ:ప శకనస రరవనళర
ఇసటట ననస:70-12
వయససస:21
లస: పప
95-220/1222

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:70-12-1441 , sai krishna nagar
వయససస:58
లస: ససస స

7526 SQX2044022
పపరర: ననగ లకడర తడవరరస

95-203/923

భరస : బల వర శసకర తడవరరస
ఇసటట ననస:70-12-1443
వయససస:26
లస: ససస స
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7527 SQX2421501
పపరర: షపక షహహన
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95-220/1223

భరస : మయలక అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-12-1443
వయససస:23
లస: ససస స
7530 SQX2476463
పపరర: శరహహన షపక

7528 SQX2231504
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప తడవరరస

95-220/1406

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తడవరరస
ఇసటట ననస:70-12-1443
వయససస:55
లస: పప
95-220/1224

7531 SQX2380673
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడతటట

95-219/838

భరస : కకసడల రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:70-12-1445
వయససస:49
లస: ససస స
7536 SQX1964246
పపరర: పవనకళళఖణ రరడడ కలల
ర రర

95-1/885

తసడడ:ప రరజశశఖర రరడడడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:70-12-1447/1
వయససస:20
లస: పప
7539 SQX0620633
పపరర: వనసకటలకడర ఆళళ ఆళళ

95-220/1225

95-221/1080

తసడడ:ప పపరరరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:70-12-1447/1
వయససస:63
లస: పప
7545 SQX2134674
పపరర: కకటమర జకలకల

95-207/734

Deleted
95-220/395

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-13-622
వయససస:36
లస: ససస స
7551 SQX1860071
పపరర: మబతనఖలల కకమమర

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర బరరస
ఇసటట ననస:70-13-1432
వయససస:29
లస: పప

7537 SQX1965649
పపరర: శవ రరడడడ ఆళర

7538 SQX1960152
పపరర: వర లకడర ఆళర

95-203/71

7543 SQX0887737
పపరర: కకమబమయర ఓరస

7546 SQX1985993
పపరర: లల గబమరలయర

95-221/1081

95-212/430

7552 SQX1860055
పపరర: భమ లకడర డతరసగబల

95-220/394

7555 SQX1199851
పపరర: గగరర జకలకల
భరస : చనన కకటయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:70-13-1434
వయససస:31
లస: ససస స

7541 MLJ2061315
పపరర: వనసకటకకషప రరకడడడ ఆళళ

95-221/1082

7544 ABI0520668
పపరర: శకనవరస రరవప బసడడ

95-219/1127

తసడడ:ప నరసయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:70-13
వయససస:47
లస: పప
95-223/1146

7547 SQX2455319
పపరర: పదరశక గబసటక

95-220/1291

భరస : లకరణ పపసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-170/11
వయససస:40
లస: ససస స
95-212/429

7550 SQX1692656
పపరర: గసగరధర చనరర కసచ

95-220/396

తసడడ:ప గరలసద చనరర కసచ
ఇసటట ననస:70-13-1319
వయససస:43
లస: పప
95-212/431

భరస : శనస డతరసగబల
ఇసటట ననస:70-13-1337
వయససస:40
లస: ససస స
95-212/433

95-219/778

తసడడ:ప శవరరరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:70-12-1447/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గబమరలయర
ఇసటట ననస:70-13-170/8
వయససస:38
లస: ససస స
7549 SQX1756535
పపరర: ననగరరజ రరడడడ

95-221/1079

భరస : శవ రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:70-12-1447/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1310
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కకమమర
ఇసటట ననస:70-13-1337
వయససస:32
లస: ససస స
7554 SQX1712876
పపరర: వనసకటటశశరరవప బరరస

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ వనలలరర
ఇసటట ననస:70-12-1446
వయససస:42
లస: పప

7540 SQX1687433
పపరర: వరలకడర అలయర

95-220/1226

7535 SQX1249631
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ వనలలరర

తసడడ:ప వనసకట రతనస వనమబల
ఇసటట ననస:70-12-1445 , SAI KRISHNA NA
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:70-12-1832
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:70-13-14-54/1
వయససస:51
లస: ససస స
7548 SQX1688969
పపరర: మలలర శశరర బతష
స ల

95-219/1039

భరస : ససవర రరడడడ అలయర
ఇసటట ననస:70-12-1447/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-221/1083

7532 SQX2297422
పపరర: పవన కలమయర కకసడతటట
తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-12-1444
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప పసరర రరడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:70-12-1447/1
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకట కకషప ర రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:70-12-1447/1
వయససస:31
లస: ససస స
7542 MLJ2060382
పపరర: శవరరరడడడ ఆళళ

7534 SQX2237113
పపరర: శకనవరసస వనమబల

95-220/1515

భరస : శవ కకటటశశర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:70-12-1443
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప మయలక అహమద షపక
తసడడ:ప పరపరరవ కకసడతటట
ఇసటట ననస:70-12-1443 , SAI KRISHNA NA ఇసటట ననస:70-12-1444
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:50
లస: పప
7533 SQX2046688
పపరర: వనసకట రతనస వనమబల

7529 SQX2267524
పపరర: లకడర తడవరరస

7553 SQX1860154
పపరర: వరసస చలయర

95-212/432

తసడడ:ప ఏడడకకసదలల చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1337
వయససస:47
లస: పప
95-212/434

7556 AP151000696534
పపరర: చనకకటయఖ జకలకల

95-212/435

తసడడ:ప దసరర యఖ జకలకల
ఇసటట ననస:70-13-1434
వయససస:55
లస: పప
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7557 SQX1509936
పపరర: రరజరష దనసరర
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95-212/436

తసడడ:ప కరమమశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1434/3
వయససస:24
లస: పప
7560 SQX2201713
పపరర: జజనస షపక

7558 SQX1711563
పపరర: పపరష దసరర సరయ దనరర

తలర : లకడరకరసతమర దనరర
ఇసటట ననస:70-13-1437
వయససస:21
లస: పప
95-220/1230

తసడడ:ప బల శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-13-1440/22
వయససస:46
లస: పప

7561 SQX2201739
పపరర: కరరమబన షపక

తసడడ:ప చనన వనసకట ససబగయఖ మబపతరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1448
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఆనసద కలమయర మబపతరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1448
వయససస:36
లస: ససస స

7566 SQX2288579
పపరర: శవ పరరశత మదదబననన

7567 SQX2288553
పపరర: పపరయఖ వజర

95-219/1040

భరస : రరమ కకషష మదదబననన
ఇసటట ననస:70-13-1449
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కసడడమఅల
ఇసటట ననస:70-13-1450/1
వయససస:54
లస: ససస స
7572 SQX1777531
పపరర: మబనశర ససలయసనన షపక

95-220/397

95-220/1488

95-220/400

తసడడ:ప రరధన కకషష మమరరస చలవరదద
ఇసటట ననస:70-13-1450/6
వయససస:32
లస: పప
7581 SQX2265775
పపరర: వశశననథ రరపరసడడ

భరస : రమమశ రరపరసడడ
ఇసటట ననస:70-13-1450/7
వయససస:50
లస: ససస స

7573 SQX1900109
పపరర: తపవనణణ కససకలరరస

7576 SQX2129294
పపరర: మలర శశరర కససకలరరస

95-220/1246

95-221/1463

95-220/1232

7565 SQX1916444
పపరర: పపరయఖ వజర

95-212/439

7568 SQX1710672
పపరర: బబజమర మబతష
స కలరర

95-220/1234

7571 SQX2467660
పపరర: సరయ కలమయరర కసదదమళర

95-220/398

7574 SQX2289155
పపరర: కససకలరరస నరసససహ రరవప

95-220/1244

7577 SQX1556150
పపరర: నరరప చలవరదద

95-220/399

7579 SQX2380293
పపరర: రరధన కకషష మమరరస చలవరదద

7580 SQX1841766
పపరర: కడల అపతలయచనరర

తసడడ:ప మలర శశర రరవప రలర
ఇసటట ననస:70-13-1450/11
వయససస:22
లస: పప

95-220/1243

తసడడ:ప కససకలరరస రసగ రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1450/4
వయససస:43
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:70-13-1450/6
వయససస:30
లస: ససస స

7585 SQX2406171
పపరర: రమణ రలర

95-220/1486

భరస : శకనవరస రరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:70-13-1450/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:70-13-1450/4 SAI KRISHNA N
వయససస:42
లస: ససస స

7582 SQX2252435
పపరర: వనసకట కరరరసక దసగరరరరల

95-212/440

భరస : శకనవరసరరవప మబతష
స కలరర
ఇసటట ననస:70-13-1450
వయససస:42
లస: ససస స

95-220/1245

95-220/401

తసడడ:ప కడల కకషషరరవప
ఇసటట ననస:70-13-1450/7
వయససస:41
లస: పప
95-220/1247

భసధసవప: అపతలచనరర
ఇసటట ననస:70-13-1450/7
వయససస:32
లస: పప
95-222/1284

7562 SQX2201655
పపరర: రరఫసయ షపక

తసడడ:ప బబపనయఖ వజర
ఇసటట ననస:70-13-1449
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ప నరసససహస చలవరదద
ఇసటట ననస:70-13-1450/6
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప రమమశ రరపరసడడ
ఇసటట ననస:70-13-1450/7
వయససస:33
లస: పప
7584 SQX2265791
పపరర: కకషషవనణణ రరపరసడడ

95-221/1462

తసడడ:ప నరసససహ రరవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:70-13-1450/4
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపసరద కటటననటట
ఇసటట ననస:70-13-1450/4
వయససస:42
లస: ససస స
7578 SQX1900661
పపరర: నరసససహ రరవప చలవరదద

7570 SQX2459865
పపరర: శకనవరస రరవప లకసడడమల

95-212/438

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-13-1440/22
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర లకసడడమల
ఇసటట ననస:70-13-1450/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : మకకన షపక
ఇసటట ననస:70-13-1450/3
వయససస:45
లస: ససస స
7575 SQX2300499
పపరర: శవమర కటటననటట

95-220/1231

తసడడ:ప బబపనయఖ వజర
ఇసటట ననస:70-13-1449
వయససస:73
లస: పప
95-220/1233

7559 SQX1955707
పపరర: అనచష ధరరవరపప

తసడడ:ప మహన రరవప ధరరవరపప
ఇసటట ననస:70-13-1439
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జనచ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1440/22
వయససస:41
లస: ససస స

95-221/1084 7564 SQX2231686
7563 SQX1834670
పపరర: వనసకట ననరరయణ మబపతరరజ
పపరర: అనసత లకడర మబపతరరజ

7569 SQX2452076
పపరర: సతఖవత కసడడమఅల

95-212/437

7583 SQX2265783
పపరర: రరజరశ రరపరసడడ

95-220/1248

తసడడ:ప రమమశ రరపరసడడ
ఇసటట ననస:70-13-1450/7
వయససస:32
లస: పప
95-211/1064

7586 SQX2197440
పపరర: ననసచరమర చటటట

95-220/1235

భరస : ససబపమణఖస చటటట
ఇసటట ననస:70-13-1450/11
వయససస:44
లస: ససస స
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95-220/1236

తసడడ:ప కకషషమ చరర పపలలరర
ఇసటట ననస:70-13-1450/11
వయససస:31
లస: పప
7590 SQX2186955
పపరర: మబరళ కకషష మమరరస గగలర

95-220/1237

95-220/1487

95-220/1240

95-220/402

తసడడ:ప సననఖశ రరవప కలరరపప
ఇసటట ననస:70-13-1450/18
వయససస:37
లస: పప
7602 SQX2323251
పపరర: జన బబష షపక

95-220/1238

95-221/1464

95-220/1094

95-222/1487

భరస : వనసకటశవరరమకకషష� �
ఇసటట ననస:70-13-1451
వయససస:37
లస: ససస స
7611 AP151000702603
పపరర: ఈరమర ఎస జకలకల
భరస : దసరర మర జకలకల
ఇసటట ననస:70-13-1453
వయససస:85
లస: ససస స
7614 AP151000696162
పపరర: ననరరయణ కటట

7598 SQX2440956
పపరర: శకనవరస రరవప పటబనల
తసడడ:ప రరమ కకషష పటబనల
ఇసటట ననస:70-13-1450/17
వయససస:58
లస: పప

7600 SQX2180560
పపరర: గగపసరరజ బటటట ల

7601 SQX2351948
పపరర: బబజర షపక

95-212/937

7603 SQX1922939
పపరర: అననపపరష అరవ

95-201/49

తసడడ:ప కకటయఖ కటట
ఇసటట ననస:70-13-1453/1
వయససస:55
లస: పప

95-220/1242

7604 SQX1922970
పపరర: కకసడల రరవప అరవ

95-201/50

తసడడ:ప కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:70-13-1450/25
వయససస:19
లస: పప

7606 SQX1199869
పపరర: ఫరరరనన షపక

7609 SQX0855098
పపరర: శవ రరమ కకషష గటబట

95-212/441

7607 SQX0855288
పపరర: లకడర గటబట

95-222/1486

భరస : వరభదపయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1451
వయససస:63
లస: ససస స
95-222/1488

7612 SQX1060243
పపరర: శరకవణణ దతవరకకసడ

7610 SQX1381391
పపరర: లకడర బబడడరర

95-212/442

భరస : అరరరగస బబడడరర
ఇసటట ననస:70-13-1452
వయససస:48
లస: ససస స
95-212/444

7613 SQX1165480
పపరర: ననగరసదపస కటట

95-212/445

భరస : ననరరయణ కటట
ఇసటట ననస:70-13-1453/1
వయససస:42
లస: ససస స

95-212/447 7616 AP151000702605
7615 AP151000696068
పపరర: బమశయఖ దతవరకకసడ దతవనకకసడ
పపరర: కకటమర

తసడడ:ప చసధపయఖ దతవనకకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1453/2
వయససస:65
లస: పప

95-222/1283

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:70-13-1450/21
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ DEVARAKONDA
ఇసటట ననస:70-13-1453/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-212/446

95-220/1113

95-220/1241
7597 SQX2441947
పపరర: సరయ వజయ లకడర
ఢవలలశశరరత
తసడడ:ప వనసకట రమణ ఢవలలశశరరత
ఇసటట ననస:70-13-1450/17
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప వర భదపయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1451
వయససస:38
లస: పప
95-212/443

7595 SQX1988534
పపరర: శఖమల రరవప చపత
తసడడ:ప గరసధద చపత
ఇసటట ననస:70-13-1450/16
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప పససటల చకకపరణణ
భరస : ఫరరద బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1450, SAI KRISHNA NAG ఇసటట ననస:70-13-1451
వయససస:20
లస: ససస స
వయససస:25
లస: ససస స
7608 MLJ3258886
పపరర: శవరసజన� గటబట�

95-220/1239

తసడడ:ప గరసధద చపత
ఇసటట ననస:70-13-1450/16
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకసడలల అరవ
ఇసటట ననస:70-13-1450/25
వయససస:48
లస: ససస స
95-220/1485

7592 SQX2465094
పపరర: ససబపమణఖస గగలర
తసడడ:ప మబరళ కకషష మమరరస గగలర
ఇసటట ననస:70-13-1450/14
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప సప మయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:70-13-1450/19/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప జనచ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1450/21
వయససస:25
లస: పప
7605 SQX2291615
పపరర: పససటల శకలకడర సపశరమలన

7594 SQX1989193
పపరర: శఖమల రరవప చపత

95-205/746

Deleted

Deleted

తసడడ:ప శకనవరస రరవప పటబనల
ఇసటట ననస:70-13-1450/17
వయససస:31
లస: పప
7599 SQX1960251
పపరర: ససరర బబబబ కలరరపప

7591 SQX2191799
పపరర: పరరశత గగలర

7589 SQX2455434
పపరర: పసపయదరకన గగలర

భరస : ససబపమణఖస గగలర
ఇసటట ననస:70-13-1450/14
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష గగలర
ఇసటట ననస:70-13-1450/14
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససబపమణఖస గగలర
ఇసటట ననస:70-13-1450/14
వయససస:30
లస: ససస స
7596 SQX2446268
పపరర: గగపస కకషష పటబనల

95-220/1249

తసడడ:ప అసకమరరరవప దసళర పపడడ
ఇసటట ననస:70-13-1450\11
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ససబపమణఖస గగలర
ఇసటట ననస:70-13-1450/14
వయససస:67
లస: పప
7593 SQX2459113
పపరర: పసపయదరకన గగలర

7588 SQX2289163
పపరర: ససబపమణఖస దసళర పపడడ

95-212/448

భరస : ఏడడకకసడలల జకలకల
ఇసటట ననస:70-13-1454
వయససస:47
లస: ససస స
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95-212/449 7618 SQX1060250
7617 AP151000702065
పపరర: రమయదతవ దతవరకకసడ దతవనకకసడ
పపరర: సరసబయఖ దతవరకకసడ

భరస : బమశయఖ దతవనకకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1454
వయససస:65
లస: ససస స
7620 SQX2128924
పపరర: కలమయర బబబబ జకలకల

తసడడ:ప భమషయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1454
వయససస:38
లస: పప
95-207/733

తసడడ:ప కకటయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1454/1
వయససస:20
లస: పప
7623 SQX0282335
పపరర: ఏసమర దనసరర

95-212/451

95-212/938

95-220/1251

95-207/536

95-212/459

95-212/462

తసడడ:ప ససరరష బబబబ మలలర ల
ఇసటట ననస:70-13-1463
వయససస:21
లస: ససస స

95-212/454

7633 SQX1199844
పపరర: పపపమయవత పలననటట

7636 SQX1510099
పపరర: కకటటశశరమర అమబరరచ

7639 SQX1510081
పపరర: రమణ అమబరరచ

95-211/538

7642 SQX1688472
పపరర: ననరరయణమర అసబబరర

95-212/456

7645 SQX1689108
పపరర: దసరర ఉపపతతనలయర
భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:70-13-1465
వయససస:28
లస: ససస స

95-212/453

7628 AP151000702260
పపరర: రరమబలల జకలకల

95-212/455

7631 SQX1712405
పపరర: శవ బసడనరర

95-212/457

తసడడ:ప బబలర యఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:70-13-1459
వయససస:30
లస: పప
95-212/458

7634 SQX1660026
పపరర: దతవ శకకకటట

95-220/404

భరస : శకనస ససరరకకటట
ఇసటట ననస:70-13-1460
వయససస:43
లస: ససస స
95-212/460

7637 SQX1510065
పపరర: ననగ రరజ అమబరరచ

95-212/461

తసడడ:ప రమణ అమబరరచ
ఇసటట ననస:70-13-1461
వయససస:39
లస: పప
95-212/463

7640 SQX1688712
పపరర: మహలకడర అసబబరర

95-220/405

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1461
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/406

తసడడ:ప వనసకటటశ
ఇసటట ననస:70-13-1462
వయససస:25
లస: ససస స
95-212/464

7625 SQX0282590
పపరర: ఏడడకకసడలల దనసరర

భరస : వనసకనన జకలకల
ఇసటట ననస:70-13-1455
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ససజవ రరవప అమబరరచ
ఇసటట ననస:70-13-1461
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:70-13-1461/1
వయససస:50
లస: ససస స
7644 SQX1860634
పపరర: తతజశశన మలలర ల

7630 SQX1260199
పపరర: లలకరష ఉపపతగబసడచరర

95-220/1250

తసడడ:ప కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1454/3
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప రమణ అమబరరచ
ఇసటట ననస:70-13-1461
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప రమణ అమబరరచ
ఇసటట ననస:70-13-1461
వయససస:43
లస: పప
7641 AP151000702599
పపరర: ననరరయణమర అసబమరర

95-212/452

భరస : ఆసజననయబలల పలననటట
ఇసటట ననస:70-13-1460
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అసబబరర
ఇసటట ననస:70-13-1461
వయససస:31
లస: ససస స
7638 SQX1510073
పపరర: శకనవరస రరవప అమబరరచ

7627 SQX1916378
పపరర: పప లలరమర పపజరలర

7622 SQX2242931
పపరర: కకటమర జకలకల

Deleted

తలర : కనకమర ఉపపతగబసడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1459
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప శకనస ససరరకకటట
ఇసటట ననస:70-13-1460
వయససస:25
లస: పప
7635 SQX1509993
పపరర: రమయదతవ అసబబరర

7624 SQX0438549
పపరర: ధనలకడర దనసరర దనసరర

95-206/764

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1454/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ పపజరలర
ఇసటట ననస:70-13-1455
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరవప అసబబజ
ఇసటట ననస:70-13-1458 ,
వయససస:75
లస: ససస స
7632 SQX1151596
పపరర: సతష ససరరకకటట

95-220/403

భరస : కరమమశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1454/3
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజరశ దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1454/3
వయససస:20
లస: ససస స
7629 SQX2472959
పపరర: ననరరయణమర అసబబజ

7621 SQX1690288
పపరర: కకటయఖ జకలకల

7619 SQX2242824
పపరర: జజన బబబబ

తలర : మరరయమర
ఇసటట ననస:70-13-1454/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప దసరర యఖ జకలకల
ఇసటట ననస:70-13-1454/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1454/3
వయససస:43
లస: ససస స
7626 SQX2466324
పపరర: జజఖత దనసరర

95-212/450

7643 SQX1051861
పపరర: అలవనలలమసగమర చచరరకలరర

95-183/393

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1463
వయససస:39
లస: ససస స
95-220/407

7646 SQX1688670
పపరర: తహహడన షపక

95-220/408

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:70-13-1465/1
వయససస:48
లస: ససస స
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7647 SQX1872704
పపరర: ధనలకడర మదదబ
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95-183/394

భరస : నరసససహ రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:70-13-1466
వయససస:60
లస: ససస స
7650 SQX1712918
పపరర: మలలర శశరర ఒరరస

95-212/465

7651 SQX1373968
పపరర: వనసకట లకడర కకసడవటట

95-212/939

Deleted

7654 SQX1691161
పపరర: లకడర మవపరర
భరస : సచరరఖ పపకరశ మవపరర
ఇసటట ననస:70-13-1468
వయససస:32
లస: ససస స

95-212/468
7656 SQX0441543
పపరర: ఉమయమహహశశర రరవప మవపరర
మయవపరర
తసడడ:ప సతఖననరరయణ మయవపరర
ఇసటట ననస:70-13-1469
వయససస:44
లస: పప

7657 SQX2257137
పపరర: మబరళ కకషష యలవరరస
తసడడ:ప వజయ లకడర
ఇసటట ననస:70-13-1472
వయససస:36
లస: పప

7659 SQX2524932
పపరర: సతశ కలమయర అటట
ర రర

7660 SQX0746479
పపరర: భపమరరసబ యలవరరస

95-220/1556

తలర : వజయ లకడర యలవరరర
ఇసటట ననస:70-13-1472
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకహరర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1475
వయససస:41
లస: ససస స
7665 SQX1687755
పపరర: ఇమరణణఖల మబనపలర

95-220/412

95-212/470

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:70-13-1480
వయససస:31
లస: ససస స

7666 SQX1921618
పపరర: ననగలకడర బతష
స ల

95-212/925

95-211/1065

95-212/467

7655 SQX1690163
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-220/410

7658 SQX1955673
పపరర: వజయ లకడర యలవరరస

95-207/537

7661 SQX0746248
పపరర: లకడరకరసతమర దనరర

95-207/538

భరస : ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1475
వయససస:41
లస: ససస స
95-207/540

7664 SQX1660059
పపరర: కకరస ర మబనపఅల

95-220/411

భరస : ఇమరణణఖల మబనపలర
ఇసటట ననస:70-13-1476
వయససస:28
లస: ససస స
95-207/541

7667 SQX1068411
పపరర: వజయ శలస

95-207/542

భరస : గరరర
ఇసటట ననస:70-13-1477
వయససస:44
లస: ససస స

95-212/940 7670 SQX1899699
7669 SQX2242378
పపరర: మయధసరర శరసత కలమయరర యమ
పపరర: ససమసత మదచ
బ రర

7672 SQX1692458
పపరర: ఖయజవఅల షపక

7675 SQX2284347
పపరర: మరరయమర కలవ కకలలర
భరస : రరమ కకషష కలవ కకలలర
ఇసటట ననస:70-13-1480 2 LINE
వయససస:31
లస: ససస స

95-212/469

భరస : రసగయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:70-13-1472
వయససస:63
లస: ససస స

95-220/413

తసడడ:ప జయ పపసరద మదచ
బ రర
ఇసటట ననస:70-13-1478
వయససస:35
లస: పప
95-220/414

తసడడ:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1480
వయససస:23
లస: పప
95-220/1252

7652 SQX1422435
పపరర: ససబబగ రరవప గగగర

తసడడ:ప జమయల షర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1468
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప ససమసత
ఇసటట ననస:70-13-1478
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70 13 1480
వయససస:31
లస: పప
7674 SQX2191344
పపరర: మరరయమర కలవకకలలర

95-220/409

భరస : వనసకట ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1477
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమలసగర
ఇసటట ననస:70-13-1478
వయససస:23
లస: ససస స
7671 SQX2366144
పపరర: ననజరదరరమ చచరరకలరర

7663 SQX0732826
పపరర: ససరరష యలవరరస

95-183/396

తసడడ:ప రరమయఖ గగగర
ఇసటట ననస:70-13-1466
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప బపమరచనరర
ఇసటట ననస:70-13-1475
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మబకకసటట మబనపలర
ఇసటట ననస:70-13-1476
వయససస:32
లస: పప
7668 SQX1916428
పపరర: మమలసగర కలమయరర

95-212/466

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:70-13-1475
వయససస:36
లస: ససస స
95-207/539

7649 SQX0940858
పపరర: ససధదర బబబబ గగగరర

తసడడ:ప ససబబగ రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1466
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబపహరణఖస కకసడవటట
ఇసటట ననస:70-13-1466
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సచరఖ పపకరశ మయవపరర
ఇసటట ననస:70-13-1468
వయససస:32
లస: ససస స

7662 SQX0837138
పపరర: మసజ వరణణ వనల

95-183/395

భరస : నరసససహ రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:70-13-1466
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:70-13-1466
వయససస:38
లస: ససస స
7653 SQX2183838
పపరర: లకడర మయవపరర

7648 SQX1872670
పపరర: వనసకరటరతనస మదదబ

7673 SQX1692367
పపరర: హబబ షపక

95-220/415

తసడడ:ప వరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1480
వయససస:58
లస: పప
95-212/941

7676 SQX1128595
పపరర: శవ పరరశత చరర

95-220/416

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-13-1481
వయససస:54
లస: ససస స
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7677 SQX0438705
పపరర: శకలకడర అసకళళ
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95-212/471

భరస : శకనవరసరరవప అసకలయర
ఇసటట ననస:70-13-1482
వయససస:38
లస: ససస స
7680 SQX2157451
పపరర: పప లలరమర గబరకస

95-212/943

95-220/418

95-212/474

95-212/477

95-212/480

7695 SQX1261791
పపరర: బబపసరరజ రగనర ల

95-207/543

95-212/475

7690 SQX0610451
పపరర: కకషప ర కలమయర ననలపరటట

7693 SQX1090844
పపరర: కకటటశశర రరవప కవలయ

7696 SQX0282103
పపరర: రమణ

95-212/484

7699 SQX2418218
పపరర: అనసష రగనర అలయ

భరస : వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:63
లస: ససస స

7702 SQX1860733
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వపపపటనస

7705 SQX1199810
పపరర: దసరర రరవప రరడడ
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:43
లస: పప

95-212/473

7688 SQX1710565
పపరర: నరరసదప చపసతడడ

95-212/476

95-212/479
7691 SQX1712330
పపరర: దసరర మహ లకడర
వసకరయలపరటట
భరస : ససరరసదప కలమయర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:70-13-1488
వయససస:31
లస: ససస స

95-183/397

7694 SQX0282194
పపరర: మసగమర కవల

95-212/481

భరస : కకటటశశరరరవప కవపల
ఇసటట ననస:70-13-1489
వయససస:44
లస: ససస స
95-212/482

7697 SQX1711670
పపరర: పప సస రగసగల

95-212/483

తసడడ:ప బబపసరరజ రగసగల
ఇసటట ననస:70-13-1490
వయససస:21
లస: పప
95-220/1204

7700 SQX1199828
పపరర: లలయవత రరడడడ

95-212/485

భరస : దసరర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:37
లస: ససస స
95-212/487

తలర : కలమయరర వపపపటనస
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:21
లస: పప
95-212/489

7685 SQX0282129
పపరర: వజయ పదవ

95-212/478

భరస : నరసససహరరవప రగనర అలయ
ఇసటట ననస:70 13 1490
వయససస:18
లస: ససస స
95-212/486

95-212/926

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప చపసతడడ
ఇసటట ననస:70-13-1486
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబపసరరజ రగసగల
ఇసటట ననస:70-13-1490
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప గసగయఖ రగసగల
ఇసటట ననస:70-13-1490
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:43
లస: పప

7687 SQX1710532
పపరర: ససజజత చపసతడడ

7682 SQX2381184
పపరర: వనసకట ననగకనఖ కకనకక

భరస : ననగరశశరరరవప పదవ
ఇసటట ననస:70-13-1484
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప మననహరస కవలయ
ఇసటట ననస:70-13-1489
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప రసగయఖ రగనగల
ఇసటట ననస:70-13-1490
వయససస:58
లస: పప

7704 SQX0897009
పపరర: కకటటశశర రరవప రరడడ రరడడడ

95-220/419

తసడడ:ప చననబబగయ ననలపరటట
ఇసటట ననస:70-13-1486
వయససస:56
లస: పప

7692 SQX1712231
పపరర: ససరరసదప కలమయర
వసకరయలపరటట
తసడడ:ప అరరణన పపసరద వ
ఇసటట ననస:70-13-1488
వయససస:44
లస: పప

7701 SQX0282111
పపరర: ససతనమయలకడర

7684 SQX0695809
పపరర: వనసకటససబబగరరవప కకనసకక

95-212/942

తసడడ:ప వనసకటరరవప ససబగరరవప కకనకక
ఇసటట ననస:70 13 1483
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప చపసతడడ
ఇసటట ననస:70-13-1486
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ చపసడడ
ఇసటట ననస:70-13-1486
వయససస:38
లస: పప

7698 SQX1345322
పపరర: బబపస రరజ రగసగల

95-220/417

తసడడ:ప నరసయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1483
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబగ రరవప చచపపతడడ
ఇసటట ననస:70-13-1486
వయససస:32
లస: ససస స
7689 SQX1756543
పపరర: ససబబగరరవప చపసడడ

7681 SQX1239426
పపరర: లకడర పపతనప

7679 SQX2181758
పపరర: ననరరయణ గబరకస

తసడడ:ప ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:70-13-1482
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పపతనప
ఇసటట ననస:70-13-1482
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-13-1483
వయససస:37
లస: ససస స
7686 SQX1712413
పపరర: జజఖత చచపపతడడ

95-212/472

తసడడ:ప మలర యఖ అసకరల
ఇసటట ననస:70-13-1482
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-13-1482
వయససస:45
లస: ససస స
7683 SQX0672998
పపరర: మహలకడర కకనసకక

7678 SQX0282541
పపరర: చన బబలయఖ

7703 SQX1710623
పపరర: వనసకటరరవప గననవరపప

95-212/488

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:39
లస: పప
95-212/490

7706 SQX1422757
పపరర: ఏడడకకసడలల రరడడడ

95-212/491

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:43
లస: పప
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95-212/927

భరస : రరజశశకర భబషఖస
ఇసటట ననస:70 13 1491
వయససస:18
లస: ససస స
7710 SQX1712181
పపరర: లలత దనసరర

95-212/492

95-212/495

94-183/39

95-207/544

భరస : సతష బబబబ తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1498
వయససస:38
లస: ససస స
7722 SQX1712470
పపరర: ససపపరషమర ఒరరస

95-212/497

95-220/423

7717 SQX2183226
పపరర: వనసకట రమణ నకక

95-212/499

7731 SQX1047076
పపరర: వనసకట లకడర ఒరరస

95-207/548

95-212/944

7715 SQX1711522
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-212/496

7718 SQX2195097
పపరర: సరసబశవ రరవప నకక

95-220/1253

తసడడ:ప హరర కకషష నకక
ఇసటట ననస:70-13-1494 2ND LINE
వయససస:19
లస: పప

7720 MLJ3719051
పపరర: సతష బబబబ తమనస

7721 SQX0746164
పపరర: అననపపరష చరరల

95-207/545

7723 SQX0610311
పపరర: సరసబయఖ చరరల చరరల

7726 SQX2250363
పపరర: దసరర మర మకకల

7729 SQX1824895
పపరర: కకషరషరరవప దనసరర

7732 SQX1047134
పపరర: వనసకట రతనస ఒరరస

7735 MLJ3478443
పపరర: వనసకటబపవప ఓరరస
తసడడ:ప గగపయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1505
వయససస:63
లస: పప

95-207/546

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1500
వయససస:55
లస: ససస స
95-212/498

7724 SQX1160498
పపరర: ననగ రరమయ దతవ ససగరపప

95-207/547

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:70-13-1501
వయససస:31
లస: ససస స
95-212/945

7727 SQX2250389
పపరర: కకటటశశర రరవప మకకల

95-220/1254

తసడడ:ప చసదపయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1502
వయససస:74
లస: పప
95-212/500

7730 SQX2166056
పపరర: తపవనణణ మమడచరర

95-212/946

తసడడ:ప వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:70-13-1504
వయససస:18
లస: ససస స
95-207/549

తసడడ:ప వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1505
వయససస:31
లస: పప
95-212/502

95-212/494

భరస : హరర కకషష నకక
ఇసటట ననస:70-13-1494 2ND LINE
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1504
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:70-13-1505
వయససస:28
లస: ససస స

7712 SQX1859982
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-13-1493
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1502
వయససస:64
లస: ససస స

7728 SQX0487603
పపరర: శశషరరతనస ససతరరజపలర
ససటటరరజపలర
భరస : నమరయఖ ససటటరరజపలర
ఇసటట ననస:70-13-1504
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటబపవప ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1505
వయససస:38
లస: పప

95-220/422

తసడడ:ప వరయఖ చరరల
ఇసటట ననస:70-13-1500
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగ రరజ ససగరపప
ఇసటట ననస:70-13-1501
వయససస:36
లస: ససస స

7734 MLJ3478344
పపరర: శకనస ఓరరస

7714 SQX1659473
పపరర: అపరష రరజననల

95-220/421

తసడడ:ప పప లయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1492
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప బకకలల తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1498
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగపరల రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:70-13-1500
వయససస:29
లస: ససస స
7725 SQX1239376
పపరర: ననగ రమయదతవ ససగరపప

95-212/493

భరస : వనసకటటశశరరరవప రరజననల
ఇసటట ననస:70-13-1492
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష నకక
ఇసటట ననస:70-13-1494
వయససస:39
లస: ససస స
7719 MLJ3721131
పపరర: మకదస భబషసణణ తమనస

7711 SQX1859867
పపరర: ననగమర దనసరర

7709 SQX0876052
పపరర: రరజఖ లకడర రరడడ

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1492
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప పప లయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1492
వయససస:39
లస: పప
7716 NDX2513851
పపరర: వనసకట రమణ నకక

95-220/420

తసడడ:ప దసరర రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1491
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1492
వయససస:27
లస: ససస స
7713 SQX1859883
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర

7708 SQX1613661
పపరర: జజఖత రరడడడ

7733 MLJ3250933
పపరర: వనసకటమర ఓరరస

95-212/501

భరస : వనసకటబపవప ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1505
వయససస:58
లస: ససస స
95-212/503

7736 SQX1122803
పపరర: ననరరయణమర వసగవలర

95-212/504

భరస : కరళయఖ వసగవలర
ఇసటట ననస:70-13-1506
వయససస:51
లస: ససస స
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7737 SQX2174530
పపరర: ఆసజననయబలల బతష
స ల

95-212/947

తసడడ:ప ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1506
వయససస:38
లస: పప
7740 SQX1710854
పపరర: తరరపతమర గబసజ

7746 SQX2189348
పపరర: మమనక పరలడడగబ

95-212/505

95-220/424

95-220/1256

95-220/427

95-212/508

95-212/510

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:70-13-1518
వయససస:33
లస: పప

95-207/550

7750 SQX1239889
పపరర: వనసకటటశశరరర బబడడరర

7753 SQX0282699
పపరర: ధరరరరజ

7756 SQX2042794
పపరర: మలర క కటబట

95-211/539

7759 SQX0282715
పపరర: వరసస కటబట

95-220/428

7762 SQX0733139
పపరర: లతఫ షపక

95-212/509

7765 SQX2266559
పపరర: అబబబల లతఫ షపక
తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1518
వయససస:33
లస: పప

95-220/1255

7748 SQX1239384
పపరర: శవ పరరశత దనసరర

95-220/426

7751 SQX1711100
పపరర: చసదనపవత గరదబ నడ

95-212/507

7754 SQX1250299
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషరక

95-220/429

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల తషరక
ఇసటట ననస:70-13-1513
వయససస:32
లస: పప
95-201/880

7757 SQX2248136
పపరర: సమయధననస కటట

95-202/921

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1516
వయససస:51
లస: ససస స
95-212/511

7760 SQX2157360
పపరర: లకడర ననరరయణ కటట

95-212/950

తసడడ:ప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1516
వయససస:38
లస: పప
95-207/553

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1518
వయససస:31
లస: పప
95-220/431

7745 SQX2242220
పపరర: హహమ లత పరలడడగబ

భరస : ధరరరరజ గరదబ నడ
ఇసటట ననస:70-13-1512
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప పప తషరరజ కటట
ఇసటట ననస:70-13-1516
వయససస:40
లస: పప
95-207/552

95-212/949

భరస : కకషరష రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1510
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబగరరవప కటబట
ఇసటట ననస:70-13-1516
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప బబలససలదన
ఇసటట ననస:70-13-1518
వయససస:31
లస: పప
7764 SQX1808534
పపరర: జలయన షపక

7747 SQX0746263
పపరర: ఫసలజన షపక

7742 SQX2250447
పపరర: శరభయఖ పరలడడగబ

భరస : శరభయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1508
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమమరరరస గరదబ నడ
ఇసటట ననస:70-13-1512
వయససస:66
లస: పప

భరస : లకడర ననరరయణ కటబట
ఇసటట ననస:70-13-1516
వయససస:35
లస: ససస స
7761 SQX0733154
పపరర: బబబబ షపక

95-220/425

తసడడ:ప అరరరగమ బబడడరర
ఇసటట ననస:70-13-1511
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:70-13-1514
వయససస:46
లస: ససస స
7758 SQX1859602
పపరర: కకటటశశరర కటబట

7744 SQX1900125
పపరర: రవ వరర పరలడడగబ

95-222/1479

భసధసవప: నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1508
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1509
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ధరరరరజ గరదబ నడ
ఇసటట ననస:70-13-1512
వయససస:37
లస: పప
7755 SQX1711837
పపరర: శవమర సరదరబబ యన

95-212/506

తసడడ:ప శరభయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:70-13-1508
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1511
వయససస:35
లస: ససస స
7752 SQX0285825
పపరర: దసరరరరరవప

7741 SQX1710441
పపరర: ససబబగ రరవప గబసజ

7739 SQX2540383
పపరర: శకనస బటటట ల

తసడడ:ప ఆసజననయబలల బటటట ల
ఇసటట ననస:70 13 1506
వయససస:20
లస: పప

తలర : తరరపతమర గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1508
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప శరబయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1508
వయససస:23
లస: ససస స
7749 SQX1239400
పపరర: యశశద బబడచరర

95-212/948

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-13-1506
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససబబగరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1508
వయససస:29
లస: ససస స
7743 SQX1217786
పపరర: యయమన దదవఖ జజఖత
పరలడడగబ
తసడడ:ప శరభయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:70-13-1508
వయససస:25
లస: ససస స

7738 SQX2157402
పపరర: కలమయరర బతష
స ల

7763 SQX1848720
పపరర: ఫసలజజన షపక

95-220/430

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-13-1518
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/1257

7766 SQX1810571
పపరర: రహమతషన షపక

95-183/398

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-13-1520
వయససస:52
లస: ససస స
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7767 SQX1712561
పపరర: అననమర మలర
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95-212/512

భరస : ననగరశశర రరవప మలర
ఇసటట ననస:70-13-1523
వయససస:60
లస: ససస స
7770 SQX1756600
పపరర: రమమశ బబబబ అసకరల

95-183/399

95-212/514

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1527
వయససస:21
లస: ససస స
7776 SQX1712892
పపరర: అరరణన ఈకకరస ర

95-212/517

95-212/520

95-212/523

తసడడ:ప పసదదబరరజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:70-13-1539
వయససస:20
లస: ససస స
7788 MLJ3478401
పపరర: పసదబ దరరజ ఓరరస
తసడడ:ప వనసకటబపవప ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1539
వయససస:48
లస: పప
7791 SQX2134609
పపరర: నలర బబ తషల శకనస

తసడడ:ప చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1541
వయససస:49
లస: పప

7775 SQX1712645
పపరర: బబజ ఈకకరస ర

95-212/515

7777 SQX1712678
పపరర: శకకరసత ఈకకకరరస

7780 MLJ3251329
పపరర: పసదబరమణ గబసజ

7783 MLJ3477890
పపరర: కకషష ఓరరస

7786 MLJ3250834
పపరర: మరరయమర ఓరరస

7789 SQX2351906
పపరర: దదవఖ ఓరరచ

95-207/735

7792 SQX1060003
పపరర: గబమరడడ ససమతప

95-212/518

7795 SQX2385631
పపరర: ననగమణణ నరవ

95-212/516

7778 MLJ3477908
పపరర: బబజ ఓరరస

95-212/519

తసడడ:ప సమరయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1531
వయససస:38
లస: పప
95-212/521

7781 MLJ3251592
పపరర: వరమర చలయర

95-212/522

భరస : గబరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:70-13-1537
వయససస:68
లస: ససస స
95-212/524

7784 MLJ3478997
పపరర: పసదగబరవయఖ చలయర

95-212/525

తసడడ:ప ననగయఖ చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1537
వయససస:88
లస: పప
95-212/527

7787 SQX1710730
పపరర: కరరణనకర రరవప ఓరరస

95-212/528

తసడడ:ప పసదబ దరరజ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1539
వయససస:20
లస: పప
95-212/951

7790 SQX1809482
పపరర: శకనస నలబబ తషల

95-183/400

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర నలబబ తషల
ఇసటట ననస:70-13-1541
వయససస:21
లస: పప
95-212/530

భరస : వనలరసగర గమడదమరడడ
ఇసటట ననస:70-13-1541
వయససస:27
లస: ససస స
95-220/433

95-212/513

భరస : శకకరసత ఈకకకరరస
ఇసటట ననస:70-13-1530
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరరణనకర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:70-13-1539
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప నలర బబ తషల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1541
వయససస:19
లస: పప
7794 SQX0695577
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర బబ తషల

7774 SQX1772607
పపరర: నరసససహ రరవప బసడడ

భరస : పసదదబరరజ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1539
వయససస:43
లస: ససస స
95-212/529

7772 SQX1955665
పపరర: హనసమత పపసరద శనగల
తసడడ:ప లకడర నరసససహరరవప శనగల
ఇసటట ననస:70-13-1524
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప సమరయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1537
వయససస:45
లస: పప
95-212/526

95-112/1140

తసడడ:ప లకడర నరసససహ రరవప శనగల
ఇసటట ననస:70-13-1524
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1533
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:70-13-1537
వయససస:38
లస: పప
7785 SQX1711597
పపరర: కకపరమయ ఓరరచ

95-207/554

తలర : వనసకట రమణ ఈకకకరరస
ఇసటట ననస:70-13-1530
వయససస:24
లస: పప

భరస : పరపయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1533
వయససస:38
లస: ససస స
7782 MLJ3478989
పపరర: ననగరరజ చలయర

7771 SQX1249136
పపరర: వనణబగగపరల శనగల

7769 SQX1712322
పపరర: ననగపపషరతవత శనగల

తసడడ:ప హనసమత పపసరద శనగల
ఇసటట ననస:70-13-1524
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:70-13-1529
వయససస:73
లస: పప

భరస : ఓసకరరస ఈకకరస ర
ఇసటట ననస:70-13-1530
వయససస:28
లస: ససస స
7779 MLJ3250784
పపరర: మహలకడర గబసజ

94-212/19

తసడడ:ప లకడర నరసససహ శనగల
ఇసటట ననస:70-13-1524
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప శక రరమబలల అసకరల
ఇసటట ననస:70-13-1524
వయససస:43
లస: పప
7773 SQX1827831
పపరర: రరకరసనన షపక

7768 NDX2352516
పపరర: హనసమత పపసరద శనగల

7793 SQX0673046
పపరర: లకడరనలర బబ తషల

95-220/432

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1541
వయససస:44
లస: ససస స
95-220/1258

భరస : సచరఖ ననరరయణ నరవ
ఇసటట ననస:70-13-1541, SAI BABA COLON
వయససస:40
లస: ససస స

95-220/1259
7796 SQX2382984
పపరర: ననగ వనసకట సచరఖ ననరరయణ
నరవ
తసడడ:ప సరరభబచనరరఖలల నరవ
ఇసటట ననస:70-13-1541, SAI KRISHNA NAG
వయససస:51
లస: పప
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పపరర: జరరన షపక
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95-212/531

భరస : అలమ షసలక
ఇసటట ననస:70-13-1543
వయససస:46
లస: ససస స
7800 SQX1144039
పపరర: పరవన

95-212/533

95-212/536

95-212/539

95-211/542

95-212/953

95-212/542

95-212/545

భరస : మసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:22
లస: ససస స

7810 SQX1827898
పపరర: వరయఖ దతరసగబల

7813 SQX1711621
పపరర: శకలకడర గబసజ

7816 SQX1199794
పపరర: మసగ రరవప గబసజ

7819 SQX2439784
పపరర: భమ లయకకక మ గబసజ

94-212/20

7822 NDX2352540
పపరర: మసగయఖ బతష
స ల

95-211/543

7825 SQX0282376
పపరర: లకడర కరయకరకలల
భరస : కకటటశశరరరవప కరయకరకలల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:41
లస: ససస స

7805 MLJ3250883
పపరర: కకటటశశరమర ఓరరస

95-212/538

7808 SQX1827864
పపరర: భమలకడర దతరసగబల

95-211/541

7811 SQX2242436
పపరర: వనసకట సరయ డతరసగబల

95-211/1068

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:70-13-1551
వయససస:19
లస: పప
95-212/540

7814 SQX1711498
పపరర: రమణ గబసజ

95-212/541

భరస : మసగరరరవప గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1552
వయససస:30
లస: ససస స
95-212/543

7817 MLJ3478872
పపరర: బబలకకటట గబసజ

95-212/544

తసడడ:ప చనన గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1553
వయససస:38
లస: పప
95-212/928

7820 SQX0621656
పపరర: వనసకరయయమర జజజరల

95-212/546

భరస : ససబబగరరవప జరజరలల
ఇసటట ననస:70-13-1553/1
వయససస:63
లస: ససస స
94-212/21

తసడడ:ప వనసకటసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:51
లస: పప
95-212/547

95-212/535

భరస : శకనస దతరసగబల
ఇసటట ననస:70-13-1551
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప పపతయఖ గబసజ
ఇసటట ననస:70 13 1553
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:46
లస: ససస స
7824 SQX1712058
పపరర: సరయభవరన బతష
స ల

95-211/540

తసడడ:ప చనన గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1552
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప చనన గసజ
ఇసటట ననస:70-13-1553
వయససస:41
లస: పప
7821 NDX2352565
పపరర: రతనపలల బతష
స ల

7807 SQX1771666
పపరర: వనసకట ననరరయణ వనమబల

7802 SQX1711407
పపరర: వనసకట శవరరవప కరదన

భరస : గగపరలరరవప ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1549
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పసదదబరరజ గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1552
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప గసగరరజ గబసజ
ఇసటట ననస:70-13-1552
వయససస:27
లస: పప
7818 MLJ3478609
పపరర: పరపయఖ గసజ

95-212/537

తసడడ:ప కకటయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:70-13-1551
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:70-13-1551
వయససస:18
లస: పప
7815 SQX1711647
పపరర: పసదబ దరరజ గబసజ

7804 SQX1710383
పపరర: భవరన ఓరరస

95-212/952

తసడడ:ప మలర యఖ కరదన
ఇసటట ననస:70-13-1545
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:70-13-1550
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:70-13-1551
వయససస:45
లస: పప
7812 SQX2181808
పపరర: తరరపత డతరసగబల

95-212/534

తసడడ:ప సమరయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1547
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటబపవప ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1549
వయససస:43
లస: పప
7809 SQX1827872
పపరర: శకనస దతరసగబల

7801 SQX1711928
పపరర: శరసతకలమయరర కరజన

7799 SQX2457794
పపరర: ననగబల మర షపక

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-13-1543
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట శవరరవప కరజన
ఇసటట ననస:70-13-1545
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1547
వయససస:23
లస: ససస స
7806 MLJ3478369
పపరర: గగపరలరరవప ఓరరస

95-212/532

తసడడ:ప మహబమబ జజన shaik
ఇసటట ననస:70-13-1543
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపశరసత కలమయర కరజన
ఇసటట ననస:70-13-1545
వయససస:28
లస: ససస స
7803 SQX1710359
పపరర: కరరషరర షపక

7798 SQX1144047
పపరర: అలమ షపక

7823 SQX1615477
పపరర: భమలకడర వనమబల

95-211/544

భరస : వనసకటననరరయణ వనమబల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:30
లస: ససస స
95-212/548

7826 MLJ3251469
పపరర: వనసకటమర బతష
స ల

95-212/549

భరస : వనసకటసరశమ బబతషలయ
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:73
లస: ససస స
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7827 SQX2012599
పపరర: మసగయఖ బతష
స ల
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95-212/795

తసడడ:ప వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:50
లస: పప
7830 SQX2407658
పపరర: పపసరద బటటట ల

95-212/929

Deleted
95-220/1095

Deleted

తసడడ:ప మసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:19
లస: పప

7836 SQX1711746
పపరర: సరయ కలమయర బమరరస

95-212/552

తసడడ:ప గసగరరజ బమరరస
ఇసటట ననస:70-13-1556
వయససస:20
లస: పప
7839 SQX2377414
పపరర: నససమయ ఎసససకర

95-212/954

95-212/556

95-212/559

95-220/441

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1561
వయససస:36
లస: పప

95-212/550

తసడడ:ప మసరసన షసలక
ఇసటట ననస:70-13-1555
వయససస:83
లస: పప
7837 SQX0282723
పపరర: వనసకటరమణ ఇకలరరస

7840 SQX1687821
పపరర: కకటయఖ బమరరస

7843 SQX0282178
పపరర: పసదలకడర బతష
స ల బబతషలయ

7846 SQX1584284
పపరర: సరయమర తమరశశటట

7849 SQX2190346
పపరర: దసరర బసడనరర

95-212/957

7852 SQX1239483
పపరర: వనసకట బబజర బతష
స ల

95-212/553

7855 SQX0892927
పపరర: వరర లకడర గబడడ
తసడడ:ప వనసకట రరవప గబడడ
ఇసటట ననస:70-13-1562
వయససస:31
లస: ససస స

95-220/437

7835 MLJ3250982
పపరర: లకడర బమరరస

95-212/551

7838 SQX0610386
పపరర: శకనస మబటటట కలరర

95-212/554

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల మబతష
స కలరర
ఇసటట ననస:70-13-1556
వయససస:53
లస: పప
95-220/438

7841 SQX0847954
పపరర: కకషష చచలతనఖ దనసరర

95-212/555

తసడడ:ప వనసకట మహన దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1556/1
వయససస:27
లస: పప
95-212/557

7844 SQX1860238
పపరర: చరసజవ ఓరరచ

95-212/558

తసడడ:ప ఏడడకకసదలల ఓరరచ
ఇసటట ననస:70-13-1557
వయససస:22
లస: పప
95-220/439

95-220/440
7847 SQX1584250
పపరర: తమరశశటట సరయ దసరర రరవప

తసడడ:ప తమరశశటట కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1557
వయససస:24
లస: పప
95-212/955

7850 SQX2250330
పపరర: ననగమణణ ఒరరస

95-212/956

భరస : మయమళళర
ఇసటట ననస:70-13-1561
వయససస:33
లస: ససస స
95-220/442

తసడడ:ప గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1561
వయససస:28
లస: ససస స
95-220/1260

7832 SQX1692169
పపరర: శవయఖ బతష
స ల

భరస : గసగరరరజ బబరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1556
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:70-13-1559
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప మయమళళర
ఇసటట ననస:70-13-1561
వయససస:19
లస: పప
7854 SQX2190296
పపరర: మయమళళర ఒరరస

7834 SQX0610568
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

95-212/924

తసడడ:ప వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప కకసడలరరవప తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-13-1557
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప తమరశశటట గగపస
ఇసటట ననస:70-13-1557
వయససస:48
లస: పప
7851 SQX2250405
పపరర: సరయ ఒరరస

తసడడ:ప శవయయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప బబతషలయ
ఇసటట ననస:70-13-1557
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:70-13-1557
వయససస:26
లస: పప
7848 SQX1584276
పపరర: తమరశశటట కకసడలరరవప

95-220/435

తసడడ:ప అసకమర బమరరస
ఇసటట ననస:70-13-1556
వయససస:73
లస: పప

భరస : చరసజవ ఒరరస
ఇసటట ననస:70-13-1557
వయససస:21
లస: ససస స
7845 SQX1199737
పపరర: ఓసకరర ఇకలకరరస

7831 SQX1808492
పపరర: వనసకట సరశమ బతష
స ల

7829 SQX2385466
పపరర: వనసకటటశశరమర ఒరరస

భరస : బబపపజ ఒరరస
ఇసటట ననస:70 13 1554
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:70-13-1556
వయససస:46
లస: పప

భరస : జజన శశశదన ఎసససకర
ఇసటట ననస:70-13-1556
వయససస:31
లస: ససస స
7842 SQX1860097
పపరర: ససతతష లకడర ఒరరస

95-212/796

భరస : మసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1554
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప మసగయఖ బటటట ల
ఇసటట ననస:70 13 1554
వయససస:19
లస: పప
7833 SQX2012326
పపరర: పపసరద బతష
స ల

7828 SQX2012631
పపరర: రతస లల బతష
స ల

7853 SQX1239459
పపరర: వరమర వనమబల

95-220/443

భరస : పపసరద వనమబల
ఇసటట ననస:70-13-1561
వయససస:32
లస: ససస స
95-212/560

7856 MLJ3250487
పపరర: శవమర గబడడ

95-212/561

భరస : వనసకటబపవప గబడడ
ఇసటట ననస:70-13-1562
వయససస:50
లస: ససస స
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7857 MLJ3250412
పపరర: అసజమర గబడడ
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95-212/562

భరస : వనసకటటశశరరరవప గబడడ
ఇసటట ననస:70-13-1562
వయససస:78
లస: ససస స
7860 SQX1712215
పపరర: కకరస ర తమనస

95-212/564

95-212/566

95-207/556

95-211/545

95-212/570

95-212/960

95-220/446

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:70-13-1570
వయససస:30
లస: పప

7870 SQX1710086
పపరర: కకటటశశరర బతష
స ల

7873 SQX2224806
పపరర: చననబబబబ బతషల

7876 SQX0438564
పపరర: ససజజత దనసరర

7879 SQX2191310
పపరర: వనసకటమర చలయర

95-212/573

7882 MLJ3251600
పపరర: కరళళమర బతష
స ల

95-212/568

7885 SQX2460806
పపరర: యశశద వలలర పప
భరస : వనసకట రరజ వలలర పప
ఇసటట ననస:70-13-1570
వయససస:26
లస: ససస స

7865 SQX1605601
పపరర: సరయ కకషష బతష
స ల

95-207/555

7868 SQX1246264
పపరర: గబరవయఖ బతష
స ల

95-207/558

7871 SQX1710318
పపరర: ననగరశశరరరవప బతష
స ల

95-212/569

తసడడ:ప చననబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:26
లస: పప
95-212/958

7874 SQX2157394
పపరర: అసజ ఒరరస

95-212/959

తసడడ:ప గగపయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1566
వయససస:36
లస: పప
95-212/571

7877 SQX1239343
పపరర: అనసచయ చలయర

95-220/445

భరస : ననగరశశర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1567
వయససస:38
లస: ససస స
95-220/1261

7880 MLJ3250859
పపరర: కకటమర బతష
స ల

95-212/572

భరస : రరమబలల �
ఇసటట ననస:70-13-1569
వయససస:73
లస: ససస స
95-212/574

భరస : శకనస బబతషలయ
ఇసటట ననస:70-13-1569/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-212/962

95-220/444

తసడడ:ప వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:31
లస: పప

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1568
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమబలల బబతషలయ
ఇసటట ననస:70-13-1569
వయససస:44
లస: పప
7884 SQX2467702
పపరర: వనసకట రరజ వలలర పప

95-207/557

భరస : కరమమశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1567
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజననయబలల షపక
ఇసటట ననస:70-13-1567
వయససస:46
లస: పప
7881 MLJ3479011
పపరర: శకనస బతష
స ల

7867 SQX1382894
పపరర: మలర కరరరరన రరవప కరజన

7862 SQX1613620
పపరర: గగతమ తమనస

తసడడ:ప వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:48
లస: పప

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:70-13-1566
వయససస:31
లస: ససస స
7878 SQX1239780
పపరర: ననగరశశర రరవప చలయర

95-212/567

భరస : ననగరశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప చన బబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:31
లస: పప
7875 SQX2174613
పపరర: లకడర ఒరరస

7864 SQX1710896
పపరర: సరయకకషష బతష
స ల

95-183/401

భరస : పపపమ కలమయర తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1563
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట శవ రరవప కరజన
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:32
లస: పప

భరస : చనబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:43
లస: ససస స
7872 SQX1711829
పపరర: ఆసజననయబలల బతష
స ల

95-212/565

తలర : భవరన బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1564
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప బబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1565
వయససస:27
లస: పప
7869 SQX1615469
పపరర: బసవమర బతష
స ల

7861 SQX1712009
పపరర: వనసకటటశశరమర బతష
స ల

7859 SQX0940866
పపరర: పపపమ కలమయర తమనస

తసడడ:ప రమమశ బబబబ తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1563
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1563
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరయకకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1564
వయససస:24
లస: ససస స
7866 SQX1605593
పపరర: ననగరశశర రరవప బతష
స ల

95-212/563

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప గబడడ
ఇసటట ననస:70-13-1562
వయససస:56
లస: పప

భరస : రతన కలమయర తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1563
వయససస:21
లస: ససస స
7863 SQX1711951
పపరర: భవరన బతష
స ల

7858 MLJ3478476
పపరర: వనసకటబపవప గబడడ

7883 SQX2453637
పపరర: శకనస బతష
స ల

95-212/961

తసడడ:ప ససలదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1570
వయససస:33
లస: పప
95-212/963

7886 SQX2449270
పపరర: మలర శశరర బటటట ల

95-212/964

భరస : శకనస బటటట ల
ఇసటట ననస:70-13-1570
వయససస:20
లస: ససస స
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7887 SQX2453686
పపరర: శకనస బతష
స ల
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95-220/1262

Deleted

తసడడ:ప ససలదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1570
వయససస:33
లస: పప
7890 SQX1711985
పపరర: రమణ ఓరరస

95-212/575

తసడడ:ప యయసస రరజ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1572
వయససస:24
లస: ససస స
7893 SQX1240068
పపరర: ననగ రరజ కలశకకలల

95-220/448

95-212/579

95-212/582

95-212/585

95-221/1535

95-212/589

భరస : పపభబకర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1583
వయససస:24
లస: ససస స

7897 SQX1824838
పపరర: రరణణ బతష
స ల

7900 SQX1824911
పపరర: వనసకటమర తరరమలకకసడ

7903 SQX1824820
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరమలకకసడ

7906 SQX1174861
పపరర: దసరర చలయర

7909 SQX1778901
పపరర: నరసససహరరవప బసడడ

95-220/450

7912 MLJ3478971
పపరర: వనసకటయఖ మహసకరళ

95-212/580

7915 MLJ3250925
పపరర: ఎలర మర మహసకరళ
భరస : రరమయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1583
వయససస:37
లస: ససస స

95-220/447

7895 MLJ3250990
పపరర: వనసకటమర తషరకర

95-212/578

7898 SQX1824929
పపరర: అరరణ తరరమలకకసడ

95-212/581

భరస : రమణయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1576
వయససస:26
లస: ససస స
95-212/583

7901 SQX1824879
పపరర: వనసకటటష వనమబల

95-212/584

తసడడ:ప వనసకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:70-13-1576
వయససస:23
లస: పప
95-212/586

7904 SQX1379727
పపరర: జజఫర షపక

95-212/587

తసడడ:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1577
వయససస:76
లస: పప
95-212/588

7907 SQX1775410
పపరర: లకడర రరయమతడడ

95-211/546

భరస : కకటటశశర రరవప రరయమతడడ
ఇసటట ననస:70-13-1579
వయససస:45
లస: ససస స
95-212/590

7910 SQX1689173
పపరర: లకడర రరయపపడడ

95-220/449

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1579
వయససస:44
లస: ససస స
95-212/591

తసడడ:ప కకటయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1582
వయససస:73
లస: పప
95-212/592

7892 SQX1239335
పపరర: చనన కలశకకలల

భరస : ఏడడకకసడలల తషరకర
ఇసటట ననస:70-13-1574
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:70-13-1579
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:70-13-1579
వయససస:26
లస: పప
7914 SQX1955632
పపరర: రమణ మహసకరళ

95-212/577

భరస : ననగరరజ చలర
ఇసటట ననస:70-13-1578
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప రరయమతడడ
ఇసటట ననస:70-13-1579
వయససస:27
లస: పప
7911 SQX1690320
పపరర: ససమన రరయపపడడ

7894 MLJ3250958
పపరర: పపలర మర తషరకర

95-183/403

భరస : ననగ రరజ కలశకకలల
ఇసటట ననస:70-13-1573
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1576
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప జఫర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1577 3rd line
వయససస:30
లస: పప
7908 SQX1772599
పపరర: ససమన రరయమతడడ

95-212/576

తసడడ:ప వనసకటయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1576
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1576
వయససస:25
లస: పప
7905 SQX2535730
పపరర: ఇరరరన షపక

7891 MLJ3478385
పపరర: వనసకటయఖ ఓరరస

7889 SQX1260900
పపరర: ససరరష ఒరరస

తసడడ:ప వనసకటయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:70-13-1572
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటష వనమబల
ఇసటట ననస:70-13-1576
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1576
వయససస:41
లస: ససస స
7902 SQX1824853
పపరర: వనసకటరరవప తరరమలకకసడ

తసడడ:ప చన వనసకరటరరమయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:70-13-1572
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటరరజ తషరకర
ఇసటట ననస:70-13-1574
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1574
వయససస:58
లస: పప
7899 MLJ3250909
పపరర: వనసకటమర బతష
స ల

95-183/402

తసడడ:ప గగపయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1572
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప వనమయఖ కలశకకలల
ఇసటట ననస:70-13-1573
వయససస:38
లస: పప
7896 MLJ3478377
పపరర: ననగరశశరరరవప బతష
స ల

7888 SQX1260850
పపరర: యయసస రరజ ఒరరస

7913 SQX1831601
పపరర: రమణ మహసకరల

95-78/934

భరస : పపభబకర మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1583
వయససస:24
లస: ససస స
95-212/593

7916 MLJ3250891
పపరర: వరమర మహసకరళ

95-212/594

భరస : వనసకటయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1583
వయససస:68
లస: ససస స
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7917 SQX1955608
పపరర: పపభబకర మహసకరళ
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95-212/595

తసడడ:ప శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1583
వయససస:26
లస: పప
95-183/891

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1584
వయససస:30
లస: పప

95-207/559

95-183/892

7928 SQX2157410
పపరర: శవ కకసడలల బతషల

95-220/452

95-212/967

95-212/968

95-220/1263

7929 SQX1239475
పపరర: పరరశత బతష
స ల

7932 SQX2155984
పపరర: ససమయయ షపక

95-220/1264

7935 SQX2453918
పపరర: మబనన షపక

95-220/453

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:70-13-1591
వయససస:29
లస: ససస స

7938 SQX2255982
పపరర: మబనన సయద

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-13-1599
వయససస:39
లస: పప

7941 SQX2182939
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-212/969

7944 SQX1960244
పపరర: యయససన షపక
తసడడ:ప అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1600
వయససస:25
లస: పప

7930 SQX2134153
పపరర: షబన షపక

95-207/736

7933 SQX1688571
పపరర: రహమతషన షపక

95-220/454

భరస : ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-13-1590
వయససస:52
లస: ససస స
95-220/1265

7936 SQX2155992
పపరర: శసషషదదబన షపక

95-220/1266

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-13-1590
వయససస:26
లస: పప
95-183/893

7939 SQX2190387
పపరర: మబనన సయద

95-212/970

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-13-1599
వయససస:35
లస: ససస స
95-212/971

తసడడ:ప లతఫ బబడచ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1600
వయససస:41
లస: పప
95-220/456

95-212/966

Deleted

భరస : ససభబన సయద
ఇసటట ననస:70-13-1599
వయససస:35
లస: ససస స
95-220/1267

7927 SQX2182723
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-13-1590
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:70-13-1590
వయససస:31
లస: ససస స
95-220/455

95-207/561

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1588
వయససస:45
లస: పప

భరస : శసషషదదబన
ఇసటట ననస:70-13-1590
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల లయతత షపక
ఇసటట ననస:70-13-1590
వయససస:34
లస: పప
7937 SQX0998559
పపరర: వజయ లకడర వసగవవలల

7926 SQX2190056
పపరర: ననరరయణ బతషల

7924 SQX0940874
పపరర: రమమష బబబబ తమనస

తసడడ:ప బకకలల తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1586
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1588
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-13-1590
వయససస:38
లస: పప
7934 SQX2194900
పపరర: కరరమబదదబన షపక

95-207/560

తసడడ:ప వనసకయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1587
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1588
వయససస:18
లస: పప
7931 SQX2181667
పపరర: రహహస షపక

7923 SQX0940890
పపరర: రతనకలమయర తమనస

తసడడ:ప రమమష బబబబ తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1586
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1587
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదదబరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1600
వయససస:28
లస: ససస స

95-220/451

భరస : పపభబకర మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1583
వయససస:24
లస: ససస స
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7925 SQX1239350
పపరర: లకడర బతష
స ల

7943 SQX0773390
పపరర: భమలకడర బతష
స ల

7921 SQX2255966
పపరర: టహససన షపక

7919 SQX1848704
పపరర: రమణ మహసకరళ

తసడడ:ప చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:70-13-1584
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ తమనస
ఇసటట ననస:70-13-1586
వయససస:46
లస: ససస స

7940 SQX2190379
పపరర: ససభబన సయద

95-212/596

తసడడ:ప వనసకటయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-13-1583
వయససస:48
లస: పప

7920 SQX2255891
పపరర: జబర షపక

7922 SQX0940882
పపరర: మమరర తమనస

7918 MLJ3478484
పపరర: శకనస మహసకరళ

7942 SQX2300911
పపరర: రహహమ షపక

95-212/972

తసడడ:ప మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:70-13-1600
వయససస:21
లస: ససస స
95-220/457

7945 SQX2506400
పపరర: ఖజ మహహదబ దన షపక

95-222/1463

తసడడ:ప మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:70-13-1600
వయససస:20
లస: పప
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7946 SQX0774125
పపరర: బతష
స ల రమణమర
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95-220/458

భరస : పసదబ దరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1601
వయససస:58
లస: ససస స
7949 SQX1250166
పపరర: శవ కలమయరర చలపరక

95-220/459

95-220/462

95-212/974

95-220/1489

95-220/463

95-220/466

భరస : కకటటశశరరరవప బబసరసల
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:31
లస: ససస స

7959 SQX2270817
పపరర: పరరశత చపసతడడ

95-220/1490

7962 SQX1821057
పపరర: పవన కలమయర బబసరస

94-211/44

95-220/464

95-207/563

7957 SQX2270684
పపరర: దతవ శరణబ

95-220/1268

భరస : శకనవరస శరణబ
ఇసటట ననస:70-13-1609
వయససస:39
లస: ససస స
7960 SQX2521284
పపరర: దతవ శరణబ

95-224/1659

7963 SQX1689306
పపరర: కకరణ కలమయర బబసరస

95-220/465

95-220/467 7966 SQX1821107
7965 SQX1689009
పపరర: వజయ కలమయరర నడమయనచరర
పపరర: బపహరస నడడమబరర

7968 NDX2513661
పపరర: దతవమణణ చచరరకలరర

7971 SQX1199752
పపరర: జజసఫ చచరరకలరర

7974 SQX2190338
పపరర: దతవమణణ చచరరకలరర
భరస : కకకసల చ దనసస
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:66
లస: ససస స

95-220/468

తసడడ:ప ననగరసదపస నడడమబరర
ఇసటట ననస:70-13-1611
వయససస:63
లస: పప
94-220/11

7969 SQX1592410
పపరర: ససమలత చచరరకలరర

95-207/564

భరస : జజషఫ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:31
లస: ససస స
95-212/599

తసడడ:ప కకకసస స దనసస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:34
లస: పప
95-220/469

7954 SQX0733253
పపరర: పసదబ దరరజ బతష
స ల

తసడడ:ప రవ బబబబ బబసరస
ఇసటట ననస:70-13-1610
వయససస:22
లస: పప

భరస : దనసస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:66
లస: ససస స
95-212/598

95-220/461

భరస : శకనవరసస శరణబ
ఇసటట ననస:70-13-1609
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బపహమమ
ఇసటట ననస:70-13-1611
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకకసస సదనసస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:66
లస: ససస స
7973 SQX1853902
పపరర: కలయఖణణ బబసరసల

95-212/1038

తసడడ:ప రవ బబబబ బబసరస
ఇసటట ననస:70-13-1610
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప ఏసచబబ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:69
లస: పప
7970 SQX1599960
పపరర: దతవమణణ చచరరకలరర

7956 SQX2498137
పపరర: శకనవరస శరణబ

7951 SQX1590893
పపరర: జజఖత రరయన

తసడడ:ప కకడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1608
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసదపమహన
ఇసటట ననస:70-13-1609
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప దతవసహయస
ఇసటట ననస:70-13-1610
వయససస:42
లస: పప
7967 NDX2513729
పపరర: దనసస చచరరకలరర

95-207/562

Deleted

భరస : రవ బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1610
వయససస:42
లస: ససస స
7964 SQX0957647
పపరర: బబసరస రవ బబబబ

7953 SQX0746321
పపరర: కరశమర బతష
స ల

95-212/973

భరస : వలసన రరయన
ఇసటట ననస:70-13-1607
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగమలలర శశర రరవప శరణబ
ఇసటట ననస:70-13-1609
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప ననగమలలర శశర రరవప శరణబ
ఇసటట ననస:70-13-1609
వయససస:47
లస: పప
7961 SQX0957639
పపరర: బబసరస నరరల

95-220/460

భరస : రరసబబబబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1608
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1609
వయససస:25
లస: పప
7958 SQX2270742
పపరర: శకనవరస శరణబ

7950 SQX1821099
పపరర: ఆనసద తతడడమల

7948 SQX2274132
పపరర: పపరననరననయ సరయ డరర

తలర : లకడరకరసతమర డరర
ఇసటట ననస:70-13-1602
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప చననపత తతడడమల
ఇసటట ననస:70-13-1605
వయససస:61
లస: పప

భరస : వలసన
ఇసటట ననస:70-13-1607
వయససస:45
లస: ససస స
7955 SQX2232650
పపరర: పపవణ బబలరసకకసడ

95-212/597

భరస : శకనస ననయక మమరరజజఖత
ఇసటట ననస:70-13-1602
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకరరమబడడ చలపరక
ఇసటట ననస:70-13-1605
వయససస:45
లస: ససస స
7952 SQX1688613
పపరర: జజఖత రరయన

7947 SQX1476093
పపరర: మసతప భబయ మమరరజజఖత

7972 SQX2175115
పపరర: కకకసస సదనసస చచరరకలరర

95-212/975

తసడడ:ప యయసప బబ
ఇసటట ననస:70-13-1612
వయససస:76
లస: పప
95-220/1269

7975 SQX1200070
పపరర: మయలత నచతలపరటట

95-207/565

భరస : డతవడ రరజ నచతలపరటట
ఇసటట ననస:70-13-1613
వయససస:30
లస: ససస స
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7976 SQX1200054
పపరర: పపశరసత నచతలపరటట
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95-207/566

భరస : ససబబగ రరవప నచతలపరటట
ఇసటట ననస:70-13-1613
వయససస:53
లస: ససస స
7979 SQX0732917
పపరర: ఆనసద బబబబ బమసస

95-207/568

95-19/1281

95-183/404

95-183/407

95-220/472

95-220/475

95-183/405

7989 SQX2189991
పపరర: మసరసన షపక

7992 SQX1691773
పపరర: సలస షపక

7995 SQX2227536
పపరర: రరతష దతవరపలర

95-212/978

7998 SQX1688886
పపరర: జజన బ షపక

95-212/976

8001 SQX2454825
పపరర: డతవడ షపక

7984 SQX2525004
పపరర: సపనహ లత కసచ

7987 SQX1090869
పపరర: కలయస బకడ షపక

7990 SQX1239434
పపరర: బబగస షపక

95-220/473

7993 SQX1239855
పపరర: శవ షపక

95-220/1271

7996 SQX1126441
పపరర: రరబన దతవరపలర

95-220/476

7999 SQX2191112
పపరర: జజన బ షపక

95-220/474

95-223/1107

95-220/1273

భరస : ఘరర
ఇసటట ననస:70-13-1621/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-220/1272

8002 SQX1690254
పపరర: శకనస బతష
స ల
తసడడ:ప వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1622
వయససస:47
లస: పప

8003 SQX1513721
పపరర: జరమస గరర

8004 SQX1513762
పపరర: జబన సయఖద

8005 SQX1513770
పపరర: వల సయఖద

భరస : వరల సయఖద
ఇసటట ననస:70-13-1623
వయససస:30
లస: ససస స

95-220/471

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప గగరర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1621 , 1ST LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ గరర
ఇసటట ననస:70-13-1623
వయససస:47
లస: పప

95-183/406

తసడడ:ప మషప షపక
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప గగరర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1621 , 1ST LINE
వయససస:21
లస: ససస స
95-218/630

95-221/1526

భరస : శవ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగరర
ఇసటట ననస:70-13-1621/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-212/977

95-220/470

తసడడ:ప ససలదన
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరబబన దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప గగరర
ఇసటట ననస:70-13-1621/1
వయససస:21
లస: పప
8000 SQX2446748
పపరర: మరరయస బఇవనల షపక

7986 SQX1203942
పపరర: జమలయ షపక

7981 SQX1690130
పపరర: మబరళ బడచరర

భరస : గసగధర చరర కసచ
ఇసటట ననస:70-13-1619
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ షపక
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:76
లస: పప
7997 SQX2191492
పపరర: ఇసరసక షపక

95-224/1661

తసడడ:ప శవ
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:42
లస: ససస స
7994 SQX1687854
పపరర: మరర సరహహబ షపక

7983 SQX2522464
పపరర: అఫప ప జజ పఠరన

95-220/1270

తసడడ:ప రవ బడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1616
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలదన
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:28
లస: పప
7991 SQX1660000
పపరర: ధన లకడర వలల
ర రర

95-212/600

భరస : నబ సరహహబ పససజజరర
ఇసటట ననస:70-13-1618
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కలయస బకడ
ఇసటట ననస:70-13-1621
వయససస:26
లస: ససస స
7988 SQX1090927
పపరర: ఫరరద బబషర షపక

7980 SQX1712454
పపరర: ససలదన బ షపక

7978 SQX2190320
పపరర: కలమయర బమదచరర

తసడడ:ప ఆరరరగస
ఇసటట ననస:70-13-1613
వయససస:29
లస: పప

భరస : మబసర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1616
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప లయల అహరద పససజజరర
ఇసటట ననస:70-13-1618
వయససస:35
లస: పప
7985 SQX1090885
పపరర: సలయర షపక

95-207/567

తసడడ:ప ససబబగ రరవప నచతలపరటట
ఇసటట ననస:70-13-1613
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప చసపసరయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1613/1
వయససస:31
లస: పప
7982 SQX2080851
పపరర: నబ సరహహబ పససజజరర

7977 SQX1200047
పపరర: డతవడ రరజ నచతలపరటట

95-223/1108

95-220/477

95-223/1109

తసడడ:ప ఇబపహహస సయఖద
ఇసటట ననస:70-13-1623
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: జజలమర రరడడడ
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95-183/408

భరస : ననగరరజ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1625
వయససస:33
లస: ససస స
8009 SQX2177400
పపరర: అల షపక

95-212/979

95-212/981

95-212/984

95-212/603

95-220/1274

95-183/409

95-212/986

భరస : శవ
ఇసటట ననస:70-13-1639
వయససస:50
లస: ససస స

8019 SQX2289734
పపరర: మహన కకషష మయదచస

8022 SQX2190031
పపరర: లకడర చరణ మయదచస

8025 SQX1151604
పపరర: వనసకటటసశర రరవప చలయర

8028 SQX1688944
పపరర: శవ పరరశత చలయర

95-211/547

8031 SQX0441477
పపరర: శవ చలర

95-186/657

8034 SQX1373844
పపరర: ఏడడకకసడలల చలయర
తసడడ:ప శకనవరసస చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1639
వయససస:33
లస: పప

8014 SQX2250272
పపరర: కరరమమన షపక

95-212/983

8017 SQX1165415
పపరర: శరసత గబతస కకసడ గబతస కకసడ

95-212/602

8020 SQX2248128
పపరర: కనక బబబబ మయదచస

95-212/985

తసడడ:ప అపరతరరవప
ఇసటట ననస:70-13-1631
వయససస:54
లస: పప
95-220/1275

8023 SQX1647122
పపరర: మరరబబయ షసలక

95-220/479

తసడడ:ప ననగబలమరర షసలక
ఇసటట ననస:70-13-1631/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-207/569

8026 SQX0282558
పపరర: పసద లకరయఖ

95-212/604

తసడడ:ప వరయఖ చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1635
వయససస:48
లస: పప
95-220/480

8029 SQX1690072
పపరర: హనసమసత రరవప చలయర

95-220/481

తసడడ:ప లకరయఖ చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1635
వయససస:25
లస: పప
95-212/605

తసడడ:ప వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:70-13-1638
వయససస:53
లస: పప
95-211/548

95-212/980

భరస : పపసరద గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:70-13-1630
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హనచమసతష రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1635
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1637
వయససస:55
లస: ససస స
8033 AP151000702002
పపరర: రమణ చచలర య

95-223/1111

తసడడ:ప పసద లకరయఖ చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1635
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1635
వయససస:20
లస: ససస స
8030 AP151000702014
పపరర: కకసడమర బతష
స ల

8016 SQX1478123
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసపరలయ

8011 SQX2175560
పపరర: ఖయజజ బబబబ షపక

భరస : ఖయజజ బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1629
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప కనక బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1631
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1635
వయససస:21
లస: ససస స
8027 SQX2182749
పపరర: పదర చలర

95-212/982

తసడడ:ప కనక బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1631
వయససస:23
లస: పప

భరస : కనక బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1631
వయససస:50
లస: ససస స
8024 SQX1872662
పపరర: పదర చలయర

8013 SQX2175511
పపరర: హనస పఠరన

95-207/737

తసడడ:ప బబష
ఇసటట ననస:70-13-1629
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప చచసచయఖ కకసపరలయ
ఇసటట ననస:70-13-1629
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ బసవరచనరర
ఇసటట ననస:70-13-1630
వయససస:76
లస: పప
8021 SQX2190023
పపరర: రరకకరణణ మడచస

95-212/601

భరస : మహబమబ ఖయన
ఇసటట ననస:70-13-1629
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప రరహమన ఖయన
ఇసటట ననస:70-13-1629
వయససస:33
లస: పప
8018 SQX1165399
పపరర: గమడవలర బసవరచనరర

8010 SQX1423144
పపరర: ఖయజజ బ షపక

8008 SQX2253284
పపరర: అహరద షపక

తసడడ:ప ఖలల అహరద
ఇసటట ననస:70-13-1628
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప ఖసదసబస షపక
ఇసటట ననస:70-13-1629
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప రరహమన ఖయన
ఇసటట ననస:70-13-1629
వయససస:44
లస: పప
8015 SQX2175586
పపరర: రసచల ఖయన పటబన

95-220/478

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:70-13-1625/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప రసజజన అల
ఇసటట ననస:70-13-1628
వయససస:33
లస: పప
8012 SQX2175537
పపరర: మహబమబ ఖయన పటబన

8007 SQX1821115
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

8032 SQX1763044
పపరర: అసకమర రరవప చచలర య

95-174/656

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చచలర య
ఇసటట ననస:70-13-1639
వయససస:28
లస: పప
95-212/606

8035 SQX1250182
పపరర: పపభబవత చలయర

95-220/482

భరస : ఏడడకకసడలల చలయర
ఇసటట ననస:70-13-1639
వయససస:29
లస: ససస స
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95-183/410

తసడడ:ప సతఖననరరయణ పరదరరర
ఇసటట ననస:70-13-1644
వయససస:42
లస: పప
8039 SQX1250323
పపరర: శరఖమ బబబబ యలర మయటట

95-220/483

95-153/651

95-220/488

95-212/609

95-220/489

95-220/490

95-220/493

తసడడ:ప లకరయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:70-13-1668
వయససస:72
లస: పప

8049 SQX2189496
పపరర: చసటటమర కరలస

8052 SQX0984260
పపరర: రసచల ఖయన పటబన ఫతన

8055 SQX1690064
పపరర: లకడర ననరరయణ బసడడ

95-220/495

95-220/1278

8064 SQX1872837
పపరర: శకకరసత దదడడ
తసడడ:ప భబవనననరయణ దదడడ
ఇసటట ననస:70-13-1669
వయససస:28
లస: పప

95-220/487

8047 SQX0315614
పపరర: బబజబ షపక

95-212/608

8050 SQX1276113
పపరర: ససజజత యనన

95-212/610

భరస : ననగర రరడడడ యనన
ఇసటట ననస:70-13-1661
వయససస:37
లస: ససస స
95-212/611

8053 SQX2313138
పపరర: మయలత నచతలపరటట

95-212/988

తసడడ:ప కకకసస స దనస నచతలపరటట
ఇసటట ననస:70-13-1662 , 2 LINE
వయససస:30
లస: ససస స
95-220/491

8056 SQX1590828
పపరర: పదరశక ఎస

95-220/492

భరస : మలర కరరరరన రరవప ఎస
ఇసటట ననస:70-13-1665
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/494

భరస : వనసకటటసశరరర నసదదగస
ఇసటట ననస:70-13-1668
వయససస:31
లస: ససస స
95-220/496

తసడడ:ప రరవప ససగరననడడ
ఇసటట ననస:70-13-1668
వయససస:33
లస: పప
95-220/498

8044 SQX1688910
పపరర: జబబద బబగస మహమరద

95-212/612 8059 SQX1546714
8058 SQX0610501
పపరర: వనసకటటశశరరర నసదగరరర నసదగరరర
పపరర: పరపగరన నసదదగస

8061 SQX1627605
పపరర: గగపస ససగరననడడ

95-220/485

భరస : పసదబ బబజ షసలక
ఇసటట ననస:70-13-1660
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ నసదగరరర
ఇసటట ననస:70-13-1668
వయససస:37
లస: పప

భరస : గబరవయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:70-13-1668
వయససస:53
లస: ససస స
8063 SQX1546672
పపరర: గబరవయఖ నసదదగస

95-220/1277

తసడడ:ప సరసబయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:70-13-1664
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప లసగయఖ ఎస
ఇసటట ననస:70-13-1665
వయససస:40
లస: పప
8060 SQX1546334
పపరర: వనసకట లకరమర నసదదగస

8046 SQX2191369
పపరర: దసరర గడడ మనసగబ

8041 SQX1660034
పపరర: వనసకట రమణ బబసస

తసడడ:ప కరరమబదదబన
ఇసటట ననస:70-13-1655
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప రరహరన ఖయన ఫతన
ఇసటట ననస:70-13-1662
వయససస:33
లస: పప

భరస : చచలతనఖ
ఇసటట ననస:70-13-1664
వయససస:22
లస: ససస స
8057 SQX1590851
పపరర: మలర కరరరరన రరవప ఎస

95-220/486

భరస : అజయ బబబబ యలర మయటట
ఇసటట ననస:70-13-1660
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప అరరరన రరడడడ యననన
ఇసటట ననస:70-13-1661
వయససస:43
లస: పప
8054 SQX1689074
పపరర: రవళ బసడడ

8043 SQX1687938
పపరర: కనకయఖ బబసస

95-212/607

భరస : కనకయఖ బబసస
ఇసటట ననస:70-13-1651
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1656
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదర రరవప యలర మయటట
ఇసటట ననస:70-13-1660
వయససస:40
లస: పప
8051 SQX1250331
పపరర: ననగర రరడడడ యననన

95-220/484

తసడడ:ప పసచచయఖ బబసస
ఇసటట ననస:70-13-1652
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:70-13-1655
వయససస:32
లస: పప
8048 SQX1710003
పపరర: అజయ బబబబ యలర మయటట

8040 SQX1659846
పపరర: లల చచలర య

8038 SQX1204445
పపరర: మర వల షపక

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-13-1647
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప చచలర య
ఇసటట ననస:70-13-1650
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప కనకయఖ బబసస
ఇసటట ననస:70-13-1652
వయససస:23
లస: ససస స
8045 SQX1690197
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

95-212/987

తసడడ:ప రరజజరరవప కకటటకల
ఇసటట ననస:70-13-1646
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప సససదర రరవప యలర మయటట
ఇసటట ననస:70-13-1648
వయససస:35
లస: పప
8042 SQX1720515
పపరర: ననగ లకడర బబసస

8037 SQX2311215
పపరర: మమషపక కకటటకల

8062 SQX1546375
పపరర: వనసకటటసశరరర నసదదగస

95-220/497

తసడడ:ప గబరవయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1668
వయససస:34
లస: పప
95-183/411

8065 MLJ3251493
పపరర: వమల దదడడ

95-212/613

భరస : భబవనననరరయణ దదడడ
ఇసటట ననస:70-13-1669
వయససస:48
లస: ససస స
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8066 SQX0282327
పపరర: ననగరశశరమర దనసరర
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95-212/614

భరస : ననగరశశరరరవప DASARI
ఇసటట ననస:70-13-1670
వయససస:38
లస: ససస స
8069 SQX1005768
పపరర: తరరపతయఖ దనసరర దనసరర

95-212/617

95-212/989

95-205/595

95-212/622

95-220/500

95-202/779

95-212/991

తసడడ:ప రరనకకశన గగవనసబలయ
ఇసటట ననస:70-13-1685
వయససస:21
లస: పప

8079 SQX2174654
పపరర: కరరమబలర షపక

8082 SQX0732784
పపరర: రరసబబబబ గబరకస

8085 SQX1899996
పపరర: గగపరల రరడడడ తవనస

8088 SQX2172153
పపరర: రమమష గగవసదసల

95-208/1411

8091 SQX2201358
పపరర: వనసకటటశశరరవప బబడడ

95-212/990

8094 SQX2224541
పపరర: జజఖత గగవనసబలయ
భరస : వజయ గగవనసబలయ
ఇసటట ననస:70-13-1685
వయససస:20
లస: ససస స

8074 SQX1916402
పపరర: జరసనన పపజజరర

95-212/620

8077 SQX2194066
పపరర: లసగమర పపజజరర

95-220/1279

8080 SQX1689165
పపరర: ననగమర బ షపక

95-220/499

తసడడ:ప రహహమ
ఇసటట ననస:70-13-1674
వయససస:21
లస: ససస స
95-207/570

8083 SQX2067700
పపరర: గగపరల రరడడడ తవనస

95-129/940

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ తవనస
ఇసటట ననస:70-13-1682
వయససస:19
లస: పప
95-220/501

8086 SQX2166064
పపరర: వరససత గగవసదసల

95-205/747

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:70-13-1683/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-224/1383

8089 SQX2145621
పపరర: మలర శశరర బబడడ

95-183/894

భరస : వనసకటటశశరరవప బబడడ
ఇసటట ననస:70-13-1684
వయససస:49
లస: ససస స
95-220/1281

తసడడ:ప వనసకటపతయఖ బబడడ
ఇసటట ననస:70-13-1684
వయససస:66
లస: పప
95-205/748

95-212/619

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-13-1672
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:70-13-1683/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప బబడడ
ఇసటట ననస:70-13-1684
వయససస:25
లస: పప
8093 SQX2224558
పపరర: వజయ గగవనసబలయ

95-212/621

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ తవనస
ఇసటట ననస:70-13-1682
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప రమమష
ఇసటట ననస:70-13-1683/1
వయససస:18
లస: ససస స
8090 SQX2263820
పపరర: గగపస బబడడ

8076 SQX0282186
పపరర: రమణ వనమబల

8071 SQX1018978
పపరర: చనన దనసరర

తసడడ:ప శకనస పపజజరర
ఇసటట ననస:70-13-1671
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప మబసలయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1675
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరడడడ తవనస
ఇసటట ననస:70-13-1682
వయససస:19
లస: పప
8087 SQX2182731
పపరర: పపమల రరణణ గగవసదసల

95-202/59

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-13-1674
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-13-1674
వయససస:42
లస: ససస స
8084 SQX2043404
పపరర: శవ రరడడడ తవనస

8073 SQX1922590
పపరర: జవ పపజజరర

95-212/616

తసడడ:ప కకటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1670
వయససస:47
లస: పప

భరస : యయదగరరర ఏమమల
ఇసటట ననస:70-13-1672
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అసకమరరరవప అమయలలతష
ఇసటట ననస:70-13-1673
వయససస:55
లస: ససస స
8081 SQX1689223
పపరర: బబజ షపక

95-212/618

తసడడ:ప శకనస పపజజరర
ఇసటట ననస:70-13-1671
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శకనస పపజజరర
ఇసటట ననస:70-13-1672
వయససస:26
లస: పప
8078 SQX1916527
పపరర: మసస నమర అమయలలతష

8070 SQX0282582
పపరర: ననగరశశరరరవప దనసరర

8068 SQX1019000
పపరర: వజరయ దనసరర

తసడడ:ప చనన దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1670
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప కరమమశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1670
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప చనన
ఇసటట ననస:70-13-1670
వయససస:22
లస: పప
8075 SQX2044675
పపరర: గరరరజనస పపజజరర

95-212/615

భరస : చనన దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1670
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1670
వయససస:31
లస: పప
8072 SQX2191104
పపరర: వజయ దనసరర

8067 SQX1005743
పపరర: జజఖత దనసరర దనసరర

8092 SQX2190361
పపరర: గగపస బబడడ

95-220/1282

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1684
వయససస:25
లస: పప
95-205/749

8095 SQX0387530
పపరర: రసగననథ బతస న

95-221/1085

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల బతస న
ఇసటట ననస:70-13-1685
వయససస:34
లస: పప
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8096 SQX2187243
పపరర: రరమ కకషష గగవనసబలయ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-221/1465

తసడడ:ప పరరరసరరధద గగవనసబలయ
ఇసటట ననస:70-13-1685
వయససస:42
లస: పప
8099 SQX2525921
పపరర: రరమ లసగయఖ గబమరడడ

95-224/1666

95-220/1491

భరస : ననగరశశర రరవప వసజరపప
ఇసటట ననస:70-13-1687
వయససస:35
లస: ససస స
8105 SQX1984079
పపరర: వనసకట శవ హనసమయన సతఖ
సరయ బబబబ చససడచరర
తసడడ:ప శవ శసకర రరవప చససడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1688
వయససస:51
లస: పప
8108 SQX0324913
పపరర: ససషర� కకపపత�

95-219/780

95-86/547

భరస : ఉదయభబసకర�
ఇసటట ననస:70-13-1689
వయససస:31
లస: ససస స
8111 SQX2405504
పపరర: శవ పరరశత దతవరపలర

95-205/750

95-220/1492

95-19/1282

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-13-1700
వయససస:38
లస: ససస స
8123 SQX2419604
పపరర: శకనవరస రరవప అనసమలశశటట
తసడడ:ప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:70-13-1701/3
వయససస:48
లస: పప

95-220/1285

95-19/1158
8103 SQX1791946
పపరర: వనసకట వర హహమకరర
చససడచరర
తసడడ:ప వ యస హహచ యస సరయ బబబబ చస
ఇసటట ననస:70-13-1688
వయససస:21
లస: పప

8104 SQX1622654
పపరర: శవ శసకరరరవప చససడచరర
తసడడ:ప ససతనరరమయఖ చససడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1688
వయససస:65
లస: పప

8106 SQX1984061
పపరర: మలర శశరర చససడచరర

8107 SQX2227387
పపరర: వనసకట వర అకడత చససడచరర

95-221/1087

95-219/779

95-220/1286

భరస : వనసకట శవ హనసమయన సతఖ సరయ బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1688
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప వ ఏస ఏచ సరయ బబబబ చససడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1688 , sai krishna nagar
వయససస:18
లస: పప

8109 SQX0845883
పపరర: ననగరశశర చనరర వరనపరమబల

8110 SQX2193837
పపరర: ఉదయ భబసకర కకపపత

95-216/1135

8112 SQX2472546
పపరర: సరసబ రరడడడ దతవరపలర

8115 SQX2279834
పపరర: లకడర వనసకట సతశ బబ మర

8118 SQX2030757
పపరర: ససబబగలల మమరబబ యన

8121 SQX1989433
పపరర: లకరణ పపసరద రరడడడ గబసటక

8124 SQX2407328
పపరర: ఉషరరణణ అనసమలశశటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1701/3
వయససస:39
లస: ససస స

95-223/1263

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:70-13-1689
వయససస:43
లస: పప
95-220/1287

8113 SQX2450625
పపరర: వనసకట రరడడడ దతవరపలర

95-220/1288

తసడడ:ప సరసబరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1690
వయససస:31
లస: పప
95-220/1289

8116 SQX2278638
పపరర: మధవ బబ మర

95-220/1290

భరస : వనసకట సతశ బబ మర
ఇసటట ననస:70-13-1696
వయససస:43
లస: ససస స
95-219/839

8119 SQX2042505
పపరర: శకనవరసరరవప మమరబబ యన

95-212/797

తసడడ:ప కకటయఖ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:70-13-1700
వయససస:46
లస: పప
95-19/1283

తసడడ:ప ససబగరరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:70-13-1701
వయససస:47
లస: పప
95-220/1494

8101 SQX2458438
పపరర: ననగరశశరరరవప వసజరపప

తసడడ:ప మమ
మ ఠరఖ మరయ రరవప వసజరపప
ఇసటట ననస:70-13-1687
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటయఖ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:70-13-1699
వయససస:69
లస: ససస స
95-212/798

95-221/1086

భరస : మమ
మ ఠరఖ మరయ రరవప వసజరపప
ఇసటట ననస:70-13-1687
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ శసకర రరవప బబ మర
ఇసటట ననస:70-13-1696
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప కకటయఖ మమరబబ యన
ఇసటట ననస:70-13-1699
వయససస:38
లస: పప
8120 SQX2001394
పపరర: వజయలకడర మమరబబ యన

95-220/1284

తసడడ:ప గసగర రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1690
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప సరసబరరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1690
వయససస:30
లస: పప
8117 SQX2051167
పపరర: వనసకటటశశరరర మమరబబ యన

8100 SQX2437408
పపరర: లకడర వసజరపప

8098 SQX1217901
పపరర: లకడర అపరష గబమరడడ

భరస : రరజశశఖర గబమరడడ
ఇసటట ననస:70-13-1685/1
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : గగపరల చనరర
ఇసటట ననస:70-13-1689
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబ రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1690
వయససస:45
లస: ససస స
8114 SQX2406247
పపరర: వఠల రరడడడ దతవరపలర

95-220/1283

భసధసవప: యలమసద గబమరడడ
ఇసటట ననస:70-13-1685/1
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ప యలమసద గబమరడడ
ఇసటట ననస:70-13-1685/1
వయససస:74
లస: పప
8102 SQX2438489
పపరర: ననగ మణణ వసజరపప

8097 SQX2483071
పపరర: రరమ లసగయఖ గబమరడడ

8122 SQX1989532
పపరర: పదరశక గబసటక

95-219/840

భరస : లకరణ పపసరద రరడడడ గబసటక
ఇసటట ననస:70-13-1701
వయససస:40
లస: ససస స
95-220/1495

8125 SQX2139921
పపరర: లకడర ననగ వనసకట గగపరల కకషష
కనమరర పపడడ
తసడడ:ప వనసకట రమణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:70-13-1701/4
వయససస:22
లస: పప

95-121/770
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95-220/1296
8126 SQX2192565
పపరర: లకడర ననగ వనసకట గగపస శకనవరస
కనమరర పపడడ
తసడడ:ప వనసకట రమణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:70-13-1701/4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ససబపమణఖస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:70-13-1701/4
వయససస:50
లస: పప

8129 SQX1853571
పపరర: వజయ లకడర గరయయస

8130 SQX1808278
పపరర: ననరరయణ రరడడ గరయయస

95-221/1088

భరస : ననరరయణ రరడడడ గరయయస
ఇసటట ననస:70-13-1701/5
వయససస:55
లస: ససస స
8132 SQX1808310
పపరర: రరజఖ లకడర గరయయస

95-221/1090

8127 SQX2186146
పపరర: వనసకట రమణ కనమరర పపడడ

భరస : చసదపబబబబ కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:70-13-1701/19
వయససస:45
లస: ససస స
95-220/502

తసడడ:ప శవనన ననరరయణ గణపర
ఇసటట ననస:70-13-1701/21
వయససస:20
లస: పప
8147 SQX2289130
పపరర: మడడడ మడడడ

95-220/1292

8139 SQX1916493
పపరర: వజయలకడర దతవరపలర

8142 SQX1899137
పపరర: జగదదశశర రరడడడ దతవరపలర

8145 SQX2171833
పపరర: శవపరరశత గణప

95-212/623

తసడడ:ప భబసకర బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1701/22
వయససస:21
లస: ససస స

8148 SQX2286300
పపరర: మడడడ భబసకర బబబబ

8137 SQX2249746
పపరర: పదనరవత మటకటర

95-221/1466

8140 SQX1916469
పపరర: శశషసరరడడడ దతవరపలర

95-212/624

తసడడ:ప గసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1701/20
వయససస:47
లస: పప
95-221/1089

8143 SQX2197820
పపరర: శకకరసత గణపర

95-220/1294

తసడడ:ప శవననరరయణ గణపర
ఇసటట ననస:70-13-1701/21
వయససస:20
లస: పప
95-223/1264

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:70-13-1701/21
వయససస:37
లస: ససస స
95-220/1295

8146 SQX2279883
పపరర: శవననరరయణ గణపర

95-223/1265

తసడడ:ప బబలయఖ గణపర
ఇసటట ననస:70-13-1701/21 SANGADIGUNT
వయససస:46
లస: పప
95-220/1493

8149 SQX2048064
పపరర: మడడడ పపవణ కలమయర

95-224/1219

తసడడ:ప మడడడ కలటటసబ రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1701/22
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప మడడడ భబసకర బబబబ
ఇసటట ననస:70-13-1701/22
వయససస:19
లస: పప
8152 SQX2170512
పపరర: వనసకట నరరసదప దనసరర

భరస : బబల ససబపమణణఖశశర రరడడ మదచ
బ రర
ఇసటట ననస:70-13-1701,SAI KRISHNA NAG
వయససస:39
లస: ససస స

95-221/1093
8151 SQX1808369
పపరర: బబల ససబపమణణఖశశర రరడడ
మదచ
బ రర
తసడడ:ప శవ శసకర రరడడడ మదచ
బ రర
ఇసటట ననస:70-13-1701,SAI KRISHNA NAG
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: వనసకటటశశరలల దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1703
వయససస:31
లస: పప

8153 SQX2283356
పపరర: ససబబగలల దనసరర

8154 SQX2219905
పపరర: పపభబకర నసదస

8155 SQX2289148
పపరర: మహహశశర రరడడడ మయలల

8150 SQX1808344
పపరర: భబరత దతవ మదచ
బ రర

భరస : గగవసద దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1703
వయససస:79
లస: ససస స

95-151/741

95-220/1297

తసడడ:ప రవ పపసరద నసదస
ఇసటట ననస:70-13-1703
వయససస:48
లస: పప

95-150/594

భరస : ససబబగరరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1701/17
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషస రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1701/20
వయససస:23
లస: పప
95-221/1190

95-121/83

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1701/8
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశషస రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1701/20
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప శశషస రరడడడ దతవరపలర
ఇసటట ననస:70-13-1701/20
వయససస:21
లస: ససస స
8144 SQX2047074
పపరర: శకకరసత గణపర

95-135/621

తసడడ:ప లకరణ పపసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:70-13-1701/11
వయససస:20
లస: పప
95-220/1293

8131 SQX1808476
పపరర: అరరరన రరడడడ గరయయస

8134 SQX2047819
పపరర: సశరరప రరణణ సప మ పలర

8136 SQX2191427
పపరర: శరఖమబల రరడడడ గబసతక

8141 SQX1900182
పపరర: జజఖత దతవరపలర

95-19/1160

8133 SQX2068880
పపరర: లల గబమరలర

8135 SQX2070217
పపరర: ఉమ మహహశశరర శసకరశశటట

8138 SQX2197093
పపరర: శవ నరరయణమర కకసడడశశటట

భరస : వనసకట రమణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:70-13-1701/4
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ రరడడ గరయయస
ఇసటట ననస:70-13-1701/5,SAI KRISHNA N
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-13-1701/8
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రవసదప బబబబ శసకరశశటట
ఇసటట ననస:70-13-1701/9
వయససస:18
లస: ససస స

95-221/1468
8128 SQX2186047
పపరర: ఉమమహహశశరర కనమరర పపడడ

తసడడ:ప లకడరరరడడడ గరయయస
ఇసటట ననస:70-13-1701/5,SAI KRISHNA N
వయససస:64
లస: పప

భరస : అరరరన రరడడడ గరయయస
ఇసటట ననస:70-13-1701/5, SAI KRISHNA N
వయససస:31
లస: ససస స
95-121/725

95-221/1467

95-220/1496

95-205/751

95-220/1497

తసడడ:ప కకటట రరడడడ మయలల
ఇసటట ననస:70-13-1704
వయససస:18
లస: పప
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8159 SQX2229649
పపరర: పవన చససడచరర

95-223/810

95-223/1266

8160 SQX0505867
పపరర: పపసరద రరవపరర

95-223/815

8165 SQX2378792
పపరర: ససబగ రరవప చచరరకలరర

8166 SQX2192482
పపరర: వనసకటటశశరరర బతననన

తసడడ:ప వరయఖ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-13-1708
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప చనన రరమకకషషయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1708
వయససస:51
లస: పప

8168 AP151000708286 95-221/1092
పపరర: వనసకటరరవప మబపతరరజ
మబపతరరజ
తసడడ:ప వనసకటససబగయఖ మబపతరరజ
ఇసటట ననస:70-13-1708
వయససస:60
లస: పప

8169 SQX2227254
పపరర: శశశతనసబరర బతస ననన
తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1708
వయససస:25
లస: ససస స

8171 SQX2379055
పపరర: రరమతరర స చచరరకలరర

8172 SQX1373901
పపరర: శకనవరస రరవప గబవశల

95-220/1299

భరస : ససబగరరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-13-1708 , sai krishna nagar
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప గబవశల
ఇసటట ననస:70-13-1767
వయససస:35
లస: పప

8174 SQX1005818
పపరర: సయఖద నచరర

8175 SQX1359224
పపరర: షపక మబనన మబనన

95-212/627

భరస : సయఖద యయససన నచరర
ఇసటట ననస:70-13-1770
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ ససలడ
ఇసటట ననస:70-13-1770
వయససస:30
లస: పప
8180 SQX0282145
పపరర: సససకమర బతష
స ల

95-212/633

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:70-13-1853
వయససస:30
లస: ససస స

95-223/814

తసడడ:ప మయలకకసడ రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:70-13-1707/7
వయససస:83
లస: పప
95-220/1298

8167 SQX1118596
పపరర: మహహశ కలమయర మబపరపజ

95-221/1469

8170 SQX2227262
పపరర: భబవన కకషష బతస ననన

95-221/1470

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-13-1708
వయససస:23
లస: ససస స
95-212/625

8173 SQX0897025
పపరర: వనసకట ననరపరరడడడ పపనచరర

8184 SQX1710805
పపరర: దసరరరవరణణ నకక
భరస : సరయ నకక
ఇసటట ననస:70-13-1857
వయససస:20
లస: ససస స

95-212/626

తసడడ:ప ససబబగరరడడడ పపనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1767
వయససస:45
లస: పప
95-212/628

8176 SQX1005826
పపరర: శరరఫ ననసర సయఖద ససలడ

95-212/629

భరస : మహబమబ బబషర ససలడ
ఇసటట ననస:70-13-1770
వయససస:47
లస: ససస స

95-212/631 8179 SQX1005792
8178 SQX1359125
పపరర: షపక మహమమద మహమమద
పపరర: మహబమబ సయఖద ససలడ

8181 SQX0695890
పపరర: ననరరయణ కర

95-221/1091

తసడడ:ప వనసకటరరవప మబపరపజ
ఇసటట ననస:70-13-1708
వయససస:32
లస: పప

95-212/632

తసడడ:ప ససలదన ససలడ
ఇసటట ననస:70-13-1770
వయససస:52
లస: పప
95-220/503

తసడడ:ప రగశయఖ
ఇసటట ననస:70-13-1841
వయససస:46
లస: పప
95-212/992

8161 SQX1834738
పపరర: వనసకట లకడర కసదసల
భరస : ససవర రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:70-13-1707/7
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక ఖమబమదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:70-13-1770
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1828
వయససస:68
లస: ససస స
8183 SQX2195899
పపరర: మబనన షపక

95-223/813

భరస : షపక మహమమద మబనన
ఇసటట ననస:70-13-1770
వయససస:36
లస: ససస స
95-212/630

95-223/812

95-223/816 8164 SQX1834746
95-223/817
8163 SQX1834720
పపరర: కళళఖణ శకనవరస రరడడ కసదసల
పపరర: పసదబ పరసడడ రసగ రరడడ కసదసల

తలర : వనసకట లకడర కసదసల
ఇసటట ననస:70-13-1707/7
వయససస:24
లస: పప

95-219/1041

8158 SQX1834704
పపరర: వనసకట రరజశశఖర చససడచరర

తసడడ:ప భబసకర రరవప చససడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1707
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:70-13-1707/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : పసదబ పరసడడ రసగ రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:70-13-1707/7
వయససస:73
లస: ససస స

8177 SQX1005800
పపరర: ఖరరమ సయఖద ససలడ

95-223/811

తలర : పపమల రరణణ�
ఇసటట ననస:70-13-1706
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట రరజశశఖర చససడచరర
ఇసటట ననస:70-13-1707
వయససస:27
లస: ససస స
8162 SQX1834753
పపరర: ఆదద లకడర కసదసల

8157 SQX0100016
పపరర: మహహశ కలమయర�

8182 SQX1860261
పపరర: యయసస బబబబ దనసరర

95-212/634

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1853
వయససస:29
లస: పప
95-212/635

8185 SQX1859826
పపరర: కకటటశశరర దనసరర

95-212/636

భరస : యయసస బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1858
వయససస:28
లస: ససస స
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95-212/637

భరస : వనసకటటశశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:70-13-1858
వయససస:42
లస: ససస స
8189 SQX1712462
పపరర: వనసకట సరశమ బతష
స ల

95-212/639

95-212/642

95-220/1504

95-212/644

95-198/1558

95-212/646

95-221/1094

8199 ZZB0324780
పపరర: పదనరవత

8202 ZZB0303214
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ

8205 SQX1712538
పపరర: తరరమల కకనసకక

95-183/412

8208 SQX2103422
పపరర: సకజన కలమయర మదసబ

95-198/1556

8211 MLJ3584927
పపరర: శరఖమల వరసకక

8194 SQX2333482
పపరర: ననగబర షపక

95-220/1503

8197 SQX0896993
పపరర: ననగరసధపస కలసజ

95-212/643

8200 ZZB0811845
పపరర: శవశసకర కళళర స

95-198/1557

భసధసవప: వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:70-14-1740
వయససస:24
లస: పప
95-220/1312

8203 SQX1712546
పపరర: నరరశ తమరశశటట

95-212/645

తసడడ:ప శకనస తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-14-1833
వయససస:20
లస: పప
95-212/647

8206 NBT1617937
పపరర: రహహమ మహమరద

95-217/956

భరస : సరబ ర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-15-174-5
వయససస:53
లస: ససస స
95-224/1221

తసడడ:ప ఆసథదన మదసబ
ఇసటట ననస:70-15-1740
వయససస:22
లస: పప
95-220/1320

95-212/641

భరస : కకటటశశర రరవప కలసజజ
ఇసటట ననస:70-14-1542
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట ససబబగరరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:70-14-1883
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-15-1582
వయససస:27
లస: పప
8210 SQX2433514
పపరర: లత మడడడ

8196 SQX0587568
పపరర: గగససయయ బ� సయఖద�

8191 SQX1860188
పపరర: మయధవ పపరరబబ యన

తసడడ:ప మబకరసకయర షపక
ఇసటట ననస:70-14-71
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:70-14-1740
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవ కకసడవటట
ఇసటట ననస:70-14-1833
వయససస:27
లస: పప
8207 SQX1260827
పపరర: వనసకటయఖ బతష
స ల

95-223/818

తలర : పదనరవత
ఇసటట ననస:70-14-1740
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: శవశసకర
ఇసటట ననస:70-14-1740
వయససస:24
లస: పప
8204 SQX1712520
పపరర: రరజరశ కకసడవటట

8193 SQX0506824
పపరర: దనమదర గబపరస చససడచరర�

95-212/930

తసడడ:ప జజనకక రరమయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:70-13-1984
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నచర� syed
ఇసటట ననస:70-14-1433
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలయసన షపక
ఇసటట ననస:70-14-1628
వయససస:75
లస: పప
8201 SQX2484202
పపరర: శవశసకర

95-212/640

తసడడ:ప భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:70-13-2707
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:70-14-71
వయససస:26
లస: ససస స
8198 SQX1381433
పపరర: మహబమబ షపక

8190 SQX1711365
పపరర: మయవపళళమర ఓరరస

8188 SQX2376515
పపరర: శవ కకషష కరకత

తసడడ:ప హరర బబబబ కరకత
ఇసటట ననస:70 13 1865
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరరష ఓరరస
ఇసటట ననస:70-13-1972
వయససస:24
లస: ఇ

భరస : శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1991
వయససస:45
లస: ససస స
8195 SQX2337871
పపరర: రజయ షపక

95-212/638

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-13-1860
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప శవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-13-1931
వయససస:20
లస: పప
8192 SQX1712496
పపరర: వనసకరటమర బతష
స ల

8187 SQX1712603
పపరర: ననగమర షపక

8209 SQX2438224
పపరర: ఆసథదన మడడడ

95-220/1319

తసడడ:ప కకటయఖ మడడడ
ఇసటట ననస:70-15-1740 , SAI KRISHNA NA
వయససస:53
లస: పప
95-50/777

8212 SQX2299634
పపరర: ననగవరణణ పసదబ ద

95-218/753

భరస : ఆసథదన మడడడ
ఇసటట ననస:70-15-1740 , SAI KRISHNA NA
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప వరసకక
ఇసటట ననస:70-15-1757/3 SAI BABA COL
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చన మబకకసటట వరనపత
ఇసటట ననస:70-15-1757/4
వయససస:34
లస: ససస స

8213 SQX2284610
పపరర: చన మబకకసటట వరనపత

8214 SQX2430080
పపరర: శఖమల వరసకక

8215 SQX1488528
పపరర: శశశలజ మమడ

తసడడ:ప జననరబనరరవప వరనపత
ఇసటట ననస:70-15-1757/4
వయససస:41
లస: పప

95-220/1321

భరస : వనసకటటశశరరరవప వరసకక
ఇసటట ననస:70 15 1767{3
వయససస:36
లస: ససస స

95-211/1037

95-224/1052

భరస : జజఖత మమడ
ఇసటట ననస:70-16-718
వయససస:26
లస: ససస స
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8216 SQX2250207
పపరర: తరరపత ననరరయణ సససగ
బబ సదదల
తసడడ:ప రరమ సససగ
ఇసటట ననస:70-16-1206
వయససస:23
లస: పప
8219 SQX1900471
పపరర: ఝనసలకడర పలర పప తష

95-222/1287

95-220/504

95-220/1324

95-223/1112

భరస : మబఈజ ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-16-1967
వయససస:30
లస: ససస స
8228 SQX1848654
పపరర: రషసద బబగస MD

95-220/518

95-211/1135

Deleted
95-212/649

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర శలస
ఇసటట ననస:70-17-1477
వయససస:70
లస: పప
8237 SQX1712355
పపరర: కకసడల రరవప తమరశశటట

95-212/651

భసధసవప: మబనర మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807
వయససస:39
లస: ససస స

8232 SQX2466746
పపరర: అబబబలయర షపక

95-223/1113

8238 MLJ3250818
పపరర: వనసకటకకటమర ఓరరస

95-212/799

8241 SQX2041127
పపరర: అనసర షపక

95-220/520

8244 SQX2129716
పపరర: షసషషననసర షపక
భరస : అబబబల లతఫ
ఇసటట ననస:70-17-1807
వయససస:30
లస: ససస స

8224 SQX1302322
పపరర: మహమరద చసద ఖయన

95-222/2

8227 SQX2078038
పపరర: మహబబనన షపక

95-204/728

8230 SQX2270239
పపరర: అబబబల లతఫ షపక

95-212/994

తసడడ:ప అబబబల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:70-17-180/8
వయససస:35
లస: పప
95-222/1296

8233 SQX1423151
పపరర: సరసబశవ రరవప అకకకశశటట

95-212/648

తసడడ:ప పరమబలల అకకకశశటట
ఇసటట ననస:70-17-1470
వయససస:38
లస: పప
95-212/650

8236 SQX2443372
పపరర: భవన మతషకలమలర

95-212/993

భరస : నరసససహ శరససస స మతషకలమలర
ఇసటట ననస:70-17-1556
వయససస:31
లస: ససస స
95-212/652

8239 SQX2191328
పపరర: శక కరసత దదడడ

95-220/1325

తసడడ:ప భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:70-17-1669
వయససస:28
లస: పప
95-200/1067

8242 SQX2379139
పపరర: ఖలల షపక

95-205/753

Deleted

భరస : అకగర అల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807
వయససస:45
లస: ససస స
95-205/877

95-220/506

తసడడ:ప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-17-18/3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప జబబర షపక
ఇసటట ననస:70-17-852/3
వయససస:19
లస: పప
8235 SQX1711084
పపరర: వరణణ జసపరల

8221 SQX1688753
పపరర: కకసడమర రమమమర

తసడడ:ప మహమరద ఇబపహహస ఖయన
ఇసటట ననస:70-16-1967
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:70-17-1572
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప అకగర అల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1804/74
వయససస:22
లస: పప
8243 SQX2519023
పపరర: శబర మహమరద

95-222/1

తసడడ:ప ఆదదననరరయణ జసపరల
ఇసటట ననస:70-17-1512
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప గగపస తమరశశటట
ఇసటట ననస:70-17-1563
వయససస:48
లస: పప
8240 SQX2106243
పపరర: అకకస అల షపక

8223 SQX1301696
పపరర: మహమరద నసరర అహరద
ఖయన
తసడడ:ప మహమరద చనసద ఖయన
ఇసటట ననస:70-16-1967
వయససస:45
లస: పప

8229 SQX1848639
పపరర: జజఫపఫ లయ ఖయన పఠరన

95-220/1096

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:70-16-1795
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహదదబన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-17-180 7/41
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప జబబర షపక
ఇసటట ననస:70-17-852/3
వయససస:19
లస: పప
8234 SQX1373802
పపరర: గరరర శలస

95-220/505

తసడడ:ప మహమరద చసద ఖయన
ఇసటట ననస:70-16-1967
వయససస:43
లస: పప

భరస : జఫపఫ లర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-17-180 7/41
వయససస:35
లస: ససస స
8231 SQX2404416
పపరర: అబబబలయర షపక

8220 SQX1900497
పపరర: మహహసదపననథ పలర పప తష

8226 SQX1301704
పపరర: మబఈజ ఖయన మహమరద

8218 SQX2047090
పపరర: కకసడమర రమమమరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-16-1789
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప జజనకక రరమయఖ పలర పప తష
ఇసటట ననస:70-16-1793
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:70-16-1867
వయససస:21
లస: ససస స
8225 SQX1302439
పపరర: ఉమమర సలయర ఖయన

95-182/716

భరస : ననగయఖ మసతప
ఇసటట ననస:70-16-1789
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహహసదపననథ పలర పప తష
ఇసటట ననస:70-16-1793
వయససస:30
లస: ససస స
8222 SQX2190015
పపరర: సరసశత జసగస

8217 SQX2504207
పపరర: మణణకఖమర మసతప

తసడడ:ప ననగమర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807
వయససస:32
లస: పప
95-207/738

8245 SQX1688399
పపరర: రరహన షపక

95-220/507

భరస : అబబబల సరదదక
ఇసటట ననస:70--17-1807
వయససస:38
లస: ససస స
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8246 SQX1821065
పపరర: అబబబల సరదదక షపక
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95-220/508

తసడడ:ప అబబబల వరహబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807
వయససస:43
లస: పప
8249 SQX1821164
పపరర: ససలదన ఫరతమయ షపక

95-220/510

8250 SQX1821131
పపరర: బబబబవల షపక

95-220/513

8253 SQX1457960
పపరర: ననగ మణణ భబషఖస

95-220/511

8256 SQX1691823
పపరర: అబబబల నయళమ సయఖద

8251 NDX2352664
పపరర: హబబబననసర షపక

94-212/22

95-220/514

8254 SQX1689264
పపరర: జజససరన సయఖద

95-220/515

భరస : అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-17-1807/11
వయససస:40
లస: ససస స
95-220/517

8257 NBT0605287
పపరర: జజకకర హహసపన మహమరద

తసడడ:ప అబబబల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/11
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/11
వయససస:30
లస: పప

95-211/1115
8258 SQX2339414
పపరర: మహమరద శబగర
Mohammad
భసధసవప: హససనసననసర మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/18
వయససస:65
లస: పప

95-211/1116 8260 SQX2442960
8259 SQX2338952
పపరర: బలయల మహమరద మహమరద
పపరర: షబగర మహమరద

భసధసవప: షపక ఫసజయయ ససలయసనన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/18
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ఖయశస మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/18
వయససస:66
లస: పప

8261 SQX2390003
పపరర: హససనసననసర మహమరద

8262 SQX2450591
పపరర: ఫరరరక మహమరద

8263 SQX2386183
పపరర: తససనమ కగసర మహమరద

95-222/1290

భరస : షబగర మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/18
వయససస:50
లస: ససస స
8264 SQX2361905
పపరర: ఫరహనన పఠరన
తసడడ:ప రరయయజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-17-1807/23
వయససస:24
లస: ససస స
8267 SQX2190643
పపరర: మబసస ఫ షపక

95-220/1328

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:70-17-1807/61
వయససస:49
లస: పప

8268 SQX2404358
పపరర: సలస సయద

95-212/1045

8271 SQx1095091
పపరర: సలయరన షపక

95-211/549

8274 SQX2388593
పపరర: మహసత మలలర ల
తసడడ:ప వరకలమయర మలలర ల
ఇసటట ననస:70-17-1807/61
వయససస:22
లస: పప

95-222/1292

8266 SQX1853985
పపరర: రషసద బబగస మహమరద

95-220/519

భరస : అఫపఫ లర ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/41
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/1117

8269 SQX2540524
పపరర: నసరర హన షపక

95-134/974

భరస : అబబబల ఖసదదబస షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/52
వయససస:39
లస: ససస స
95-211/955

తసడడ:ప మబనన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/57
వయససస:24
లస: పప
95-211/1118

95-219/1043

తసడడ:ప షబర మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/18
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప రహహస సయద
ఇసటట ననస:70-17-1807/51
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద నచరరదదన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/52
వయససస:49
లస: పప
8273 SQX2395606
పపరర: వర కలమయర మలలర ల

95-222/1291

తసడడ:ప జవహర సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/25
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప బబరహన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/43
వయససస:18
లస: పప
8270 SQX2545226
పపరర: అబబబల ఖసదదబస షపక

8265 SQX1096602
పపరర: ఐజజజ ఖదదర సయఖద

95-205/876

భసధసవప: మబనర మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/15
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప శబగర మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/18
వయససస:31
లస: పప
95-205/756

95-220/509

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70/17/1807/10B
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర భబషఖస
ఇసటట ననస:70-17-1807/11
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/516

8248 SQX1692854
పపరర: అబబబల రహహస సయఖద

తసడడ:ప దనవపద సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/10
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప హహససలన పఠరన
ఇసటట ననస:70-17-1807/11
వయససస:25
లస: ససస స
8255 SQX1691864
పపరర: జజకకర సయఖద

95-220/1326

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:70-17-1807
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజఫర బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/10
వయససస:33
లస: ససస స
8252 SQX1899715
పపరర: మబసతనజ పఠరన

8247 SQX2190312
పపరర: అబబబల లతఫ షపక

8272 SQX1918689
పపరర: ససభబన షపక

95-211/550

తసడడ:ప లతఫ బబడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/58
వయససస:39
లస: పప
95-211/1119

8275 SQX2394450
పపరర: ససతతశ కలమయర మలలర ల

95-211/1120

తసడడ:ప వర కలమయర మలలర ల
ఇసటట ననస:70-17-1807/61
వయససస:20
లస: పప
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8276 SQX2105070
పపరర: అషపఫ షపక
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95-200/1068

తసడడ:ప అకగర అల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/74
వయససస:24
లస: పప
8279 SQX1880970
పపరర: బబజజన షపక

8277 SQX2076479
పపరర: అకగర అల షపక

95-211/956

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/74
వయససస:50
లస: పప
95-220/521

8280 SQX1881382
పపరర: మరర మహహదబ దన షపక

8278 SQX1882760
పపరర: కరరమబలర సరదదఖ షపక

95-211/551

తసడడ:ప మర మహహవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/76
వయససస:39
లస: పప
95-220/522

8281 SQX2412682
పపరర: HOOR BANU మహమరద

తసడడ:ప మరర మహహదబ దన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/76 PLOT NO 144
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/76 PLOT NO 144
వయససస:72
లస: పప

భరస : CHAND KHAN మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/79
వయససస:66
లస: ససస స

8282 SQX2442549
పపరర: రహమతషననసర షపక

8283 SQX2506228
పపరర: హససన బససప అబబబల

8284 SQX2505956
పపరర: రజక అబబబల

95-219/1044

భరస : మహమరద ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/85
వయససస:29
లస: ససస స
8285 SQX2518363
పపరర: జరరన బబగస అబబబల

భరస : రజక అబబబల
ఇసటట ననస:70-17-1807/89
వయససస:28
లస: ససస స
95-222/1465

భరస : హఫసజ అబబబల
ఇసటట ననస:70-17-1807/89
వయససస:61
లస: ససస స
8288 SQX2430676
పపరర: యయససన షపక

95-222/1294

8289 SQX2430767
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-79/1072

8297 SQX1228593
పపరర: షపక ననన

8298 SQX1001221
పపరర: నజజర బబనస సయఖద

భరస : షపక జలయన
ఇసటట ననస:70-17-1807/101
వయససస:30
లస: ససస స
95-220/1330

తసడడ:ప షపక బబజద
ఇసటట ననస:70-17-1807/118
వయససస:21
లస: ససస స

95-79/1071

95-211/1123

తసడడ:ప అబబబల ఫహహస మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/97
వయససస:57
లస: పప

Deleted

తసడడ:ప అకగర హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/97
వయససస:22
లస: ససస స
95-220/523

8301 SQX2307825
పపరర: రషసదసననసర షపక

8304 SQX2293611
పపరర: శసషరద బబగమమ షపక
తసడడ:ప ఖజ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/119
వయససస:42
లస: ససస స

8299 SQX2307833
పపరర: మహబమబ సయఖద

95-220/1329

తసడడ:ప సలయస సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807-116
వయససస:38
లస: పప
95-220/1507

భరస : ఫయయజ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807-116
వయససస:28
లస: ససస స
95-222/1289

8290 SQX1386615
పపరర: అఖల రరహనన షపక
భరస : అకగర హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/97
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/116
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807-116
వయససస:31
లస: పప
8303 SQX2450682
పపరర: షపక శస

95-222/1295

95-211/1125 8296 SQX2176790
95-211/1126
8295 SQX2225977
పపరర: రహమత అతయ రరమయనన షపక
పపరర: రహమత అతయ రరమయనన షపక

తసడడ:ప అకగర హహసపన మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/97
వయససస:22
లస: ససస స

95-211/552

95-222/1293

తసడడ:ప ననగమర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/94
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహహస మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/97
వయససస:57
లస: పప
95-211/1124

8287 SQX2451425
పపరర: ఖలల షపక

95-90/1085 8293 SQX2308955
8292 SQX1386391
పపరర: అకగర హహసపసన మహమరద
పపరర: అకగర హహసపన మహమరద

భరస : మహమరద అకగర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/97
వయససస:49
లస: ససస స

8300 SQX2307817
పపరర: ఫయయజ షపక

95-211/1122

భరస : యయససన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/94
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబన ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/97
వయససస:28
లస: ససస స
8294 SQX2308930
పపరర: అఖల రరహన షపక

8286 SQX2435485
పపరర: రరహన షపక

95-222/1461

తసడడ:ప హఫసజ అబబబల
ఇసటట ననస:70-17-1807/89
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/94
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగమర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/94
వయససస:28
లస: పప
8291 SQX1386664
పపరర: ఆర షసయ రరఖ సరన షపక

95-205/840

95-211/1121

8302 SQX2110716
పపరర: ఖలద పరవన మహమరద

95-220/1098

తసడడ:ప అబబబల మబనబ మహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/118
వయససస:19
లస: ససస స
95-211/1101

8305 SQX2550358
పపరర: మసరసన వల షపక షపక

95-183/950

తసడడ:ప ఖయబఖస బబష షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/129
వయససస:34
లస: పప
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95-211/1102

తసడడ:ప జమయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/129
వయససస:68
లస: పప
8309 SQX2391613
పపరర: మబబబషసర అసజమ షపక

95-211/1105

95-205/754

95-198/1559

95-211/1109

95-211/1127

95-197/832

95-183/953

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:53
లస: ససస స

8319 SQX2224749
పపరర: మహజబన పటబన

8322 SQX1949650
పపరర: షరరరల నచర బబషర

8325 SQX2314300
పపరర: వల షపక

8328 SQX2562569
పపరర: గబరజజల రసజజన బ

95-211/554

8331 SQX1949718
పపరర: తససనస షపక

95-211/1110

8334 SQX1949569
పపరర: ఖయజజ మహహదబ దన చససస షపక
తసడడ:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:21
లస: పప

8314 SQX2242410
పపరర: మహహబ సయద

95-156/1047

8317 SQX2259539
పపరర: మహహబ సయద

95-211/1108

8320 SQX2175594
పపరర: జబబర సయద

95-211/1111

తసడడ:ప మహహబ
ఇసటట ననస:70-17-1807/136
వయససస:23
లస: పప
95-211/553

8323 SQX2313294
పపరర: హజరరబ షపక

95-197/831

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/141
వయససస:54
లస: ససస స
95-211/1112

8326 SQX2314383
పపరర: షరహహన షపక

95-211/1113

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/141
వయససస:34
లస: ససస స
95-183/954

8329 SQX2561843
పపరర: గబరజజల నచరజహన బబగబమ

95-205/926

భరస : గబరజజల హసన అహమరద
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/555

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:28
లస: ససస స
95-211/557

95-212/996

తసడడ:ప గబలయస రసచల సయద
ఇసటట ననస:70-17-1807/136
వయససస:52
లస: పప

భరస : గబరజజల అబబబల రహహమయన
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అజజ అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:22
లస: ససస స
8333 SQX1824994
పపరర: తహహరరననసర షపక

95-205/755

తసడడ:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/141
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహహమయన
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:42
లస: పప
8330 SQX1859362
పపరర: కరరషరర షపక

8316 SQX2284859
పపరర: సలర సయద

8311 SQX2446763
పపరర: జహసగరర షపక

తసడడ:ప గబలయస రసచల
ఇసటట ననస:70-17-1807/136
వయససస:52
లస: పప

భరస : చనన బబజ నచర బబషర
ఇసటట ననస:70-17-1807/140
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/141
వయససస:39
లస: పప
8327 SQX2561827
పపరర: గబరజజల హసన అహమరద

95-211/1107

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:70-17-1807/136
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సబర
ఇసటట ననస:70-17-1807-136
వయససస:19
లస: ససస స
8324 SQX2313245
పపరర: ఖయససస షపక

8313 SQX2401891
పపరర: మలర క షపక

95-211/1104

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/132 , main road
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహహబ
ఇసటట ననస:70-17-1807/136
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-17-1807/136
వయససస:42
లస: పప
8321 SQX2224756
పపరర: నఫససర సయద

95-211/1106

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/133
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప మహహబ
ఇసటట ననస:70-17-1807/136
వయససస:34
లస: పప
8318 SQX2224731
పపరర: షరజహన పటబన

8310 SQX2402113
పపరర: కకషసద షపక

8308 SQX2393825
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:ప ఖయబఖస బబష షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/129
వయససస:34
లస: పప

భరస : జహసగరర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/132
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/133
వయససస:39
లస: పప
8315 SQX2242386
పపరర: షబర సయద

95-211/1103

భరస : కయమఖమ బబష షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/129
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/129
వయససస:25
లస: ససస స
8312 SQX2218485
పపరర: షరరఫ షపక

8307 SQX2393510
పపరర: జబబద షపక

8332 SQX1949700
పపరర: మబసతనజ షపక

95-211/556

భరస : మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:44
లస: ససస స
95-211/558

8335 SQX1825017
పపరర: అనశర అహరద సయఖద

95-211/559

తసడడ:ప మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:28
లస: పప
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8336 SQX1859107
పపరర: అజజ అహ మయద సయఖద

95-211/560

తసడడ:ప మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:30
లస: పప

8337 SQX1949585
పపరర: రరయయజ బబషర షపక

95-211/561

తసడడ:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:31
లస: పప

8339 SQX1824978
పపరర: మసరసన వల సయఖద

95-211/563

తసడడ:ప హససన సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:54
లస: పప
95-201/91

తసడడ:ప మదదనన నచరరలర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/147
వయససస:24
లస: పప

8340 SQX1382597
పపరర: మదదన జజన బబగస షపక

95-201/89

95-4/1003

8343 SQX1151927
పపరర: మదదనన మనచసర షపక

భరస : యయకలబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/159
వయససస:61
లస: ససస స

8346 SQX2229938
పపరర: షపక సబరరననస

95-201/92

95-212/995

8349 SQX2471639
పపరర: వససమ అకకస షపక

95-211/1114

95-220/1327

తసడడ:ప రరయయజ బబష షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807 , 1st line
వయససస:20
లస: పప

8351 SQX2230381
పపరర: అనవర సయద

8352 SQX0847897
పపరర: ఖయజజ వల షపక

తసడడ:ప మసరసన సయద
ఇసటట ననస:70-17-1808
వయససస:31
లస: పప
95-5/899

తసడడ:ప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1808/3
వయససస:20
లస: పప
8357 SQX2380871
పపరర: ననగ లకడర పసడల
భరస : అసకమరరరవప పసడల
ఇసటట ననస:70 17 1809
వయససస:32
లస: ససస స
8360 SQX2272052
పపరర: దసరర భవన దతవరరజగటటట

95-205/757

8355 SQX2080877
పపరర: అఖల పససడచస

95-9/787

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప దతవరరజగటటట
ఇసటట ననస:70-17-1814
వయససస:31
లస: పప

8358 SQX1712694
పపరర: ఫరరక షపక

8361 SQX1165233
పపరర: సరయ తతట

8364 SQX0695650
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దతవరరజగడడ
తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:70-17-1814
వయససస:52
లస: పప

95-212/997

8350 SQX2230373
పపరర: షమమ సయద

95-211/1128

8353 SQX2458131
పపరర: ననగరన సయఖద

95-220/1331

8356 SQX2378693
పపరర: అసకమరరరవప పసడల

95-212/931

తసడడ:ప శరసబయఖ పసడల
ఇసటట ననస:70 17 1809
వయససస:44
లస: పప
95-212/654

8359 SQX1916675
పపరర: అసకమర రరవప పసడల

95-212/655

తసడడ:ప సరసబయఖ పసడల
ఇసటట ననస:70-17-1813
వయససస:43
లస: పప
95-212/656

తసడడ:ప పపసనన తతట
ఇసటట ననస:70-17-1814
వయససస:29
లస: పప
95-220/524

8347 SQX2285476
పపరర: హబబబననసర షపక

భరస : తచససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:70-17-1808
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప అలర బక షపక
ఇసటట ననస:70-17-1812
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరసరరవప దతవరరజగటటట
ఇసటట ననస:70-17-1814
వయససస:22
లస: ససస స
8363 SQX0695643
పపరర: శశషషబబబబ దతవరరజగటటట

95-212/653

తసడడ:ప పససడచస పససడచస
ఇసటట ననస:70-17-1808/3
వయససస:18
లస: ససస స
95-212/932

95-201/94

తలర : అనవర సయద
ఇసటట ననస:70-17-1808
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదస షఫస షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1808
వయససస:53
లస: పప

8354 SQX1983972
పపరర: ఆరరఫ షపక

8344 SQX1151919
పపరర: మదదనన ఇజజ అహరద షపక

తసడడ:ప మమలఅల(లలట) షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/165, word no.19
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807 , 1 st line
వయససస:61
లస: పప
95-211/1129

95-201/90

తసడడ:ప మదదనన నచరరలర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/147
వయససస:27
లస: పప

భరస : షపక జహహర బబష
ఇసటట ననస:70-17-1807/165A
వయససస:32
లస: ససస స

8348 SQX2446771
పపరర: గరలబ సహహద షపక

8341 SQX1382613
పపరర: మదదనన నసరరలర షపక
తసడడ:ప మదదనన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/147
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప మదదనన నచరరలర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/147
వయససస:25
లస: పప

8345 SQX2034221
పపరర: మహమరద బబజజన షపక

95-211/562

తసడడ:ప అబబబల రహహస షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1807/145
వయససస:51
లస: పప

భరస : మదదన నచరరలర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1807/147
వయససస:47
లస: ససస స

8342 SQX1481282
పపరర: మదదనన అననసరర షపక

8338 SQX1949486
పపరర: మబనర షసలక

8362 SQX2271914
పపరర: రరగరణణ దతవరరజగటటట

95-212/998

తసడడ:ప శశషష బబబబ దతవరరజగటటట
ఇసటట ననస:70-17-1814
వయససస:21
లస: ససస స
95-220/525

8365 SQX2242691
పపరర: సరసబపజఖస దతవరరజగటటట

95-220/1332

తసడడ:ప శశషయఖ
ఇసటట ననస:70-17-1814
వయససస:70
లస: ససస స
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8366 SQX2188225
పపరర: శకనవరసరరవప దతవరరజగటటట

95-220/1333

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-17-1814
వయససస:27
లస: పప
8369 SQX1712660
పపరర: గగసఖ షపక

95-212/659

95-212/662

95-212/665

95-212/668

95-212/670

95-220/527

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:30
లస: ససస స
8390 SQX1917228
పపరర: గగససయయ షపక
భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:40
లస: ససస స
8393 SQX1712025
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:22
లస: పప

8379 SQX2188407
పపరర: జజన బబబబ పసదనల

8382 SQX2183283
పపరర: లకడర కనననకసటట

8385 SQX2190304
పపరర: అననపపరష కనననకసటట

8388 SQX1617226
పపరర: ననగమర షపక

8391 SQX1510008
పపరర: ఆషర షపక

95-220/1334

8394 SQX1712116
పపరర: అహమద షపక
తసడడ:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:38
లస: పప

95-212/664

95-212/667

8380 SQX1599945
పపరర: లకడర మమకల

95-212/669

భరస : ననగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:70-17-1819
వయససస:40
లస: ససస స
95-212/999

8383 SQX1250174
పపరర: అనచష కనననగసటట

95-220/526

భరస : శవ కనననగసటట
ఇసటట ననస:70-17-1821
వయససస:30
లస: ససస స
95-220/1335

8386 SQX2191336
పపరర: ససరరష కనననగసటట

95-220/1336

తసడడ:ప రరమ కకషష
ఇసటట ననస:70-17-1821
వయససస:29
లస: పప
95-183/414

8389 SQX1917186
పపరర: ఆశ ఫసరబ గస షపక

95-212/671

తసడడ:ప అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:22
లస: ససస స
95-212/673

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:44
లస: ససస స
95-212/675

95-212/661

తలర : దనశరక మమకల
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:34
లస: పప
95-212/672

8374 SQX1712447
పపరర: చననమర దతడల

95-212/666 8377 SQX1711308
8376 SQX1275834
పపరర: లకడర వనసకట చరణ చసదలలరర
పపరర: యయకకబబ మమకల

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:70-17-1821
వయససస:47
లస: ససస స
95-183/413

8371 SQX0610279
పపరర: గగరర షపక

భరస : వనసకటటసశరరర దతడల
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససరరశ కనననకసటట
ఇసటట ననస:70-17-1821
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ కకషష కనననగసటట
ఇసటట ననస:70-17-1821
వయససస:34
లస: పప
8387 SQX1617242
పపరర: జజన బ షపక

95-212/663

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప యయవనలల మమకల
ఇసటట ననస:70-17-1819
వయససస:43
లస: పప
8384 SQX1250349
పపరర: శవ కనననగసటట

8373 SQX1711258
పపరర: లకడర మమకల

95-212/658

తసడడ:ప దనదసరహహబ షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1817
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప మహన కకషష చసదలలరర
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ఏబబలల మమకల
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:44
లస: పప
8381 SQX0282467
పపరర: ననగయఖ మమకల

95-212/660

తసడడ:ప ననగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగయఖ మమకల
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:22
లస: పప
8378 SQX1711043
పపరర: ననగయఖ మమకల

8370 SQX0610477
పపరర: వనసకటటశశరరర నకక

8368 SQX1712157
పపరర: ఆశర బ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-17-1817
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగయఖ NAKKA
ఇసటట ననస:70-17-1817
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప జజన బబబబ పసదనల
ఇసటట ననస:70-17-1818
వయససస:24
లస: ససస స
8375 SQX1712439
పపరర: బబబబ మమకల

95-212/657

తసడడ:ప అలర బక షపక
ఇసటట ననస:70-17-1817
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అలర బక షపక
ఇసటట ననస:70-17-1817
వయససస:46
లస: ససస స
8372 SQX1711159
పపరర: లకడర పసదనల

8367 SQX1712736
పపరర: ఆయయశర ఫసరదచసస షపక

8392 SQX0315630
పపరర: ఆశరబ షపక

95-212/674

భరస : హహసపసన షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1822
వయససస:47
లస: ససస స
95-212/676

8395 SQX2271880
పపరర: సచరఖ బతషల

95-183/898

తసడడ:ప బలరరజ బతషల
ఇసటట ననస:70-17-1824
వయససస:19
లస: పప
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8396 SQX1860717
పపరర: లకడర సశపన తచలర బబటట

95-212/677

భరస : శవ ననగరసదప తచలరబబటట
ఇసటట ననస:70-17-1824
వయససస:27
లస: ససస స
8399 SQX2175081
పపరర: షబన షపక

95-212/1000

95-212/681

95-202/920

95-212/685

95-212/688

95-222/3

95-212/689

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1833
వయససస:40
లస: ససస స

8409 SQX0282566
పపరర: శకనవరసరరవప నకక

8412 SQX2407823
పపరర: దతవ ననగలకడర నకక

8415 SQX1239392
పపరర: వరరరనయయ బసడడ

8418 SQX1617135
పపరర: పపషత ఒరరస

95-183/417

8421 SQX2431807
పపరర: సమరయఖ ఒరరస

95-212/686

8424 SQX1228585
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:ప మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-17-1833
వయససస:52
లస: పప

8404 SQX0282251
పపరర: కకటటశశరర

95-212/683

8407 SQX0282236
పపరర: కకటటశశరర నకక

95-212/684

8410 SQX0282483
పపరర: వనసకటయఖ వనమబల

95-212/687

తసడడ:ప వనసకటటసశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:46
లస: పప
95-212/933

8413 SQX2157386
పపరర: అరరణ కలమయర నకక

95-212/1001

తసడడ:ప శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:21
లస: పప
95-220/528

8416 SQX0852210
పపరర: వరపపసరద బసడడ

95-220/529

తసడడ:ప దనవద రరజ
ఇసటట ననస:70-17-1830
వయససస:30
లస: పప
95-183/415

8419 SQX1617127
పపరర: వరమర గడడ పరటట

95-183/416

భరస : రవ గడడ పరటట
ఇసటట ననస:70-17-1832
వయససస:26
లస: ససస స
95-212/934

తసడడ:ప వరయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:70 17 1832
వయససస:62
లస: పప
95-212/690

95-212/680

భరస : శకనస నకక
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : భబజ ఒరరస
ఇసటట ననస:70-17-1832
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప గబరరమమరరస గరడడ పరటట
ఇసటట ననస:70-17-1832
వయససస:31
లస: పప
8423 SQX1373562
పపరర: మసరసన బ షపక

95-207/571

భరస : డతవడ రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:70-17-1830
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1831
వయససస:30
లస: పప
8420 SQX1617119
పపరర: రవ కలమయర గరడడ పరటట

8406 SQX1805530
పపరర: ననగరసదపఎస నకక

8401 SQX1859958
పపరర: కలమయరర గరరర

భరస : శవయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:70-17-1828
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అరరనచ కలమయర నకక
ఇసటట ననస:70 17 1829
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరసరరవప నకక
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:20
లస: పప
8417 SQX1712801
పపరర: మరరవల షపక

95-212/682

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నకక
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:75
లస: పప
8414 SQX1896646
పపరర: అరరణ కలమయర నకక

8403 SQX0282244
పపరర: ననగలకడర

95-212/679

భరస : జరమస గరరర
ఇసటట ననస:70-17--1827
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర నకక
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:70-17-1829
వయససస:42
లస: ససస స
8411 SQX1917152
పపరర: మయబబ సరహహబ షపక

95-220/1337

తసడడ:ప అసకమరరరవప పసదనల
ఇసటట ననస:70-17-1828
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖస పసడల
ఇసటట ననస:70 17 1829
వయససస:18
లస: ససస స
8408 SQX0282152
పపరర: గబరవమర వనమబల

8400 SQX2190049
పపరర: పసదబ మరబ షపక

8398 SQX0610436
పపరర: శవననగరశశర రరవప నకక

తసడడ:ప నరసససహ రరవప నకక
ఇసటట ననస:70-17-1824
వయససస:37
లస: పప

భరస : మయబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-17-1825
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:70-17-1827
వయససస:58
లస: ససస స
8405 SQX2447787
పపరర: గగరర పసడల

95-212/678

తసడడ:ప ఏడడకకసదలల బబడడ
ఇసటట ననస:70-17-1824
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప జజన ససలధన
ఇసటట ననస:70-17-1825
వయససస:19
లస: ససస స
8402 SQX0621631
పపరర: వనసకట లకడర

8397 SQX1827823
పపరర: సరయ బబడడ

8422 SQX2539443
పపరర: రమణ ఒరరస

95-212/1044

భరస : సమరయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:70 17 1832
వయససస:52
లస: పప
95-212/691

8425 SQX2157444
పపరర: జయనబ షపక

95-212/1002

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:70-17-1833
వయససస:27
లస: ససస స
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8426 SQX1447250
పపరర: జజన బ షపక
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95-220/530

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:70-17-1833
వయససస:32
లస: ససస స
8429 SQX1068379
పపరర: గసడడకకట వనసకతసతరరమహ

95-207/572

95-220/533

95-183/418

95-201/51

95-212/694

95-212/696

తసడడ:ప వనసకటసరశమ భమషస
ఇసటట ననస:70-17-1846
వయససస:68
లస: పప

8439 SQX1922871
పపరర: రఫస పటబన

8442 SQX2247708
పపరర: కరరమమన షపక

8445 SQX1018929
పపరర: శకనస కకణతల

95-220/532

8434 SQX2431310
పపరర: పపషత ఒరరస

95-212/935

8437 SQX0847913
పపరర: ననరరయణ

95-212/693

తసడడ:ప రగశయఖ కకజజ
ఇసటట ననస:70-17-1841
వయససస:47
లస: పప
95-201/52

8440 SQX2253821
పపరర: కరరమబన షపక

95-211/1130

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-17-1842
వయససస:43
లస: ససస స
95-220/1508

8443 SQX0282087
పపరర: దసరర కకణతల

95-212/695

భరస : శకనస కకణతల
ఇసటట ననస:70-17-1843
వయససస:36
లస: ససస స
95-212/697

8446 SQX0282459
పపరర: వనసకటటశశరరర కకనతల

95-212/698

తసడడ:ప వనసకయఖ కకణతనల
ఇసటట ననస:70-17-1843
వయససస:76
లస: పప

95-212/699

8448 SQX0282608
పపరర: సతఖననరరయణ మవపరర
మయవపరర
తసడడ:ప సచరఖననరరయణ మయవపరర
ఇసటట ననస:70-17-1844
వయససస:76
లస: పప

95-212/700

8449 SQX0282616
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప ఉదబసటట
ఉదరనస
తసడడ:ప సరసబశవరరవప ఉదరనస
ఇసటట ననస:70-17-1844/1
వయససస:55
లస: పప

95-212/701

95-212/702

8451 SQX1940873
పపరర: అనచష అతతస ట

95-212/703

8452 SQX1940865
పపరర: కకరణ అతతట

95-212/704

తసడడ:ప తనకయఖ గరరర
ఇసటట ననస:70-17-1845
వయససస:68
లస: పప
8453 SQX0699835
పపరర: చసపసరయఖ భమషస

95-212/692

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకణతల
ఇసటట ననస:70-17-1843
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:70-17-1844
వయససస:73
లస: ససస స
8450 SQX0287573
పపరర: వరయఖ గరరర గరరర

8436 SQX0662494
పపరర: రమణ

8431 SQX1239491
పపరర: తరరపతమర తషరక

భరస : బబజ ఒరరస
ఇసటట ననస:70 17 1839
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-17-1842
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకషష నకక
ఇసటట ననస:70-17-1843
వయససస:40
లస: ససస స
8447 SQX0438804
పపరర: గరకసమర బసడడ బసడడ

95-220/1338

తసడడ:ప నససరరలయరఖయన పటబన
ఇసటట ననస:70-17-1842
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప జజనస షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1842
వయససస:44
లస: పప
8444 SQX0621680
పపరర: శవమర నకక నకక

8433 SQX2187664
పపరర: భవన కకసడతటట

95-183/899

భరస : వనసకటటశశర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:70-17-1836
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ కకజజర
ఇసటట ననస:70-17-1841
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:70-17-1842
వయససస:36
లస: ససస స
8441 SQX0699827
పపరర: మసరసనశల షపక

95-212/1035

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-17-1837
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశయఖ
ఇసటట ననస:70-17-1841
వయససస:45
లస: పప
8438 SQX1922913
పపరర: కరరమబన షపక

8430 SQX2497709
పపరర: వనసకటరరవప గసడడకకట

8428 SQX2129195
పపరర: యయదగరరర వనమబల

తసడడ:ప రమబలల వనమమరర
ఇసటట ననస:70-17-1835
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:70-17-1836
వయససస:29
లస: పప

భరస : గబరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-17-1836/1
వయససస:48
లస: ససస స
8435 SQX0778225
పపరర: ననరరయణ కకజజర

95-220/531

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-17-1833
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడల
ఇసటట ననస:70-17-1836
వయససస:48
లస: ససస స
8432 SQX1239509
పపరర: వనసకటమర బతష
స ల

8427 SQX1447243
పపరర: ఆదస షఫస షపక

భరస : కకరణ అతతస ట
ఇసటట ననస:70-17-1846
వయససస:28
లస: ససస స
95-212/705

8454 SQX0746396
పపరర: ఆరరఫర సయఖద
భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:70-17-1848
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మయధస అతతట
ఇసటట ననస:70-17-1846
వయససస:30
లస: పప
95-207/573

8455 SQX0732891
పపరర: ఆససఫ సయఖద

95-207/574

తసడడ:ప నగరనన
ఇసటట ననస:70-17-1848
వయససస:31
లస: పప
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95-207/575

తసడడ:ప మహబమబ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-17-1848
వయససస:31
లస: పప
8459 SQX0984310
పపరర: అపసజ షపక

95-212/706

95-212/1003

95-207/740

95-212/711

95-212/713

95-212/1005

95-207/576

తసడడ:ప ననగయఖ చపసతడడ
ఇసటట ననస:70-17-1862
వయససస:44
లస: పప

8466 SQX1018887
పపరర: శకలకడర నకక

95-212/709

8469 SQX1840719
పపరర: కమల కకడచరర

8464 SQX1799899
పపరర: ఖయససస పఠరన

95-183/419

8467 SQX1018861
పపరర: శవమర నకక

95-212/710

భరస : వనసకటటశశరరవప నకక
ఇసటట ననస:70-17-1852
వయససస:57
లస: ససస స
95-212/766

8472 SQX1004191
పపరర: సరయ కలమయర ఆదసరరస ఆదసరరస

95-212/714

8470 SQX1450840
పపరర: దసరర మలలర శశరర అదసరరస

95-212/712

8475 SQX1018820
పపరర: తరరపతమర నకక

8478 MLJ3250875
పపరర: వనసకటమర మహసకరళ

95-212/720

95-212/716

8476 SQX2441434
పపరర: కకషష నకక

95-212/718

8479 MLJ3251345
పపరర: ఆదచమర బమరరస

95-220/1205

95-212/719

భరస : కకటయఖ బబరరజ
ఇసటట ననస:70-17-1859
వయససస:63
లస: ససస స

95-212/721 8482 SQX1712710
8481 SQX1576539
పపరర: బబరరస వనసకరటబపమ సరయ చసదప
పపరర: హసపన షపక

8484 SQX1276063
పపరర: రవ కలమయర దసపపగబసటర

95-212/715

తసడడ:ప నరసససహరరవప నకక
ఇసటట ననస:70 17 1857
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప బబరరస శకనవరస రరవప బబరర
ఇసటట ననస:70-17-1859
వయససస:23
లస: పప
95-212/723

8473 SQX1004183
పపరర: హరర ఆదసరరస ఆదసరరస
తసడడ:ప మబనన కకషష ఆదసరరస
ఇసటట ననస:70-17-1856
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనస మహసకరళ
ఇసటట ననస:70-17-1859
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చసదపయఖ BURSU
ఇసటట ననస:70-17-1859
వయససస:73
లస: ససస స
8483 SQX1712249
పపరర: ననగరశశర రరవప చపసతడడ

95-212/708

తసడడ:ప మహబబ వల పఠరన
ఇసటట ననస:70-17-1851
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవననగరశశరరరవప నకక
ఇసటట ననస:70-17-1857
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బబరరస
ఇసటట ననస:70-17-1859
వయససస:26
లస: ససస స
8480 MLJ3250974
పపరర: యలర మర బమరరస

95-212/1004

తసడడ:ప హరర ఆదసరరస
ఇసటట ననస:70-17-1856
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:70-17-1856
వయససస:30
లస: ససస స
8477 SQX1382928
పపరర: పదనరవత బబరరస

8461 SQX0282525
పపరర: వరబపహరచనరర

భరస : వనసకటటశశరరర లలట కకడచరర
భరస : సరయకలమయర అదసరరస
ఇసటట ననస:70-17-1853,OPP MUSLI COLLE ఇసటట ననస:70-17-1856
వయససస:54
లస: ససస స
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హరర ఆదసరరస
ఇసటట ననస:70-17-1856
వయససస:53
లస: ససస స
8474 SQX2157543
పపరర: శక భబగఖ లకడర కసకరటట

95-207/739

తసడడ:ప సచరరఖపపకరశరరవప తరరవలల
ర రర
ఇసటట ననస:70-17-1849
వయససస:71
లస: పప

భరస : ససబగ రరవప నకక
ఇసటట ననస:70-17-1852
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప నకక
ఇసటట ననస:70-17-1852
వయససస:33
లస: పప
8471 SQX0438770
పపరర: వనసకట రతనస ఆదసరరస ఆదసరరస

95-212/707

తసడడ:ప హరర పపసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:70-17-1849
వయససస:20
లస: పప

భరస : మహబబ వల
ఇసటట ననస:70-17-1851
వయససస:44
లస: ససస స
8468 SQX1018945
పపరర: ససబగరరవప నకక

8460 SQX0984377
పపరర: మరరవల షపక

8463 SQX2157378
పపరర: ఏసస రరడడడ కరసస

8458 SQX2128965
పపరర: ఉషరరణణ కరసస

భరస : హరర పపసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:70-17-1849
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలదన వల షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1849
వయససస:29
లస: పప

భరస : పటబటభ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-17-1849
వయససస:64
లస: ససస స
8465 SQX2253789
పపరర: వహహద పటబన

95-222/4

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1848
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలదన వల షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1849
వయససస:29
లస: పప
8462 SQX2174688
పపరర: పపననమర వజజపల

8457 SQX1896257
పపరర: నగరన షపక

95-212/722

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1860
వయససస:26
లస: పప
95-212/724

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప దసపపగబసటర
ఇసటట ననస:70-17-1863
వయససస:55
లస: పప

8485 SQX2250355
పపరర: లకడర వనలలతరర

95-207/741

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-17-1864
వయససస:26
లస: ససస స
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95-207/577

తసడడ:ప ససబబగరరవప చతజజ
ఇసటట ననస:70-17-1865
వయససస:25
లస: పప
8489 SQX1151554
పపరర: లకడర తపపపర అసకరల

95-207/579

95-212/726

95-220/1557

95-207/582

95-207/585

95-212/730

95-212/733

తసడడ:ప మబసలయఖ ఛతజ
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:50
లస: పప
8510 SQX1860683
పపరర: శకరరమమమరరస వనసగళ

భరస : ననగరశశర రరవప పప టర
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:42
లస: ససస స

95-183/420

8499 SQX0885442
పపరర: రమయదతవ S

8502 SQX1712421
పపరర: దసరర రరవప జసగస

8505 SQX1712553
పపరర: శకనవరసరరవప దతవరరజగటటట

95-212/736

95-207/583

8494 SQX1250141
పపరర: ససధన రరణణ దదడడడ

95-220/534

8497 SQX1090745
పపరర: వరయఖ జసగర

95-183/421

8500 SQX1151562
పపరర: కళళఖణ గబఱఱ స

95-207/584

తసడడ:ప మయలయ కకసడయఖ గబఱఱ స
ఇసటట ననస:70-17-1867
వయససస:26
లస: పప
95-212/728

8503 SQX0621664
పపరర: ఉషరరరణణ బసడడ బసడడ

95-212/729

తసడడ:ప రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:37
లస: ససస స
95-212/731

8506 SQX0699900
పపరర: నరసజన బబబబ మలయరరర

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప దతవరరజగటటట
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప శవనననరరయన మలర రర
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:44
లస: పప

8508 SQX0282533
పపరర: రరమకకకషష ససదర సల

8509 SQX0847889
పపరర: ససభబన షపక షసలక

95-212/734

8511 SQX1090679
పపరర: వనళసగర గబమరడడ

8514 SQX1199976
పపరర: చసదపమర ఏరకమయసస
భరస : లకరయఖ ఏరకమయసస
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:51
లస: ససస స

95-212/732

95-212/735

తసడడ:ప ఆదస షఫస షసలక
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:53
లస: పప
95-183/422

తసడడ:ప పపసరద గబమరడడ
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:30
లస: పప
95-212/737

95-207/581

తసడడ:ప బసవరరజ
ఇసటట ననస:70-17-1867
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ఏకరసబరస ససదర సల
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప రరధ కకషష మమరరస వనసగళ
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:62
లస: పప
8513 SQX1345389
పపరర: అనచరరధ పప టర

8496 SQX1090794
పపరర: పరరశత జసగస

8491 SQX1382969
పపరర: ననగ బబబబ దదడడడ

భరస : ననగ బబబబ దదడడడ
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ జసగస
ఇసటట ననస:70-17-1867
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకరరమ మమరరస వనసగళ
ఇసటట ననస:70-17-1869
వయససస:53
లస: ససస స
8507 SQX0282517
పపరర: ససబబగరరవ ఛతజ

95-212/727

భరస : కకటటశశర రరవప S
ఇసటట ననస:70-17-1867
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటయఖ S
ఇసటట ననస:70-17-1867
వయససస:62
లస: పప
8504 SQX1860774
పపరర: లకడర వనసగళ

8493 SQX0282632
పపరర: రగశయఖ అసకరల

95-207/578

తసడడ:ప రరమచసదప రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:41
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:70-17-1867
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మయల కకసడయఖ గబఱఱ స
ఇసటట ననస:70-17-1867
వయససస:44
లస: ససస స
8501 SQX0894485
పపరర: కకటటశశర రరవప S

95-207/580

తసడడ:ప మలర యఖ ANKALA
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:60
లస: పప

భసధసవప: శకలకడర అసకరల
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:39
లస: పప
8498 SQX1151570
పపరర: ననగ లకడర గబఱఱ స

8490 SQX0741793
పపరర: అరరణ పలయర

8488 SQX1075630
పపరర: ససనత అసకరల

తసడడ:ప రగశయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:53
లస: ససస స
8495 SQX2532125
పపరర: శకనవరసరరవప అసకరల

95-212/725

భరస : ససబబగరరవప ఛతజ
ఇసటట ననస:70-17-1865
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప రగశయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:70-17-1866
వయససస:28
లస: ససస స
8492 SQX0287797
పపరర: రరజరశశరర అసకరల అసకరల

8487 SQX0282293
పపరర: ఆదచమర ఛతజ

8512 SQX2129203
పపరర: వనసకట లకడర కలమయరర నచకల

95-207/742

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:42
లస: ససస స
95-212/738

8515 SQX1199935
పపరర: లకరయఖ ఏరకమయసస

95-212/739

తసడడ:ప గబరవయఖ ఏరకమయసస
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:53
లస: పప
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8516 SQX2294734
పపరర: వనసకట ఫణణ సరయ నచకల

95-212/1006

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:21
లస: పప
8519 SQX0941096
పపరర: అనసవయమయర అమమగరర

95-212/740

8520 SQX1143932
పపరర: అమబరలల పపబల

95-183/423

8523 SQX0746354
పపరర: వరమర బబడడ

8526 SQX1144096
పపరర: బబల నరసమర గగగరర గగగరర

తసడడ:ప వనసగయఖ
ఇసటట ననస:70-17-1874
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబగ రరవప గగగరర
ఇసటట ననస:70-17-1876
వయససస:33
లస: ససస స

95-212/744
8528 SQX0892943
పపరర: పరమమశశర రరవప మమడడకకసడచరర
మమడడకకసడచరర
తసడడ:ప పసదసరసబయఖ మమడడకకసడచరర
ఇసటట ననస:70-17-1877
వయససస:52
లస: పప

8529 SQX0282624
పపరర: బపహరస మసడచరర
తసడడ:ప నరసససహరరవప మసడచరర
ఇసటట ననస:70-17-1878
వయససస:50
లస: పప

8531 SQX1659606
పపరర: గరయతప గజరల

8532 SQX1689983
పపరర: బపహరస గజరల

95-220/539

భరస : బపహరస గజరల
ఇసటట ననస:70-17-1880
వయససస:24
లస: ససస స
8534 SQX1711761
పపరర: అబబబల మబనన
భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:70-17-1882
వయససస:29
లస: ససస స
8537 SQX0438614
పపరర: వనసకట రతనస పప టటట

95-212/749

తసడడ:ప గరరర
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:27
లస: పప

95-207/586

8538 SQX0438689
పపరర: లకడర సరసబబపజఖస పప టటట

95-212/752

8541 SQX0282665
పపరర: పపసరద రరవప పప టటట
తసడడ:ప కకటటశశరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:70-17-1883
వయససస:64
లస: పప

95-183/427

8524 SQX1250356
పపరర: ననగ గగపస బబడడ

95-212/743

95-220/537

8527 SQX0880229
పపరర: రమఖకకషష మమడడకకసడచరర

95-183/424

తసడడ:ప పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-17-1877
వయససస:27
లస: ససస స
95-212/745

8530 SQX1248484
పపరర: ననగ తతజ మసడచరర

95-207/587

తసడడ:ప బపహరస మసడచరర
ఇసటట ననస:70-17-1878/1
వయససస:25
లస: పప
95-220/540

8533 SQX0880237
పపరర: రరమకకషష ససదబ స

95-183/425

తసడడ:ప ఏకరసబరస
ఇసటట ననస:70-17-1882
వయససస:55
లస: పప
95-212/747

8536 SQX0438754
పపరర: సరళ పప టటట పప టటట

95-212/748

భరస : వర మణణకసఠరశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:70-17-1883
వయససస:31
లస: ససస స
95-212/750

8539 SQX0288894
పపరర: వరమయణణ కరసత పప టటట

95-212/751

తసడడ:ప పపసరద రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:70-17-1883
వయససస:36
లస: పప
95-212/753

8542 SQX0965129
పపరర: ననగలకడర దసరరసపటట

95-183/426

భరస : రవ
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:30
లస: ససస స

95-183/428 8545 SQX0965384
8544 SQX1526468
పపరర: జజన రరజజ వర పపసరద బసడడ
పపరర: రవ దసరరసపటట

తసడడ:ప దనవద బసడడ
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:31
లస: పప

95-212/742

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల బబడడ
ఇసటట ననస:70-17-1874
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశశర పపసరద POTTI
ఇసటట ననస:70-17-1883
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరదరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:70-17-1883
వయససస:41
లస: పప
8543 SQX1096719
పపరర: వనసకటటశశరరర శలస

8535 MLJ3478930
పపరర: భవనననరరయణ దదడనడ

8521 SQX1712926
పపరర: వనసకట కకటటశశరరవప బతష
స ల
తసడడ:ప ననగరశశరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-17-1871
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప అసకలలయఖ దదడనడ
ఇసటట ననస:70-17-1882
వయససస:63
లస: పప

భరస : పపసరదరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:70-17-1883
వయససస:59
లస: ససస స
8540 SQX0282657
పపరర: కకరణ కలమయర పప టటట

95-212/741

తసడడ:ప మలర యఖ గజరల
ఇసటట ననస:70-17-1880
వయససస:47
లస: పప
95-212/746

95-220/536

Deleted

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-17-1874
వయససస:50
లస: ససస స
95-220/538

8518 SQX1691898
పపరర: ససరరష కరరసశశటట

తసడడ:ప యవన కరరసశశటట
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనసవరసస పపబల
ఇసటట ననస:70-17-1871
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప బబడడ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:70-17-1874
వయససస:22
లస: పప
8525 SQX0759720
పపరర: ఏడడకకసడలల బబడనడ

95-220/535

భరస : ససరరష కరసశశటట
ఇసటట ననస:70-17-1870
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష అసబరర
ఇసటట ననస:70-17-1871
వయససస:30
లస: ససస స
8522 SQX1810019
పపరర: బబడడ సరయ

8517 SQX1659655
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరసశశటట

95-183/429

తసడడ:ప వరరచనరర
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:36
లస: పప
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8546 SQX0633537
పపరర: లకడర నలర బమతల
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95-207/588

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:42
లస: ససస స
8549 SQX1144104
పపరర: బపహరస మసడచరర

95-212/756

95-207/590

95-220/541

95-212/758

95-220/544

95-207/593

95-220/546

భరస : వనసకటబపవప
ఇసటట ననస:70-17-1907
వయససస:29
లస: ససస స

8559 SQX1373737
పపరర: సరసబశవ రరవప గబతస

8562 SQX2190353
పపరర: గరతనసజల పస

8565 SQX2424992
పపరర: వనసకట పదనరవత లసబబ

8568 SQX0760033
పపరర: కకటటశశర రరవప పలయర

95-220/549

8571 SQX1260223
పపరర: రరజశశఖర కరటటబబ యన

95-212/759

8574 SQX1160506
పపరర: వనసకటబపవప బరర
తసడడ:ప పపకరష
ఇసటట ననస:70-17-1907
వయససస:32
లస: పప

8554 SQX0282343
పపరర: పపలర మర చలయర

95-212/757

8557 SQX1689785
పపరర: రరమయచనరర పసదబ ద జ

95-220/543

8560 SQX1144112
పపరర: సరసబశవ రరవప గబతస గబతస

95-212/760

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప గబతస
ఇసటట ననస:70-17-1892
వయససస:56
లస: పప
95-220/1339

8563 SQX1569682
పపరర: లసబబ అపరష

95-207/592

తసడడ:ప లసబబ బపహరజ రరవప
ఇసటట ననస:70-17-1894
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/1131

8566 SQX1250265
పపరర: శకదతవ శశయమరర

95-220/545

భరస : అశశకరసయమరర శశయమరర
ఇసటట ననస:70-17-1897
వయససస:36
లస: ససస స
95-220/547

8569 SQX0876045
పపరర: గసడడకకట శకహరర రరవప

95-220/548

తసడడ:ప శసకర రరవప
ఇసటట ననస:70-17-1901
వయససస:43
లస: పప
95-212/761

తసడడ:ప రరజజ బబబబ కరటటబబ యన
ఇసటట ననస:70-17-1905
వయససస:25
లస: పప
95-207/594

95-207/589

తసడడ:ప వర భదనపచనరర పసదబ ద జ
ఇసటట ననస:70-17-1888
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:70-17-1897
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ప కకషష సశరర స
ఇసటట ననస:70-17-1903
వయససస:25
లస: ససస స
8573 SQX1160456
పపరర: మలలర శశరర బరర

95-220/542

తసడడ:ప బపహరజ రరవప
ఇసటట ననస:70-17-1894
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప చసదపశశఖర ససయబఖరర
ఇసటట ననస:70-17-1897
వయససస:42
లస: పప
8570 SQX1443035
పపరర: రమయదతవ సశరర స

8556 SQX0876078
పపరర: దనశరకర పపదబ ద జ

8551 SQX0876060
పపరర: పదరకలమయరర ససదబ స

భరస : లకరయఖ చలర
ఇసటట ననస:70-17-1888
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:70-17-1893
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప లసబబ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-17-1894
వయససస:49
లస: పప
8567 SQX1899723
పపరర: అశశక ససయబఖరర

95-207/591

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప గబతస
ఇసటట ననస:70-17-1892
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:70-17-1892
వయససస:30
లస: పప
8564 SQX1248492
పపరర: లసబబ బపహరజ రరవప

8553 SQX0874958
పపరర: పరరశత పపదబ ద జ

95-212/755

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:70-17-1887
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమయచనరర
ఇసటట ననస:70-17-1888
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప గబతస
ఇసటట ననస:70-17-1892
వయససస:48
లస: ససస స
8561 SQX0695478
పపరర: వర భదప మణణకసఠ గబతస

95-212/1007

భరస : రరమబచనరర
ఇసటట ననస:70-17-1888
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ చనరర పసదబ ద జ
ఇసటట ననస:70-17-1888
వయససస:23
లస: పప
8558 SQX0438713
పపరర: జజనకక గబతస

8550 AEJ1619560
పపరర: ససశల పకధదవ

8548 SQX1144120
పపరర: ననగలకడర మసడచరర

భరస : బపహరస మసడచరర
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పకధదవ
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:70-17-1888
వయససస:32
లస: ససస స
8555 SQX1689934
పపరర: శకనవరస పసదబ ద జ

95-212/754

భరస : రవ దసరరసపటట
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప నరసససహ రరవప మసడచరర
ఇసటట ననస:70-17-1886
వయససస:47
లస: పప
8552 SQX0633529
పపరర: ననగలకడర దసరరసపటట

8547 SQX1144062
పపరర: ననగలకడర దసరరసపటట

8572 SQX1374057
పపరర: శకనవరస రరవప బబరరస

95-212/762

తసడడ:ప చసదపయఖ బబరరస
ఇసటట ననస:70-17-1905
వయససస:48
లస: పప
95-207/595

8575 SQX1712314
పపరర: పపకరశ రరవప బరర

95-212/763

తసడడ:ప కకషష రరవప బరర
ఇసటట ననస:70-17-1907
వయససస:57
లస: పప
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8576 SQX2191088
పపరర: హలమయబ షపక
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95-212/1008

భరస : ససదబ న సరహహబ
ఇసటట ననస:70-17-1907
వయససస:52
లస: ససస స
8579 SQX0390690
పపరర: కకటటశశరమర జ�

95-183/430

95-220/550

95-211/564

95-212/765

95-183/433

95-183/436

భరస : మహన రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-17-1916
వయససస:44
లస: ససస స
8600 SQX0926667
పపరర: నకరక అదదలకడర
భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-17-1920
వయససస:34
లస: ససస స
8603 SQX2058618
పపరర: మహహదదబన షపక
తసడడ:ప షషకలర షపక
ఇసటట ననస:70-17-18013
వయససస:45
లస: పప

8589 SQX1447284
పపరర: గబరరలకడర దతసస

95-220/553

8592 SQX1052364
పపరర: వరలకరమర గసజజపప

8595 SQX0633552
పపరర: గగవసదమర గసజపప

8598 SQX1203983
పపరర: వజయ లకడర దనసరర

8601 SQX0885384
పపరర: శవ జజఖత మరర

8604 SQX2296317
పపరర: కరరషరర షపక
తసడడ:ప నజర
ఇసటట ననస:70-18-19/27
వయససస:21
లస: ససస స

95-207/596

95-220/552

8590 SQX1447276
పపరర: శకనవరస రరవప దతసస

95-220/554

తసడడ:ప వనసకట రతనస దతసస
ఇసటట ననస:70-17-1910
వయససస:54
లస: పప
95-183/434

8593 SQX1052281
పపరర: చసదపశశఖర గసజజపప

95-183/435

తసడడ:ప శసకరరచనరర
ఇసటట ననస:70-17-1913
వయససస:36
లస: పప
95-207/597

8596 SQX2444040
పపరర: శరసబయఖ దనసరర

95-212/1009

తసడడ:ప చననయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:70-17-1914/3 , 3 rd line
వయససస:19
లస: పప
95-183/438

8599 SQX1203975
పపరర: ఆదచమర దనసరర

95-183/439

భరస : రరమబలల దనసరర
ఇసటట ననస:70-17-1916
వయససస:74
లస: ససస స
95-183/441

భరస : ననరరయణ రరడడడ మరర
ఇసటట ననస:70-17-1921
వయససస:32
లస: ససస స
95-183/760

8584 SQX1520338
పపరర: వజయలకడర శకరరమజ

తసడడ:ప రరమయఖ చనరర శకరరమజ
ఇసటట ననస:70-17-1909
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:70-17-1916
వయససస:53
లస: ససస స
95-183/440

95-212/764

95-220/551 8587 SQX1546797
8586 SQX1544635
పపరర: వనసకట పపసరద చనరర శకరరమజ
పపరర: ససధనకర చనరర శకరరమజ

భరస : రసగరచనరర
ఇసటట ననస:70-17-1913
వయససస:41
లస: ససస స
95-183/437

8581 SQX1374107
పపరర: నససమయ షపక

భరస : ససధనకరరచరర శకరరమజ
ఇసటట ననస:70-17-1909
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శసకరరచనరర
ఇసటట ననస:70-17-1913
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకరరచనరర గసజజపప
ఇసటట ననస:70-17-1913
వయససస:44
లస: పప
8597 SQX0885368
పపరర: పదనరవత దనసరర

95-183/432

భరస : శకనవరస రరవప దతసస
ఇసటట ననస:70-17-1910
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చసదపశశఖర
ఇసటట ననస:70-17-1913
వయససస:34
లస: ససస స
8594 SQX1484658
పపరర: వనసకటరసగరచనరర గసజజపప

8583 SQX0777987
పపరర: కకటటలసగరచనరర వ

95-220/1341

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-17-1908
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ససధనకర చనరర శకరరమజ
ఇసటట ననస:70-17-1909
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననరరయణ సరశమ గళళ
ఇసటట ననస:70-17-1910
వయససస:58
లస: ససస స
8591 SQX1052356
పపరర: కనకమహలకడర గసజజపప

95-183/431

తసడడ:ప మధససచదనచనరర
ఇసటట ననస:70-17-1909
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప ససధనకర చనరర శకరరమజ
ఇసటట ననస:70-17-1909
వయససస:27
లస: ససస స
8588 SQX0941039
పపరర: కకటటశరమర గలయర

8580 SQX0351247
పపరర: జ ననరరయణసరశమ�

8578 SQX2190007
పపరర: ఆనసద బబబబ బబరర

తసడడ:ప పపకరష రరవప
ఇసటట ననస:70-17-1907
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:70-17-1908
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటకకషషయఖ గలయర
ఇసటట ననస:70-17-1908
వయససస:71
లస: పప
8585 SQX1549197
పపరర: సపవసత శకరరమజ

95-220/1340

తసడడ:ప పపకరశ రరవప బరర
ఇసటట ననస:70-17-1907
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననరరయణ సరశమ�
ఇసటట ననస:70-17-1908
వయససస:61
లస: ససస స
8582 SQX1821172
పపరర: ననరరయణసరశమ గలయర

8577 SQX2217552
పపరర: ఆనసద బబబబ బరర

8602 SQX1062173
పపరర: వనసకట శవర రరడడ దతవరరడడడ

95-183/442

తసడడ:ప కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:70-17-1921
వయససస:28
లస: పప
95-211/1136

8605 SQX1848308
పపరర: రరశరర షపక

95-222/5

భరస : హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-20 SAI BABA TEMPLE B
వయససస:32
లస: ససస స
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8606 SQX1848316
పపరర: ఇమయమ బ షపక
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95-222/6

8607 SQX1771443
పపరర: యయససరన మహమరద

95-222/7

8608 SQX1771450
పపరర: సలస మహమరద

95-222/8

భరస : ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-18-20 SAI BABA TEMPLE B
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలయర మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-22 SAI BABA TEMPLE
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలయర మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-22 SAI BABA TEMPLE
వయససస:22
లస: పప

8609 SQX0500645
పపరర: షమస బబగస మహమరద

8610 SQX0896878
పపరర: ససబబన షపక

8611 SQX1692557
పపరర: చసదప మహన చపసడడ

95-222/9

భరస : షఫస బబగ
ఇసటట ననస:70-18-194
వయససస:45
లస: ససస స
8612 SQX0497420
పపరర: సరజదన షపక

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-18-973
వయససస:33
లస: పప
95-220/1097

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-18-1852/2
వయససస:35
లస: ససస స
8615 SQX2303279
పపరర: నచరరరహన షపక

95-221/1483

95-211/568

95-211/571

95-211/574

95-222/1297

తసడడ:ప అసరతషలర ఖయన
ఇసటట ననస:70-18-1921
వయససస:27
లస: ససస స

95-211/569

8622 SQX0671339
పపరర: కరరమబలయర షపక

8625 SQX1488882
పపరర: బక షపక

8628 SQX1026195
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-211/579

8631 SQX0575688
పపరర: ఫసలరగజ షక మహమరద

95-211/572

8634 SQX1733088
పపరర: అకకమబలయరహ ఖయన పఠరన
తసడడ:ప అసరతషలలయహ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-18-1921
వయససస:30
లస: పప

95-211/567

8620 SQX0998534
పపరర: జరలబబననసర షపక

95-211/570

8623 SQX0543637
పపరర: ఖయజజ షపక

95-211/573

తసడడ:ప కరలలషర
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:32
లస: పప
95-211/575

8626 SQX0543629
పపరర: కరలలషర షపక

95-211/576

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:64
లస: పప
95-211/577

8629 AP151000702520
పపరర: ఫరహదతగగస షపక

95-211/578

భరస : అబబబలయఖకలబ
ఇసటట ననస:70-18-1919
వయససస:55
లస: ససస స
95-211/580

తసడడ:ప శశకట అల షక మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1919
వయససస:32
లస: పప
95-211/582

8617 SQX1949213
పపరర: షరహహనన బబగస షపక

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఏదసలర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1919
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1919
వయససస:31
లస: పప
8633 SQX1587254
పపరర: షరనయయ కగసర పఠరన

8619 SQX0543587
పపరర: జబనన షపక

95-220/1342

భరస : అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప గబలయస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరలలశర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:59
లస: ససస స
8630 SQX1026187
పపరర: ఏదసలర షపక

95-211/566

తసడడ:ప కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:36
లస: పప
8627 SQX2435691
పపరర: జరలబబననసర షపక

8616 SQX1858133
పపరర: షరరరల షపక

8614 SQX2289452
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక
తసడడ:ప సలయవపదదబన
ఇసటట ననస:70-18-1852/5
వయససస:19
లస: పప

భరస : అలయరబక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:56
లస: ససస స
8624 SQX1949361
పపరర: అబబబలయర షపక

94-211/45

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ�
ఇసటట ననస:70-18-1918
వయససస:31
లస: ససస స
8621 AP151000702220
పపరర: మయలసబ షపక

8613 NDX2513711
పపరర: కరరమమన షపక

95-220/555

తసడడ:ప ననగయఖ చపసడడ
ఇసటట ననస:70-18-1609
వయససస:33
లస: పప

భరస : సలయవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1852/5
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1852/7
వయససస:75
లస: ససస స
8618 SQX0543595
పపరర: కరరషరర షపక�

95-211/565

8632 AP151000696375
పపరర: అబబబల షషకలర షపక

95-211/581

తసడడ:ప అబబబలయమ దర
ఇసటట ననస:70-18-1919
వయససస:60
లస: పప
95-211/583

8635 SQX1715739
పపరర: షరరఫ షపక

95-211/584

తసడడ:ప ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1921
వయససస:35
లస: పప
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95-211/585

తసడడ:ప మమలయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1921
వయససస:71
లస: పప
8639 SQX1917855
పపరర: గగసప బబష షపక

95-211/588

తలర : హససన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:21
లస: ససస స
8642 AP151000702126
పపరర: ససఫసయయ షపక

95-211/591

95-211/594

95-211/597

95-211/600

95-211/1137

95-211/602

తసడడ:ప ౘేసదసబస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1929
వయససస:31
లస: ససస స

95-211/595

8649 SQX1713759
పపరర: జహహ బబగమ షపక

8652 SQX1713700
పపరర: దరరయయ హహసపసన షపక

8655 SQX2296473
పపరర: అరరఫ షపక

8658 SQX1546540
పపరర: శరహహనన షపక

95-211/606

8661 SQX0575159
పపరర: శశకథ అల మహమరద

95-211/598

8664 SQX1714013
పపరర: నచరరఏతనబబసబస మహమరద
భరస : ఇనయతషలబబలగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1929
వయససస:35
లస: ససస స

8644 AP151000696121
పపరర: మహమద ఉమర షపక

95-211/593

8647 SQX1713858
పపరర: నజమ షపక

95-211/596

8650 SQX1713791
పపరర: ఖయజజ మహహనసదదబన షపక

95-211/599

తసడడ:ప దరరయయ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1926
వయససస:32
లస: పప
95-211/601

8653 SQX2112993
పపరర: ఖలల షపక

95-180/798

తసడడ:ప నససర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1927
వయససస:24
లస: పప
95-211/1138

8656 SQX2113124
పపరర: అశరఫపన షపక

95-224/1224

భరస : నససర
ఇసటట ననస:70-18-1927
వయససస:44
లస: ససస స
95-211/603

8659 SQX1227694
పపరర: ఫసలజననస షపక

95-211/605

భరస : మహరమద షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1928
వయససస:66
లస: ససస స
95-211/607

తసడడ:ప ఆహమయద శరరఫ
ఇసటట ననస:70-18-1928
వయససస:67
లస: పప
95-211/608

95-211/590

భరస : ఖయజజ మహహనసదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1926
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1928
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1928
వయససస:31
లస: పప
8663 SQX1714047
పపరర: వససమ ససలయసనన షపక

8646 SQX0440743
పపరర: అకగర షపక

8641 MLJ2065910
పపరర: హససనన షపక

తసడడ:ప ఉసరరన
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప నజర
ఇసటట ననస:70-18-1927
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససభబన భబష షపక
ఇసటట ననస:70-18-1928
వయససస:26
లస: ససస స
8660 SQX1422781
పపరర: జబవపలయర షపక

95-211/592

తసడడ:ప ససలయరరకహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1926
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప ఆడమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1927
వయససస:29
లస: ససస స
8657 SQX1422856
పపరర: నచరర హన షపక

8643 SQX1713965
పపరర: హబబబలర షపక

95-211/587

భరస : అభవపలయర
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దరరయయ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1926
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖలద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1926
వయససస:34
లస: పప
8654 SQX2447274
పపరర: షరకరరర షపక

95-211/589

తసడడ:ప ససలదన
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ప ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1926
వయససస:36
లస: ససస స
8651 SQX1713874
పపరర: ఫసరగజ షపక

8640 SQX1227835
పపరర: ససమమర షపక

8638 SQX1422674
పపరర: అతఉలయహ షపక మహమరద

తసడడ:ప ఖయససస సరహహబ షపక మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1923
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ప నననబ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప గగస మహహదదబన
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:59
లస: పప
8648 SQX1713825
పపరర: యయససరన షపక

95-211/586

తసడడ:ప ఉమర మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమద ఉమర
ఇసటట ననస:70-18-1925
వయససస:47
లస: ససస స
8645 SQX0441568
పపరర: షరజహన షపక

8637 SQX1422682
పపరర: సరజదన పరరశన షపక
మహమరద
భరస : అతస ఉల షపక మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1923
వయససస:57
లస: ససస స

8662 SQX1513705
పపరర: షపక కరరమబన

95-222/10

భరస : షపక మమస
ఇసటట ననస:70-18-1928
వయససస:36
లస: ససస స
95-211/609

8665 SQX0205856
పపరర: సయదన బబనస�

95-211/610

భరస : మహమరద నజబబదదబన�
ఇసటట ననస:70-18-1929
వయససస:48
లస: ససస స
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95-211/612

8667 SQX0223602
పపరర: నజబబదదబన మహమరద�

95-211/613

8668 SQX1714120
పపరర: ఫరరరనన షసలక

95-211/614

తసడడ:ప అబబబల అజజ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1929
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప వజరరదదబన�
ఇసటట ననస:70-18-1929
వయససస:53
లస: పప

95-211/615
8669 MLJ3251303
పపరర: జరరనన ఖయతషన మహమరద �
�
తసడడ:ప ఖయన � �
ఇసటట ననస:70-18-1929/1
వయససస:38
లస: ససస స

95-211/616 8671 SQX1714153
8670 MLJ2062305
పపరర: కరరమబననసర బబగస మహమరద
పపరర: ఇరరరన ఖయన మహమరద

తసడడ:ప అతౘేసరరకహమన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1929/1
వయససస:30
లస: పప

8673 SQX0497941
పపరర: యయససరన షపక

8674 SQX0500827
పపరర: మహబమబ షపక

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:70-18-1931
వయససస:40
లస: ససస స

8675 SQX2072080
పపరర: ఇరరరన షపక

8676 SQX0498139
పపరర: నచరర హన షపక�

తసడడ:ప మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1931
వయససస:21
లస: పప
8678 SQX0501676
పపరర: జరలనసలయబబ న షపక�
తసడడ:ప దసస గరర�ర
ఇసటట ననస:70-18-1932
వయససస:50
లస: పప
8681 SQX0499434
పపరర: రజయయ ససలయసనన షపక

95-222/17

95-222/20

95-90/620

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:35
లస: ససస స

95-222/16

8685 SQX0499624
పపరర: మహబమబ సయఖద�

8688 SQX0798405
పపరర: మసరసన వలర షసలక

95-90/623

8691 SQX1797083
పపరర: రహహమబన షపక

95-222/18

8694 SQX0499608
పపరర: నససమయ షపక
భరస : ననననసర
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:53
లస: ససస స

8680 SQX0440669
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-211/619

8683 SQX0499863
పపరర: హహసపసన షపక

95-222/19

తసడడ:ప ఖయససస
ఇసటట ననస:70-18-1934
వయససస:47
లస: పప
95-222/21

8686 SQX1437525
పపరర: అయమఖబ షపక

95-222/22

తసడడ:ప అబబబల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1936
వయససస:48
లస: పప
95-90/621

8689 SQX1188987
పపరర: డతగరరరజజజ వసక

95-90/622

తసడడ:ప రరమయసజననయబలల వసక
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:42
లస: పప
95-220/556

భరస : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:28
లస: ససస స
95-222/24

95-222/14

తసడడ:ప అబబబలసతనసర�
ఇసటట ననస:70-18-1933
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప ససలదసలల
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప రతస యఖ
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:42
లస: పప
8693 SQX0499418
పపరర: షఫసవపన షపక

8682 SQX0496356
పపరర: కరరమబననసర షపక

8677 SQX0542530
పపరర: రహహమబన షపక
భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-18-1932
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఇమయమ�
ఇసటట ననస:70-18-1936
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఘనసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:42
లస: ససస స
8690 SQX0853481
పపరర: S S దసరరరపపసరద కకమనపలర

95-222/13

భరస : ఆదనస
ఇసటట ననస:70-18-1934
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1934
వయససస:20
లస: పప
8687 SQX1371137
పపరర: మహబగ షపక

8679 SQX0500579
పపరర: దసస గరరర షపక�

95-222/12

తసడడ:ప జహసగరర
ఇసటట ననస:70-18-1931
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప సలస�
ఇసటట ననస:70-18-1932
వయససస:83
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:70-18-1934
వయససస:41
లస: ససస స
8684 SQX1964212
పపరర: జజన బబష షపక

95-222/11

భరస : జరలలయబబ న�
ఇసటట ననస:70-18-1932
వయససస:44
లస: ససస స
95-222/15

95-211/617

భరస : అతచస క ఉర రహమయన ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1929/1
వయససస:46
లస: ససస స

95-211/618
8672 MLJ2130011
పపరర: మహమరద అతక ఉర రరహమయన
ఖయన
తసడడ:ప మహమరద నయళస ఉర రరహమయన ఖయన
ఇసటట ననస:70-18-1929/1
వయససస:57
లస: పప
95-222/1170

భరస : ఇరరరన ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1929/1
వయససస:30
లస: ససస స

8692 SQX0496620
పపరర: సరజజద షపక

95-222/23

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:31
లస: ససస స
95-222/25

8695 SQX1437921
పపరర: ససభబన షపక

95-222/27

తసడడ:ప రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:33
లస: పప
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95-222/28

తసడడ:ప ననననసర
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:34
లస: పప
8699 SQX1660091
పపరర: జకకరరన షపక

95-220/557

95-222/33

95-222/37

95-222/41

95-222/45

95-222/47

95-220/559

తసడడ:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1948
వయససస:33
లస: పప

8709 SQX0501445
పపరర: షఫస బబగ మహమరద

8712 SQX2040897
పపరర: రరహమన షపక

8715 SQX1465906
పపరర: జజవద షపక

8718 SQX1688035
పపరర: జజన ససలదన షపక

95-222/52

8721 SQX0500082
పపరర: అబమబకర ససదదబక షపక

95-222/43

8724 SQX1977743
పపరర: మలర క బబగబమ సయద
తసడడ:ప ఇసరరయల సయఖద
ఇసటట ననస:70-18-1948/2
వయససస:24
లస: ససస స

8704 SQX0500728
పపరర: ఈశశరమర ససదబ ద�

95-222/35

8707 SQX1437632
పపరర: సతఖననరరయణ వపలర

95-222/39

8710 SQX0498402
పపరర: ఇరరర ద షపక

95-222/44

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-18-1945
వయససస:37
లస: ససస స
95-190/1012

8713 SQX0499095
పపరర: సలయర సయఖద

95-222/46

భరస : సలస
ఇసటట ననస:70-18-1946
వయససస:29
లస: ససస స
95-222/48

8716 SQX2071835
పపరర: సలస సయఖద

95-222/1171

తసడడ:ప చనసద బబష సయఖద
ఇసటట ననస:70-18-1946/1
వయససస:32
లస: పప
95-220/560

8719 SQX1126409
పపరర: వహహద రహమయన షపక

95-222/51

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-18-1948
వయససస:31
లస: ససస స
95-222/53

తసడడ:ప అనశర
ఇసటట ననస:70-18-1948
వయససస:33
లస: పప
95-222/1172

95-222/31

తసడడ:ప శకనవరస రరవప వపలర
ఇసటట ననస:70-18-1942
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మరరహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1948
వయససస:37
లస: పప

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:70-18-1948
వయససస:50
లస: ససస స
8723 SQX2073245
పపరర: ససభబన షపక

95-222/1298

తసడడ:ప అననసర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1946
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1948
వయససస:31
లస: ససస స
8720 SQX0497628
పపరర: రజయయ షపక

8706 SQX2153963
పపరర: గగవసదమర ససదబ ద

8701 SQX0500231
పపరర: జజకకరర షపక

భరస : శవరచనరర�
ఇసటట ననస:70-18-1941
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1946
వయససస:41
లస: పప

భరస : రహమయన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1946
వయససస:31
లస: ససస స
8717 SQX1687623
పపరర: హహమమరర షపక

95-222/34

తసడడ:ప గఫరర బబగ
ఇసటట ననస:70-18-1944
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప అహరద
ఇసటట ననస:70-18-1945
వయససస:45
లస: పప
8714 SQX1460567
పపరర: సరబర షపక

8703 SQX0500611
పపరర: మహలకడర కలసచనల

95-222/30

భరస : అకగర బబషర
ఇసటట ననస:70-18-1938
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ చరర ససదబ ద
ఇసటట ననస:70-18-1941
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరరయణ
ఇసటట ననస:70-18-1942
వయససస:51
లస: పప
8711 SQX0500330
పపరర: ససభబన షపక

95-220/558

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:70-18-1941
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప బపహరయఖ
ఇసటట ననస:70-18-1941
వయససస:52
లస: పప
8708 SQX0500389
పపరర: శకనవరసరరవప ఉలర

8700 SQX1688274
పపరర: హహసపసన షపక

8698 SQX0500710
పపరర: ననననసర షపక

తసడడ:ప మదదననస
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప అకగర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1938
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహబ జజన�
ఇసటట ననస:70-18-1939
వయససస:34
లస: ససస స
8705 SQX0495457
పపరర: శవరచనరర ససదబ ద

95-222/29

తసడడ:ప ననననసర
ఇసటట ననస:70-18-1937
వయససస:37
లస: పప

భరస : అకగర బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1938
వయససస:49
లస: ససస స
8702 SQX0499715
పపరర: ఇమయమన షపక�

8697 SQX0500066
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

8722 SQX0500165
పపరర: అనశర షపక

95-222/54

తసడడ:ప ఉసరరన
ఇసటట ననస:70-18-1948
వయససస:70
లస: పప
95-90/624

8725 SQX0498865
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-222/55

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:70-18-1954
వయససస:32
లస: ససస స
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95-222/56

తసడడ:ప షపక సరదదక
ఇసటట ననస:70-18-1954
వయససస:37
లస: పప
8729 SQX0498378
పపరర: శవపరరశత కరనచరర

95-222/59

95-222/62

95-137/652

95-222/65

95-222/68

95-220/561

95-222/71

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:40
లస: ససస స

8739 SQX1590125
పపరర: ఖయజవల సయఖద

8742 SQX0441030
పపరర: అనవర� శశక�

8745 SQX0497388
పపరర: జరరనన షపక

8748 SQX0496836
పపరర: హలమయ షపక

95-220/562

8751 SQX2047371
పపరర: జరలనబ షపక

95-222/66

8754 SQX1895077
పపరర: గగససయయ షపక
తసడడ:ప ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:21
లస: పప

8734 SQX2056919
పపరర: మహమరద షపక

95-168/934

8737 SQX1889369
పపరర: ఖయససస వల సయఖద

95-222/64

8740 SQX0501072
పపరర: ఖమర సయఖద

95-222/67

తసడడ:ప గరలబ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-18-1960
వయససస:45
లస: పప
95-211/620

8743 SQX2009900
పపరర: రఫస షపక

95-211/957

తసడడ:ప మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:23
లస: పప
95-222/69

8746 SQX0497354
పపరర: మహబమబ బ షపక

95-222/70

భరస : అకగర
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:35
లస: ససస స
95-222/72

8749 SQX0500587
పపరర: అకగర షపక

95-222/73

తసడడ:ప ఖయజజవల
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:46
లస: పప
95-222/1173

తసడడ:ప యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1964
వయససస:18
లస: ససస స
95-222/74

95-222/61

తసడడ:ప ఖమర సయఖద
ఇసటట ననస:70-18-1960
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఖయజజవల
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : చనసద బబషర పటబన
ఇసటట ననస:70-18-1964
వయససస:35
లస: ససస స
8753 SQX0498006
పపరర: షమర షపక

95-222/63

భరస : ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహబమబ వల
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:38
లస: ససస స
8750 SQX1613505
పపరర: నససన
ప పటబన

8736 SQX1897461
పపరర: ఇసరరయల మహమరద

8731 SQX1438044
పపరర: సరసబశవ రరవప కలసదసరరస

తసడడ:ప జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-18-1956
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప ఖయజజవరల�
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వరల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1963
వయససస:40
లస: పప
8747 SQX0500173
పపరర: గగససయయ షపక

95-136/691

తసడడ:ప ఖమర సయఖద
ఇసటట ననస:70-18-1960
వయససస:23
లస: పప

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:70-18-1962
వయససస:38
లస: ససస స
8744 SQX1687995
పపరర: ఇసరరయల షపక

8733 SQX2079127
పపరర: మబనన షపక

95-222/58

తసడడ:ప ననగబపహర చనరర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:70-18-1955
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప బబజ మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1958
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ఖమర సయఖద
ఇసటట ననస:70-18-1960
వయససస:23
లస: పప
8741 SQX0499194
పపరర: రరషరర షపక

95-222/60

భరస : మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1956
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1957
వయససస:28
లస: ససస స
8738 SQX1771369
పపరర: ఖయజజవల సయఖద

8730 SQX0498030
పపరర: జయమర పప సదసరరస

8728 SQX0499244
పపరర: ససనత ఇకలకరరస�

భరస : వరరచనరర�
ఇసటట ననస:70-18-1955
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగబపహర
ఇసటట ననస:70-18-1955
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:70-18-1955
వయససస:40
లస: పప
8735 SQX2079747
పపరర: బబ హజరర షపక

95-222/57

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1955
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కలమయర
ఇసటట ననస:70-18-1955
వయససస:35
లస: ససస స
8732 SQX0542449
పపరర: అశశక కలమయర కరనచరర

8727 SQX1460815
పపరర: హససనన బబగస షపక

8752 SQX2056893
పపరర: గగససయయ షపక

95-168/935

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:22
లస: ససస స
95-222/75

8755 SQX1151109
పపరర: ఖయజజ వల షపక

95-222/76

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:26
లస: పప
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95-222/77

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:29
లస: పప
8759 SQX2293678
పపరర: అసజమ షపక

95-222/1299

95-222/80

95-222/83

95-222/86

95-211/621

95-211/624

95-211/958

తసడడ:ప మసరసన సయద
ఇసటట ననస:70-18-1971
వయససస:39
లస: పప

8769 SQX1024108
పపరర: ససభబన షపక

8772 SQX1733047
పపరర: నజమ షపక

8775 SQX0497917
పపరర: ఫరతమయ షపక

8778 SQX1275222
పపరర: నససపత ససలయసన షపక

95-211/629

8781 AP151000702029
పపరర: మసరసనగ షపక

95-222/87

8784 SQX2076628
పపరర: కరరమ సయఖద
తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-18-1971
వయససస:39
లస: పప

8764 SQX1460849
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-222/82

8767 SQX0501452
పపరర: ననగబల షపక

95-222/85

8770 SQX1024090
పపరర: మమహబమబ షపక

95-222/88

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970
వయససస:28
లస: పప
95-211/622

8773 SQX1520387
పపరర: సమబబగస షపక

95-211/623

భరస : చనసదస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/1
వయససస:58
లస: ససస స
95-211/625

8776 SQX1422526
పపరర: బషసర షపక

95-211/626

తసడడ:ప బషసద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/2
వయససస:48
లస: పప
95-211/627

8779 SQX0896886
పపరర: వరహహద షపక

95-211/628

తసడడ:ప సలలహ
ఇసటట ననస:70-18-1970/3
వయససస:34
లస: పప
95-211/630

భరస : మమసర
ఇసటట ననస:70-18-1971
వయససస:60
లస: ససస స
95-211/959

95-222/79

తసడడ:ప మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరహహద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/3
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/4
వయససస:27
లస: ససస స
8783 SQX2018646
పపరర: కరరస సయద

95-222/84

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:70-18-1970/2
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/2
వయససస:34
లస: ససస స
8780 SQX1714468
పపరర: షబబన షపక

8766 SQX0499806
పపరర: రఫస షపక

8761 SQX0496927
పపరర: గగససయయ షపక

తసడడ:ప మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:26
లస: పప

భరస : అననశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప చనసదసలల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/1
వయససస:37
లస: పప
8777 SQX2008639
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-222/81

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970
వయససస:26
లస: పప

భరస : చసదస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1970/1
వయససస:32
లస: ససస స
8774 SQX1373380
పపరర: అనశర బబషర షపక

8763 SQX0498279
పపరర: మమమమబన షపక

95-222/1174

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహరన
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:64
లస: పప
8771 SQX1733229
పపరర: ఆషరబబగస షపక

95-220/563

భరస : మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబబరన
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:30
లస: పప
8768 SQX0501411
పపరర: మహబమబ జజన షపక

8760 SQX1687565
పపరర: షరహహన షపక

8758 SQX2086676
పపరర: ఖజ వల షపక

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:70-18-1969
వయససస:31
లస: ససస స
8765 SQX0500322
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-222/78

తసడడ:ప బడత మసరసన
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1968
వయససస:20
లస: ససస స
8762 SQX0498345
పపరర: షమయ షపక

8757 SQX0500637
పపరర: మసరసన షపక

8782 SQX1917814
పపరర: కరరస సయద

95-211/631

తసడడ:ప మసరసన సయద
ఇసటట ననస:70-18-1971
వయససస:38
లస: పప
95-211/960

8785 SQX1895408
పపరర: ఆశససలడ సయద

95-222/89

భరస : కరరస సయద
ఇసటట ననస:70-18-1971
వయససస:35
లస: ససస స
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95-211/632

భరస : మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1972
వయససస:35
లస: ససస స
8789 SQX0575399
పపరర: అలమమరరసజ పపతతన

95-211/635

95-211/637

95-211/639

95-211/641

95-211/644

95-211/646

95-211/650

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1981/3
వయససస:22
లస: పప

8799 SQX1784040
పపరర: అసరర మహమరద

8802 NDX2493740
పపరర: రరజజశనన షపక

8805 MLJ3251691
పపరర: ఫరతమయబ షపక � �

8808 SQX1940923
పపరర: మబనర అహరద షపక

95-211/652

8811 SQX1733062
పపరర: అనస షపక

95-211/642

94-211/46

8814 SQX1713924
పపరర: గగస షపక
తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1981/3
వయససస:31
లస: పప

8794 SQX2218477
పపరర: రరహన షపక

95-205/758

8797 SQX2333235
పపరర: అబద షపక

95-211/1139

8800 SQX1732437
పపరర: హబబ మబసరససససక
మహమరద
తసడడ:ప ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1979
వయససస:25
లస: పప

95-211/643

8803 SQX1714344
పపరర: గగసఖ షపక

95-211/645

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-211/648

8806 SQX1713197
పపరర: బబషస షపక

95-211/649

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:21
లస: పప
95-211/651

8809 SQX2344497
పపరర: రరజజశనన షపక

95-211/1140

భరస : మబనర మహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-211/653

తసడడ:ప అననసర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1981
వయససస:46
లస: పప
95-211/655

95-211/636

భరస : ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1977/2
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : గగస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనప
ఇసటట ననస:70-18-1981
వయససస:35
లస: ససస స
8813 SQX1713890
పపరర: గఫరర షపక

95-211/640

భరస : ఇసరరయయల � �
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:27
లస: పప
8810 SQX0316018
పపరర: హససన షపక

8796 SQX1227736
పపరర: ఆదస షపక

8791 SQX1917780
పపరర: ఫరర షపక

భరస : రహహస బబష షపక
ఇసటట ననస:70-18-1976 , 1 LINE
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మబనర అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-18-1979/1
వయససస:32
లస: ససస స
8807 SQX1714351
పపరర: ససబబన షపక

95-211/638

భరస : ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1979
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప హబబబలయర
ఇసటట ననస:70-18-1979
వయససస:54
లస: పప
8804 SQX1019075
పపరర: నచరర హన షపక

8793 SQX1917988
పపరర: జలయన షపక

95-211/634

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1976
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1977/2
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1979
వయససస:21
లస: ససస స
8801 SQX0737155
పపరర: ఇసరరయల మహమరద

95-220/564

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-18-1976
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ఖయదర వల షపక
ఇసటట ననస:70-18-1977/1
వయససస:48
లస: పప
8798 SQX1714633
పపరర: సఫసయయ ఫసరరగడడ మహమరద

8790 SQX0505297
పపరర: నససపత ససలయసనన షపక

8788 SQX1714070
పపరర: మబనర షపక

తసడడ:ప రమబతషలర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1972
వయససస:41
లస: పప

భరస : వహహదన
ఇసటట ననస:70-18-1973
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1976
వయససస:65
లస: ససస స
8795 SQX1732981
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-211/633

తసడడ:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1972
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప పపతతన జజన ఖయన
ఇసటట ననస:70-18-1973
వయససస:32
లస: పప
8792 SQX1917947
పపరర: మబసరసరర షపక

8787 SQX1714104
పపరర: రహహస షపక

8812 MLJ3251212
పపరర: సలయర షపక �

95-211/654

భరస : హహసపసన �
ఇసటట ననస:70-18-1981/3
వయససస:50
లస: ససస స
95-211/656

8815 SQX1227710
పపరర: మమహనజ షపక

95-211/657

తసడడ:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1983
వయససస:25
లస: ససస స
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8816 AP151000702316
పపరర: నజరరననసరబబగస షపక

95-211/659

భరస : మహబమబబగషర
ఇసటట ననస:70-18-1983
వయససస:50
లస: ససస స
95-211/662

తసడడ:ప ఖయసససపసరర
ఇసటట ననస:70-18-1983
వయససస:56
లస: పప
95-211/663

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1985
వయససస:50
లస: ససస స
95-211/666

తసడడ:ప మహమరద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1986
వయససస:42
లస: పప
95-224/1419

95-211/962

భరస : అబబబల ఖవ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988
వయససస:21
లస: ససస స
94-211/48

95-211/668

95-211/671

తసడడ:ప వరహహద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1990/2
వయససస:33
లస: పప

8826 SQX2031219
పపరర: బషసర మహమరద

95-211/961

8824 SQX1732411
పపరర: అబద షపక

95-224/1420

8830 NDX2457943
పపరర: ఫజలలర రరహమయన షపక
తసడడ:ప అమర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988
వయససస:26
లస: పప

8832 SQX2047215
పపరర: అబబబల ఖవ షపక

8833 SQX2287969
పపరర: షహననజ షపక

8838 SQX1859685
పపరర: షబన బబగస షపక

8841 SQX1949304
పపరర: తససర మయ ససలయసనన షపక

8844 SQX2420206
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక
తసడడ:ప వహహద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1990/2
వయససస:52
లస: పప

95-211/665

95-220/1099
8827 SQX2028223
పపరర: అతకల రకహమయన మహమరద

భరస : అతకలర రహమన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1987
వయససస:21
లస: ససస స

8835 NDX2457885
పపరర: అమర షపక

95-220/566

తసడడ:ప నచర రహమయన
ఇసటట ననస:70-18-1987
వయససస:47
లస: పప

95-222/1175

94-211/47

95-222/1300

భరస : అబబబల జబగర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988
వయససస:33
లస: ససస స
94-211/49

8836 SQX1227801
పపరర: ఫరరదన బబగస షపక

95-211/667

భరస : యయససన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/669

8839 SQX1005685
పపరర: షకకలయ షపక

95-211/670

భరస : యయససన
ఇసటట ననస:70-18-1988/1
వయససస:42
లస: ససస స
95-211/672

తసడడ:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1990/2
వయససస:22
లస: ససస స
95-211/674

8821 SQX0498832
పపరర: వరసబ రరడడడ పసదద

భరస : జకరరయయ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1986
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బససద షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబబబల అలస
ఇసటట ననస:70-18-1988/1
వయససస:61
లస: ససస స
8843 SQX1713742
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-211/664

తసడడ:ప ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : అయమబ ఖయన
ఇసటట ననస:70-18-1988/1
వయససస:35
లస: ససస స
8840 SQX1005677
పపరర: జహహరర బబగస షపక

8823 SQX1788934
పపరర: గరలబ షపక

8829 SQX2305019
పపరర: అహమద మహమరద

95-211/661

తసడడ:ప పపరరషప తస మ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-18-1983
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల అలమ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988
వయససస:32
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1988/1
వయససస:48
లస: ససస స
8837 SQX1005693
పపరర: జమలయ షపక

95-220/565

భరస : అతకలర రహమయన
ఇసటట ననస:70-18-1987
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప అతకéేసరరమయ మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1987
వయససస:23
లస: పప

8834 NDX2457687
పపరర: అషరపఫ షపక

8820 SQX0498568
పపరర: లకడర పసదద

తసడడ:ప బబజత షపక
ఇసటట ననస:70-18-1985
వయససస:54
లస: పప

8825 SQX1732890
పపరర: జకరరయయ షపక

8818 AP151000696081
పపరర: వరరసబరరరడడడ పస

తసడడ:ప పపరరషప తస మరరడడడ
ఇసటట ననస:70-18-1983
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-18-1983
వయససస:32
లస: ససస స

8822 SQX1732338
పపరర: గగశయ షపక

8831 SQX2043644
పపరర: రమజ షపక

95-211/660

తసడడ:ప మహబమబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1983
వయససస:22
లస: పప

8819 MLJ2131647
పపరర: మహబమబ భబషర షపక

8828 SQX2304855
పపరర: మహహమమద మహమరద

8817 SQX1825041
పపరర: షపక మతన సరరశశ

8842 SQX1714773
పపరర: సరజదన బబగస షపక

95-211/673

భరస : ససబబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1990/2
వయససస:45
లస: ససస స
95-211/1141

8845 SQX1733203
పపరర: హసరన షపక

95-211/675

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1990/3
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: గగశయయ షపక
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95-211/676

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1990/3
వయససస:31
లస: ససస స
8849 SQX1227827
పపరర: షపక ఖరఖరరననస

95-211/678

95-211/681

95-211/685

95-211/687

95-211/690

95-211/692

95-211/686

8859 SQX1714195
పపరర: దనలదద బబగస షపక

8862 SQX1733112
పపరర: పరవన బబగబమ మహమరద

8865 MLJ2132918
పపరర: ఏజజస ఖయన మహరద

95-220/567

8868 SQX0619403
పపరర: పరరశన బబగస పఠరన

95-211/688

8871 SQX1143973
పపరర: మహమరద అఫప ప జ ఖయన

తసడడ:ప షఫస షపక
ఇసటట ననస:70-18-1993/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ననలమబర రరహమయన ఖయన
ఇసటట ననస:70-18-1993/1
వయససస:36
లస: పప

95-222/90
8873 SQX1513655
పపరర: అతౘేసర రహమయన
మహమరద
తసడడ:ప నచరరల రహమయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-2015
వయససస:50
లస: పప

8874 SQX1438390
పపరర: అనస షపక
తసడడ:ప అననసర షపక
ఇసటట ననస:70-18-2946
వయససస:45
లస: పప

8854 SQX1380161
పపరర: ససభబన షపక

95-211/684

8857 SQX2481976
పపరర: గఫర షపక

95-222/1301

8860 SQX1714286
పపరర: ఆశర బ షపక

95-211/689

భరస : అబబబల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1992
వయససస:74
లస: ససస స
95-211/682

8863 SQX1732379
పపరర: నససమయ షపక

95-211/691

భరస : ఎజజజ ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:29
లస: ససస స
95-211/693

8866 MLJ2130037
పపరర: ససభబన ఖయన మహరద

95-211/694

తసడడ:ప మహ..ఏన.రరవప. ఖయన
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:43
లస: పప
95-220/568

భరస : ససబబన బబగస
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/695

95-211/680

తసడడ:ప శలయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప శ స ఖయన స
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:42
లస: పప

భరస : అఫరపజ
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:33
లస: ససస స
8870 SQX1713486
పపరర: మసరసన షపక

8856 AP151000696011
పపరర: అబబబలపజజక షపక

8851 SQX1228338
పపరర: షపక అసరర

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబబన ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:39
లస: ససస స
8867 SQX0628404
పపరర: యయససరన పఠరన

95-211/683

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1992
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:70-18-1992
వయససస:40
లస: పప
8864 SQX1713387
పపరర: ననబ షపక

8853 AP151000702024
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

95-205/924

భరస : జయలబబబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1992
వయససస:22
లస: ససస స
8861 SQX1714146
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-211/679

భరస : అబబబలపజజక
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలయరరసహహబ
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:55
లస: పప
8858 SQX1714179
పపరర: మహమరద శరహహన షపక

8850 SQX1260751
పపరర: షరహహద షపక

8848 SQX1260777
పపరర: జయరయడడన షపక

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సయఖద బబబబ
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:30
లస: ససస స
8855 AP151000696304
పపరర: గఫరర షపక

95-211/677

భరస : బబడత షపక
ఇసటట ననస:70-18-1990/3
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక అబబబల రజజక
ఇసటట ననస:70-18-1991
వయససస:27
లస: ససస స
8852 SQX1228528
పపరర: షసలక కరరమబననసర

8847 SQX1714427
పపరర: రరజజశన షపక

8869 SQX1166611
పపరర: పరఖరరజన మహమరద

95-220/569

భరస : నయళమమర రహమయన ఖయన
ఇసటట ననస:70-18-1993
వయససస:89
లస: ససస స
95-211/696

8872 SQX1713403
పపరర: ససల ఫపదదబన షపక

95-211/697

తసడడ:ప సరఫపదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-18-1993/1
వయససస:48
లస: పప
95-222/91

8875 SQX0497586
పపరర: పరరశన షపక

95-222/92

భరస : ఖమర
ఇసటట ననస:70-18-2962
వయససస:35
లస: ససస స
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పపరర: మమలయల షసలక
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95-211/965

తసడడ:ప ఖయదర షసలక
ఇసటట ననస:70-19-20-20/1
వయససస:59
లస: పప
8879 SQX2009868
పపరర: రరషష షపక

95-211/968

95-211/699

95-211/1143

95-211/703

95-211/706

95-211/708

95-220/571

తసడడ:ప మహమరద హహసపసన
ఇసటట ననస:70-19-1999
వయససస:40
లస: పప

8889 SQX0761726
పపరర: అకగర సయఖద

8892 SQX2389674
పపరర: ఇసరరయల సయద

8895 SQX1060409
పపరర: రహహమయన షపక

8898 SQX0500223
పపరర: జలయన షపక

95-211/711

8901 SQX1227660
పపరర: షపక సలయర

95-211/704

8904 SQX1714757
పపరర: తనహహరరననసర షపక
భరస : బబజ ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2000
వయససస:36
లస: ససస స

8884 SQX1422666
పపరర: గగస మహహదబ దన షపక

95-211/701

8887 SQX1227595
పపరర: సయఖద రరజజశన

95-211/702

8890 SQX0896860
పపరర: బబబర బబష సయఖద

95-211/705

తసడడ:ప అబబబల మబననఫ
ఇసటట ననస:70-19-1996
వయససస:32
లస: పప
95-211/1145

8893 SQX1060359
పపరర: షబబనన షపక

95-211/707

తసడడ:ప అబబబల రహహమయన
ఇసటట ననస:70-19-1997
వయససస:27
లస: ససస స
95-211/709

8896 SQX0498303
పపరర: సబయయ షపక

95-220/570

భరస : జహహహ
ఇసటట ననస:70-19-1998
వయససస:30
లస: ససస స
95-220/572

8899 SQX1918010
పపరర: అసమయ షపక

95-211/710

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-19-1999
వయససస:26
లస: ససస స
95-211/712

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:70-19-1999
వయససస:43
లస: ససస స
95-211/714

94-211/50

భరస : సయఖద ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-19-1996
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప బబషర
ఇసటట ననస:70-19-1998
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఇమయమ జజన
ఇసటట ననస:70-19-1999
వయససస:32
లస: ససస స
8903 SQX0486225
పపరర: ఇమయమ జజన షపక

95-211/1144

తసడడ:ప మదరస
ఇసటట ననస:70-19-1997
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప జలయన
ఇసటట ననస:70-19-1998
వయససస:32
లస: పప
8900 SQX0572289
పపరర: రజయయ ససలయసనన షపక

8886 SQX2173078
పపరర: బబజ బ షపక

8881 NDX2458024
పపరర: మహమమద మహమరద

తసడడ:ప ఖయదర వరల షపక
ఇసటట ననస:70-19-1994
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప జన సయద
ఇసటట ననస:70-19-1996
వయససస:44
లస: పప

భరస : రహహమయన
ఇసటట ననస:70-19-1997
వయససస:46
లస: ససస స
8897 SQX0498873
పపరర: జహహర షపక

95-211/700

తసడడ:ప అబబబల మబననఫ
ఇసటట ననస:70-19-1996
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ఖయససస
ఇసటట ననస:70-19-1996
వయససస:58
లస: పప
8894 SQX1060367
పపరర: గగససయయ బ షపక

8883 SQX1235028
పపరర: జహహద షపక

95-211/967

భరస : మహమమద షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:70-19-1994
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-19-1994
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబబబలలరననఫ
ఇసటట ననస:70-19-1996
వయససస:53
లస: ససస స
8891 AP151000696002
పపరర: అబబబలలరననఫ సయఖద

95-211/698

భరస : గగస మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-19-1994
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫజలలలయర షపక
ఇసటట ననస:70-19-1994
వయససస:34
లస: పప
8888 AP151000702031
పపరర: రహహమబననసర సయఖద

8880 SQX0575316
పపరర: మసరసనఖయన పరటణ

8878 SQX2007664
పపరర: హహసపసన షసలక

తసడడ:ప మమలయల షసలక
ఇసటట ననస:70-19-20-20/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప జజనఖయన
ఇసటట ననస:70-19-1973
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహబమబ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:70-19-1994
వయససస:32
లస: ససస స
8885 SQX2222685
పపరర: ససభబన షపక

95-211/966

భరస : మమలయల షసలక
ఇసటట ననస:70-19-20-20/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప మకలగల షపక
ఇసటట ననస:70-19-20-20/1
వయససస:26
లస: ససస స
8882 SQX1949262
పపరర: మహమమదన మహమరద

8877 SQX2009876
పపరర: జహహరరబ షసలక

8902 SQX1713163
పపరర: కలస షపక

95-211/713

తసడడ:ప గఫరర షపక
ఇసటట ననస:70-19-1999
వయససస:24
లస: పప
95-211/715

8905 SQX1227645
పపరర: షపక ఖమర జహ

95-211/716

భరస : షపక ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-19-2000/1
వయససస:29
లస: ససస స
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8906 SQX2552750
పపరర: హమదసననసర పఠరన�

95-211/717

భరస : హమదనమ న�
ఇసటట ననస:70-19-2000/1
వయససస:85
లస: ససస స
95-211/720

తసడడ:ప బబబమ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-19-2000/1
వయససస:60
లస: పప

8910 SQX1918135
పపరర: శరరన షపక

95-211/723

భరస : అబబబల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2001
వయససస:43
లస: ససస స

8913 SQX1917871
పపరర: షమర షపక

తసడడ:ప అబబబల రరహహమమన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2001
వయససస:19
లస: పప

8916 SQX2346666
పపరర: ససరరశ సససగ బబ సదదల

95-222/1303

8919 SQX1715432
పపరర: రజయయ షపక

95-211/728

భరస : సలస ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:46
లస: ససస స

8922 SQX1715580
పపరర: గబలయరర షపక

95-211/731

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:32
లస: పప

8925 SQX1714989
పపరర: జజన బబషర షపక

95-205/759

95-211/734

8928 SQX1715549
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

తసడడ:ప భబస హహర ఖయన మహమరద
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:53
లస: పప

8930 SQX2274041
పపరర: గగససయ షపక

8931 SQX2144665
పపరర: అమన షపక

95-211/1147

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-19-2002 , 2 LINE
వయససస:28
లస: ససస స

8934 SQX0968370
పపరర: షసలక మసరసన వల
తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:28
లస: పప

8914 SQX1918176
పపరర: అబబబల రహమన షపక

95-211/725

8917 SQX2342491
పపరర: చసదర శశఖర బబ సదదల

95-222/1302

Deleted

95-211/726

8920 SQX1715473
పపరర: అఫప ప జ మహమరద

95-211/727

భరస : నజర మహమరద
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/729

8923 SQX1714880
పపరర: షసషరద షపక

95-211/730

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:53
లస: ససస స
95-211/732

8926 SQX1715010
పపరర: ఇలయయజ షపక

95-211/733

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:37
లస: పప
95-211/735

8929 SQX1714906
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-211/736

తసడడ:ప ససబబన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:59
లస: పప
95-208/1412

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:36
లస: ససస స
95-211/738

95-211/722

తసడడ:ప బబలయజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-19-2001/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:35
లస: పప

8927 SQX1714609
పపరర: సలస ఖయన మహమరద

8911 SQX1549205
పపరర: ఫరరమ నన ససలయసనన షపక

తసడడ:ప మర మహహదదన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2001
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససభబన షపక మహమరద
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:49
లస: ససస స

8924 SQX1713775
పపరర: ఫసరగజ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:48
లస: ససస స

95-211/724

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2002
వయససస:27
లస: ససస స

8921 SQX1713676
పపరర: అజజప ఖయనస మహమరద

95-211/719

భరస : ఆదమ శఫసఉలయర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2001
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప బబలయజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-19-2001/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప బబలయజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-19-2001/1
వయససస:31
లస: పప

8933 SQX1260942
పపరర: హజజరరబ షపక

95-211/721

తసడడ:ప అబబబల షపక
ఇసటట ననస:70-19-2001
వయససస:22
లస: పప
95-211/1146

8908 AP151000696007
పపరర: చనసదనమషరఖయన పఠరన

తసడడ:ప హమదనమ న
ఇసటట ననస:70-19-2000/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రరహమన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2001
వయససస:23
లస: ససస స

8912 SQX1917913
పపరర: ఆశయ షపక

8918 SQX2342194
పపరర: చసదర శశఖర బబ సదదల

95-211/718

తసడడ:ప హమద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-19-2000/1
వయససస:35
లస: పప

8909 MLJ3479151
పపరర: హమద ఖయన పఠరన

8915 SQX2184414
పపరర: షప యబ షపక

8907 SQX1380039
పపరర: ఖయదర బబష పఠరన పఠరన

8932 SQX0662700
పపరర: మజ హహరర షపక

95-211/737

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:29
లస: ససస స
95-211/739

8935 SQX0671313
పపరర: ననగమర షపక

95-211/740

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:29
లస: పప
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8936 SQX0671446
పపరర: హహసపసన షపక
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95-211/741

తసడడ:ప నజజర
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:49
లస: పప
8939 SQX2223121
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

95-211/1148

95-211/744

95-211/747

95-211/749

95-222/94

95-222/98

95-222/101

భరస : నయమ
ఇసటట ననస:70-19-2007
వయససస:30
లస: ససస స

8949 SQX2552743
పపరర: అకగర షపక

8952 SQX0497479
పపరర: షకకల బబగస�

8955 SQX0500603
పపరర: కరరమబలయర షపక

8958 SQX0496430
పపరర: మలర క బబగస పఠరన

95-222/103

95-222/104

8961 SQX2179950
పపరర: అబబబల అజజ షపక

8944 SQX1918044
పపరర: మహమరద ఖయన పఠరన

8947 SQX0944546
పపరర: ఖయససస ఖయన పఠరన

95-211/750

95-211/746

95-220/573

8950 SQX1423227
పపరర: షపక ఫరరమ నన షపక

95-222/93

భరస : షపక బబబబ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:27
లస: ససస స
95-222/95

8953 SQX0499210
పపరర: చనసదదగ షపక

95-222/96

భరస : ఆదస
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:57
లస: ససస స
95-222/99

8956 SQX0496612
పపరర: బబబబ షపక

95-222/100

తసడడ:ప అ�ేరమయసబ
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:45
లస: పప
95-222/1110

8959 SQX0499640
పపరర: కగసర షపక�

95-222/102

భరస : అషసరర�
ఇసటట ననస:70-19-2006
వయససస:40
లస: ససస స
95-211/1149

8962 SQX1713171
పపరర: ఖయససస షపక

తసడడ:ప అననసరర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2006 , 2ND LINE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పసరర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2007
వయససస:33
లస: పప

8964 SQX0499772
పపరర: నజరరన షపక

8965 SQX0495242
పపరర: నయస షపక

భరస : అహమరద బబషర
ఇసటట ననస:70-19-2007
వయససస:60
లస: ససస స

95-211/743

తసడడ:ప ఛనన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప పఠరన భబషర ఖయన
ఇసటట ననస:70-19.2005
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప అహరద�
ఇసటట ననస:70-19-2006
వయససస:50
లస: పప
8963 SQX0500157
పపరర: ఆససయయ షపక

95-211/748

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:64
లస: పప
8960 SQX0500454
పపరర: అననసరర షపక�

8946 SQX0892687
పపరర: ససభబన షపక

8941 SQX0896852
పపరర: శరహహదన పటబన

తసడడ:ప చస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:29
లస: పప

భరస : భబషర ఖయన�
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:35
లస: పప
8957 SQX0507905
పపరర: ఆదస షపక

95-211/745

తసడడ:ప ఆదస
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససలలమయన ఖయన
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:30
లస: ససస స
8954 SQX1151000
పపరర: షపక బబబబ మసరసన షపక

8943 SQX2553287
పపరర: హబబబన పఠరన

95-211/964

భరస : అహమధ ఖయన
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:42
లస: పప

భరస : హబబబన
ఇసటట ననస:70-19-2005
వయససస:29
లస: ససస స
8951 SQX0496984
పపరర: హజరర బబగస పఠరన

95-211/742

భరస : చనననమ న
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప చనన ఖయన
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:42
లస: పప
8948 SQX0968354
పపరర: ఆషపఫపన పఠరన

8940 SQX0892711
పపరర: నచరర హన షపక

8938 SQX2106177
పపరర: మలర క షపక

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప చనసభబష షపక
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప చనననమన
ఇసటట ననస:70-19-2004
వయససస:38
లస: ససస స
8945 SQX0896845
పపరర: అహమధనమ న పటబన

95-211/963

తసడడ:ప ససదదబక షపక
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప జన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2003
వయససస:43
లస: పప
8942 SQX0438630
పపరర: హససనన షపక

8937 SQX2106136
పపరర: షషకలర షపక

95-222/105

95-211/751

95-222/106

తసడడ:ప అసరత బబషర
ఇసటట ననస:70-19-2007
వయససస:32
లస: పప
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8966 SQX2073658
పపరర: లతఫ షపక
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95-222/1176

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2007
వయససస:74
లస: ససస స
8969 SQX2175396
పపరర: అజజజ షపక

95-211/1150

95-222/109

95-222/111

95-222/114

95-222/117

95-222/120

95-222/123

తసడడ:ప మకలగల షపక
ఇసటట ననస:70-19-2017
వయససస:25
లస: ససస స

8979 SQX1466243
పపరర: జయవపలయర షపక

8982 SQX0497925
పపరర: షకకలయ బబగస షపక

8985 SQX1895580
పపరర: యమనసస బబగ షపక

8988 SQX1438291
పపరర: ఆదస షఫస షపక

95-222/126

8991 SQX0496570
పపరర: మహబగ షపక�

95-222/115

8994 SQX2196186
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:ప ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2017
వయససస:20
లస: పప

8974 SQX1883347
పపరర: షహననజ షపక

95-222/110

8977 SQX1465898
పపరర: రమజ పఠరన

95-222/113

8980 SQX1093624
పపరర: మహమరద షఫస షపక

95-222/116

తసడడ:ప అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2013
వయససస:41
లస: పప
95-222/118

8983 SQX0500298
పపరర: మబనన బబగస షపక

95-222/119

భరస : మబకలగల
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:32
లస: ససస స
95-222/121

8986 SQX1460831
పపరర: ఉసరరన బబగ షపక

95-222/122

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:26
లస: పప
95-222/124

8989 SQX0501148
పపరర: మకలగల బబగ షపక

95-222/125

తసడడ:ప రజజక
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:36
లస: పప
95-222/127

భరస : అలసర�
ఇసటట ననస:70-19-2016
వయససస:55
లస: ససస స
95-222/129

95-222/108

తసడడ:ప ఖయదర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-19-2013
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప ననయబ రసచల షపక
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:31
లస: పప

భరస : సయఖద పసర�
ఇసటట ననస:70-19-2016
వయససస:52
లస: ససస స
8993 SQX1894898
పపరర: రరషష షపక

95-222/112

తసడడ:ప రజజక బబగ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప రజజక
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:30
లస: పప
8990 SQX0498584
పపరర: హససనన షపక�

8976 SQX1883362
పపరర: ససదనన షపక

8971 SQX1513689
పపరర: నదదమ షపక

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2012
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రజజక బబగ
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రజజక బబగ
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:50
లస: ససస స
8987 SQX0500629
పపరర: రహసతషలయర షపక

95-224/1225

తసడడ:ప మహమరద షఫస షపక
ఇసటట ననస:70-19-2013
వయససస:24
లస: పప

తలర : మహబమబ బ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2014
వయససస:27
లస: ససస స
8984 SQX0499541
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

8973 SQX2037042
పపరర: ఇసతయయజ షపక

95-211/752

భరస : అబబబల మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2011
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2012
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమరద షఫస షపక
ఇసటట ననస:70-19-2013
వయససస:39
లస: ససస స
8981 SQX1425827
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-222/107

తలర : షపహనజ బబగస షపక
ఇసటట ననస:70-19-2011
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:70-19-2012
వయససస:29
లస: పప
8978 SQX1093731
పపరర: కరరమమన షపక

8970 SQX1539032
పపరర: శబబనజ బబగస షపక

8968 SQX1060227
పపరర: ససజయ సససగ బబ సదల

తలర : జజనకక బబయ
ఇసటట ననస:70-19-2008
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-19-2011
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-19-2011
వయససస:47
లస: ససస స
8975 SQX1513754
పపరర: సలస సయఖద

95-222/1177

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-19-2007
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప షసహనజ
ఇసటట ననస:70-19-2011
వయససస:21
లస: పప
8972 SQX1513697
పపరర: షసహననజ బబగస షపక

8967 SQX2073583
పపరర: ననగబల షపక

8992 SQX0502120
పపరర: అలర సర షపక�

95-222/128

తసడడ:ప హసన అహరద�
ఇసటట ననస:70-19-2016
వయససస:62
లస: పప
95-222/1304

8995 SQX1688548
పపరర: అయయషర షపక

95-220/574

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-19-2018
వయససస:31
లస: ససస స
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8996 SQX0499111
పపరర: నససమయ మహమరద�
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95-222/130

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:70-19-2019
వయససస:35
లస: ససస స
8999 SQX0499830
పపరర: గబలయరర షపక�

95-222/132

95-222/135

95-211/753

95-222/1306

95-222/137

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:70-19-2022
వయససస:65
లస: ససస స
9014 SQX2087120
పపరర: ససదబ దక షపక

95-222/1179

95-181/1266

తసడడ:ప అయమబ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2025
వయససస:48
లస: ససస స

95-222/1305

9009 SQX1881432
పపరర: మహమరద షరరఫ షపక

95-222/144

9007 SQX2304145
పపరర: బశరరననసర షపక

95-211/776

9010 SQX0496877
పపరర: షకకల షపక
భరస : ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-19-2022
వయససస:40
లస: ససస స

9012 SQX0500538
పపరర: ఇసరరయల షపక

9013 SQX0647594
పపరర: మసరసన వల షపక

9018 SQX0496455
పపరర: బషసరర షపక

9021 SQX1437939
పపరర: కరరమబలయర షపక

9024 SQX2428928
పపరర: రరయయజ అహరద షపక
తసడడ:ప షపక ఖమమరరదదబన
ఇసటట ననస:70-19-2026
వయససస:37
లస: పప

95-222/1475

95-211/1151

Deleted

95-222/138

95-222/136

95-222/139

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:70-19-2022
వయససస:69
లస: పప
95-222/140

9016 SQX0500504
పపరర: శకకరసత అసబటట�

95-222/141

తసడడ:ప సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:70-19-2023
వయససస:42
లస: పప
95-222/142

9019 SQX1466003
పపరర: ఆససఫ షపక

95-222/143

తసడడ:ప అయమబ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2025
వయససస:24
లస: పప
95-222/145

తసడడ:ప హహసపసన షర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2025
వయససస:37
లస: పప
95-222/1307

9004 SQX2531929
పపరర: కరరమబలర షపక

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2020 2/3 LINE
వయససస:22
లస: పప

9015 SQX0500215
పపరర: శవననగమలలర శశరర అసబటట�

95-222/134

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2020/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:70-19-2025
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప అయమఖబ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2025
వయససస:27
లస: పప
9023 SQX2293694
పపరర: షకకర షపక

9006 SQX2176899
పపరర: ఫరతమ షపక

9001 SQX0500678
పపరర: హఫసజ అహరద షపక�

తసడడ:ప హహసపన షబ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2020
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకకరసత�
ఇసటట ననస:70-19-2023
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప అయమబ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2025
వయససస:28
లస: ససస స
9020 SQX1461292
పపరర: అబబబల షపక

95-222/1178

తసడడ:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:70-19-2022
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-19-2022
వయససస:19
లస: పప
9017 SQX2293728
పపరర: జకకయయ షపక

9003 SQX2072312
పపరర: షబనన షపక

95-138/914

తసడడ:ప మదదన అహరద�
ఇసటట ననస:70-19-2020
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప జలయన
ఇసటట ననస:70-19-2020/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2020/2
వయససస:20
లస: ససస స
9011 SQX0619387
పపరర: అసరతషననసర షపక

95-222/133

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2020
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2020/1
వయససస:25
లస: ససస స
9008 SQX2304137
పపరర: బశరరననసర షపక

9000 SQX0500520
పపరర: అమర అహరద షపక�

8998 SQX2073997
పపరర: ఫరరరనన షపక

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2020
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప అహరద�
ఇసటట ననస:70-19-2020
వయససస:31
లస: పప

తలర : జజనగ
ఇసటట ననస:70-19-2020
వయససస:35
లస: పప
9005 SQX1917699
పపరర: ఫరతమ షపక

95-222/131

తసడడ:ప షషకలర
ఇసటట ననస:70-19-2019
వయససస:48
లస: పప

భరస : మతన అహమద�
ఇసటట ననస:70-19-2020
వయససస:47
లస: ససస స
9002 SQX0500553
పపరర: కరరమబలయర షపక

8997 SQX0500439
పపరర: హహసపసన మహమరద

9022 SQX1443647
పపరర: అయమబ షపక

95-222/146

తసడడ:ప అబబబల అజజ
ఇసటట ననస:70-19-2025
వయససస:53
లస: పప
95-211/1152

9025 SQX1426015
పపరర: హహసపసన షపక

95-222/147

తసడడ:ప లయల అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-19-2026
వయససస:42
లస: పప
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9026 SQX2450740
పపరర: మహబబననసర షపక
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95-222/1308

భరస : షపక రరయయజ అహరద
ఇసటట ననస:70-19-2026
వయససస:30
లస: ససస స

9027 SQX0499236
పపరర: జలలఖయ షపక

95-222/148

భరస : అబబబల షషకలర
ఇసటట ననస:70-19-2027
వయససస:45
లస: ససస స

9029 SQX0497271
పపరర: సరజదన ససలయసనన షపక

95-222/150

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-19-2029
వయససస:33
లస: ససస స

9030 SQX1437228
పపరర: జజన బ షపక

95-222/1310

తసడడ:ప జజన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2030
వయససస:31
లస: ససస స

9033 SQX2363661
పపరర: షపక హహమమర

95-222/151

95-211/1153

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-19-2032
వయససస:42
లస: ససస స

9036 SQX1435842
పపరర: షరరఫపన పఠరన

95-222/1311

95-220/576

తసడడ:ప సతనసర ఖయన
ఇసటట ననస:70-19-2033
వయససస:48
లస: పప

9039 SQX1713718
పపరర: ఇమయమన ఖయన షపక

95-222/152

95-211/756

తసడడ:ప గగపరల కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-19-2036
వయససస:22
లస: ససస స
9044 SQX2302578
పపరర: జజన శశశదన షపక

95-211/754

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2036
వయససస:31
లస: పప
95-211/761

తసడడ:ప హరరసససగ
ఇసటట ననస:70-19-2037
వయససస:40
లస: పప

95-220/575

9040 SQX1227769
పపరర: బసటట శరఖమ కలమయర

9045 SQX1733021
పపరర: ఉమయబబయ బబ సదఇల

9048 SQX0441303
పపరర: గరరరసససగ బబ సదదల

95-211/755

95-211/758

తసడడ:ప గగపరలకకషష సససగ
ఇసటట ననస:70-19-2036
వయససస:46
లస: పప
95-211/759

9046 SQX0575936
పపరర: ససగణబబయ బబ సదదల

95-211/760

భరస : హరర సససగ
ఇసటట ననస:70-19-2037
వయససస:58
లస: ససస స
95-211/762

తసడడ:ప హరర సససగ
ఇసటట ననస:70-19-2037
వయససస:40
లస: పప

9050 SQX0441501
పపరర: హరర సససగ బబ సదదల

9037 SQX0507335
పపరర: రరహనన పఠరన

95-211/757 9043 SQX0097402
9042 SQX0097097
పపరర: ఉమయ మహహశశరర బబయ బబ సదదల
పపరర: గగపరల కకషష సససగ బబ సదదల

భరస : గరరరసససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:70-19-2037
వయససస:40
లస: ససస స

9047 SQX0440602
పపరర: పపభబసససగ బబ సదదల

95-222/1312

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప బసటట
ఇసటట ననస:70-19-2035
వయససస:37
లస: పప

భరస : గగపరలకకషష సససగ
ఇసటట ననస:70-19-2036
వయససస:42
లస: ససస స
95-224/1421

9034 SQX2293736
పపరర: షపక అమశర

భరస : గన ఖయన
ఇసటట ననస:70-19-2033
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప గణణ ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2034
వయససస:21
లస: పప

9041 SQX1714682
పపరర: ననగ సరయ భవరన బబ సదదల

95-222/1309

తసడడ:ప మబసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:70-19-2031
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఆదదల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-19-2032
వయససస:33
లస: ససస స

9038 SQX0499392
పపరర: ఘన ఖయన పఠరన

9031 SQX2176378
పపరర: కరరమబలయర షపక
తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-19-2029
వయససస:35
లస: పప

భరస : షపక జజన శశశదన
ఇసటట ననస:70-19-2030
వయససస:30
లస: ససస స

9035 SQX2303790
పపరర: జరరన షపక

95-222/149

తసడడ:ప అబబబల వహహద
ఇసటట ననస:70-19-2027
వయససస:50
లస: పప

తలర : జజన బ షపక
ఇసటట ననస:70-19-2029
వయససస:62
లస: ససస స

9032 SQX2293819
పపరర: హహమమర షపక

9028 SQX0500470
పపరర: అబబబల షషకలర షపక

9049 SQX1373349
పపరర: రవ సససగ బబ సదదల

95-211/763

తసడడ:ప హరర బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-19-2037
వయససస:43
లస: పప

95-211/764

తసడడ:ప ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:70-19-2037
వయససస:61
లస: పప

9051 SQX1227637
పపరర: సయఖద ససలయసన
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భరస : యశన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:70-19-2038
వయససస:29
లస: ససస స

95-211/765

9052 SQX1227629
పపరర: యశన బబషర సయఖద

తసడడ:ప ఇబపహహస సయఖద
ఇసటట ననస:70-19-2038
వయససస:32
లస: పప

95-211/766

9053 SQX1005628
పపరర: అనశర బబషర సయఖద

95-211/767

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-19-2038
వయససస:32
లస: పప
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9054 SQX1005602
పపరర: ఇబపహహస సయఖద
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95-211/768

తసడడ:ప ఖయశస పసరర
ఇసటట ననస:70-19-2038
వయససస:60
లస: పప
9057 SQX2546877
పపరర: బబష ఖయన

95-220/1558

95-211/774

95-222/154

95-222/157

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-19-2122
వయససస:40
లస: పప
9069 MLJ3452760
పపరర: బబదసలయరబ కరరరమసచ

95-205/17

95-222/161

95-222/162

భరస : ఏసస కకలర
ఇసటట ననస:70-20-2018
వయససస:21
లస: ససస స

95-222/155

95-222/164

9067 SQX0700179
పపరర: ఒబబసర షపక

9068 SQX1848373
పపరర: కకఫసలతషలర షపక

95-222/158

9073 SQX1484948
పపరర: మయరరత మమడడద

9076 SQX2073831
పపరర: గగససయ షపక

9079 SQX1896190
పపరర: జరసమర కకలర

9082 SQX0495663
పపరర: జమలయ ఖయన పఠరన
భరస : యతన ఖయన
ఇసటట ననస:70-20-2031
వయససస:37
లస: ససస స

95-222/153

95-222/156

95-222/159

తసడడ:ప మహమరద షఫస షపక
ఇసటట ననస:70-19-7013
వయససస:21
లస: పప
95-224/1229

9071 SQX0496083
పపరర: గగససయయ సయఖద�

95-222/160

భరస : కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-20-211
వయససస:38
లస: ససస స
95-205/18

9074 SQX2386324
పపరర: రరజమణణ కకసడతటట

95-220/1343

భరస : శకనవరస రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:70-20-1444
వయససస:44
లస: ససస స
95-221/1192

9077 SQX1895762
పపరర: గగససయ షపక

95-222/163

భరస : శరరజ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2017
వయససస:21
లస: ససస స
95-222/165

భరస : ఏసస కకలర
ఇసటట ననస:70-20-2018
వయససస:20
లస: ససస స
95-222/1180

9065 SQX0500512
పపరర: మసరసన షపక
భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-19-2122
వయససస:37
లస: ససస స

9070 SQX2008373
పపరర: హసచ
డ లర సయఖద

95-211/772

9062 SQX1031905
పపరర: అబబబల రవపఫ మహమరద

తసడడ:ప అబబబల కమల పరషర మహమరద
ఇసటట ననస:70-19-2121
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరరజ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2017
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప గగసస షపక
ఇసటట ననస:70-20-2017
వయససస:24
లస: ససస స
9081 SQX2086577
పపరర: యయసమర కకలర

9064 SQX1014273
పపరర: అబబబల రవపఫ మహమరద

9059 SQX0761742
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ప మబసస ఫర కమయల పరషర
ఇసటట ననస:70-19-2112
వయససస:49
లస: పప

భరస : మణణ మమడడద
ఇసటట ననస:70-20-1168
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-20-2012
వయససస:54
లస: ససస స
9078 SQX1895895
పపరర: కరరశరర షపక

95-211/775

తసడడ:ప కరరమబలర సయఖద
ఇసటట ననస:70-20-82
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప సదదక ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:70-20-298
వయససస:19
లస: ససస స
9075 SQX0507152
పపరర: నచరర హ షపక

9061 MLJ3478427
పపరర: అలస షపక

95-211/770

తసడడ:ప నచర అహరద
ఇసటట ననస:70-19-2041
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప అలయరబక
ఇసటట ననస:70-19-2122
వయససస:58
లస: పప

భరస : చనన ససలదసలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:70-20-67
వయససస:37
లస: ససస స
9072 SQX1895267
పపరర: అతయ పటబన

95-211/771

తసడడ:ప షరలలహ
ఇసటట ననస:70-19-2074
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన బబగ
ఇసటట ననస:70-19-2113
వయససస:60
లస: పప
9066 SQX0496380
పపరర: సతనసర షపక

9058 SQX1174846
పపరర: షపక ననజయయ

9056 SQX1949239
పపరర: వససస అకకమ ఖయన పఠరన

తసడడ:ప బబషరఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-19-2040
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-19-2041
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షరలలహ � �
ఇసటట ననస:70-19-2074
వయససస:63
లస: ససస స
9063 SQX0501403
పపరర: రజజక బబగ షపక

95-211/769

తసడడ:ప ఖయన
ఇసటట ననస:70-19-2040
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రహమయన ఖయన
ఇసటట ననస:70-19-2040
వయససస:43
లస: పప
9060 MLJ3250362
పపరర: బ దద ఉననసర శశక � �

9055 MLJ2062669
పపరర: ససలయసనన మహమరద

9080 SQX1897065
పపరర: సరజదన ససలల న షపక

95-222/166

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2018
వయససస:33
లస: ససస స
95-222/167

9083 SQX0495390
పపరర: అబబబల మతన ఖయన

95-222/168

తసడడ:ప గఫపర ఖయన
ఇసటట ననస:70-20-2031
వయససస:40
లస: పప
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9084 SQX0497214
పపరర: నచర భబనస పఠరన
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95-222/169

భరస : సలస ఖయన
ఇసటట ననస:70-20-2032
వయససస:45
లస: ససస స
9087 SQX1824226
పపరర: తనహహ
హ ననసర షపక

95-222/171

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2045
వయససస:27
లస: ససస స
9090 SQX0496919
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-222/174

95-222/175

95-222/179

95-211/778

95-222/185

తసడడ:ప వహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2066
వయససస:46
లస: పప

95-222/176

9097 SQX0496307
పపరర: మసరసన షపక

9100 SQX1837418
పపరర: రహహమ షపక

9103 SQX0507368
పపరర: మబసతనజ షపక�

95-222/188

9106 SQX0495176
పపరర: జజన షపక�

95-222/180

9109 SQX2467264
పపరర: మబసస ఫర షపక

95-222/182

95-222/186

9112 SQX2192243
పపరర: రహహమయ షపక
భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:70-20-2066
వయససస:35
లస: ససస స

95-222/1458

9095 SQX0497362
పపరర: జననత బ షపక

95-222/177

9098 SQX0495226
పపరర: ననగబల మరర షపక

95-222/181

9101 SQX0496489
పపరర: ఇమయమన షపక

95-222/183

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:70-20-2058
వయససస:30
లస: పప
9104 SQX1467043
పపరర: వహహదబ దన షపక

95-222/187

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2061
వయససస:33
లస: ససస స
95-222/189

9107 SQX0495184
పపరర: బబషస పఠరన

95-222/190

తసడడ:ప మసరసనశల
ఇసటట ననస:70-20-2061
వయససస:40
లస: పప
95-222/1313

తసడడ:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:70-20-2061
వయససస:37
లస: పప
95-222/1315

9092 SQX2504918
పపరర: ఆఫసపద ఎసససకర

తసడడ:ప యయకలబ
ఇసటట ననస:70-20-2054
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప అహరద జజన�
ఇసటట ననస:70-20-2061
వయససస:30
లస: పప
95-222/191

95-222/173

భరస : మహహదదబన
ఇసటట ననస:70-20-2052
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననసర వల�
ఇసటట ననస:70-20-2061
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-20-2061
వయససస:50
లస: పప
9111 SQX2313104
పపరర: షరరఫ షపక

9094 SQX0497289
పపరర: బబసరరర షపక

9089 SQX1423250
పపరర: గబలరర బబగస షపక

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:70-20-2046
వయససస:18
లస: పప

Deleted

భరస : ఉమరర�
ఇసటట ననస:70-20-2061
వయససస:37
లస: ససస స
9108 SQX0495200
పపరర: అహరద జజన

95-222/1181

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2055
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-20-2059
వయససస:45
లస: ససస స
9105 SQX0497545
పపరర: మబనన షపక�

9091 SQX2073351
పపరర: జజన బబష షపక

95-222/170

భరస : జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2046
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-20-2054
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2055
వయససస:22
లస: పప
9102 SQX0505669
పపరర: ఇమయసబ షపక

95-222/172

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:70-20-2052
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగమర మరర
ఇసటట ననస:70-20-2054
వయససస:38
లస: ససస స
9099 SQX1840388
పపరర: అసరరస షపక

9088 SQX1824218
పపరర: మహబగ షపక

9086 SQX1824242
పపరర: రషసద షపక

భరస : అజగర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2045
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:70-20-2046
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప మబజర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2049
వయససస:29
లస: పప
9096 SQX0495879
పపరర: నచరరన షపక

95-211/777

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2045
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రహమయన
ఇసటట ననస:70-20-2046
వయససస:60
లస: ససస స
9093 SQX1478180
పపరర: రఫస షపక

9085 SQX1713247
పపరర: మహమమద
షరరఫ
మహమరద
తసడడ:ప షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:70-20-2039
వయససస:61
లస: పప

9110 SQX2255370
పపరర: షరరఫ షపక

95-222/1314

తసడడ:ప వహహబ
ఇసటట ననస:70-20-2066
వయససస:46
లస: పప
95-222/1316

9113 SQX2251064
పపరర: అససరయ షపక

95-222/1317

తసడడ:ప షరరఫ
ఇసటట ననస:70-20-2066
వయససస:19
లస: ససస స
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9114 NDX2695914
పపరర: షరరఫ షపక
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94-55/738

9115 SQX0506931
పపరర: వనసకటటశశరమర మమమలయ

తసడడ:ప అబబబల వహబ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2066 WARD 19
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-20-2068
వయససస:45
లస: ససస స

9117 SQX2272979
పపరర: రహహమబన షపక

9118 SQX0507434
పపరర: సబహ షపక

95-222/1318

తలర : బషసరర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2068
వయససస:49
లస: ససస స
9120 SQX1036327
పపరర: ససపపరష కరరక

95-222/196

95-222/199

95-222/202

95-222/205

95-222/206

95-222/209

తసడడ:ప సరలలహ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2074
వయససస:38
లస: పప

9130 SQX1714732
పపరర: రరశరర షపక

9133 SQX1466284
పపరర: మహమరద అహరద షపక

9136 SQX0495259
పపరర: రజజక షపక�

95-220/577

9139 SQX0495853
పపరర: షఫసయ షపక�

95-222/203

9142 SQX1980440
పపరర: ననససర రబబగన మహమరద
తసడడ:ప గగస మహమరద
ఇసటట ననస:70-20-2074
వయససస:20
లస: పప

9122 SQX0495317
పపరర: ఛనన బబషర షపక�

95-222/198

9125 SQX0495440
పపరర: జజన షపక

95-222/201

9128 SQX0498501
పపరర: జజకకరరననసర షపక�

95-222/204

భరస : ననగమర మరర�
ఇసటట ననస:70-20-2070
వయససస:32
లస: ససస స
95-211/779

9131 SQX1713254
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-211/780

తసడడ:ప ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2071
వయససస:29
లస: పప
95-222/207

9134 SQX0499467
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-222/208

తసడడ:ప ఇమయససర
ఇసటట ననస:70-20-2072
వయససస:72
లస: పప
95-222/210

9137 SQX2060259
పపరర: అసర షపక

95-190/1013

తసడడ:ప హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2074
వయససస:25
లస: ససస స
95-222/211

భరస : తనజదదబన�
ఇసటట ననస:70-20-2074
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/213

95-222/195

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70--20-2069
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప యయకలబ బబషర�
ఇసటట ననస:70-20-2073
వయససస:41
లస: పప

భరస : గగస మహమరద
ఇసటట ననస:70-20-2074
వయససస:40
లస: ససస స
9141 SQX1437707
పపరర: అలమ షపక

95-222/200

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2072
వయససస:30
లస: పప

భరస : రజజక�
ఇసటట ననస:70-20-2073
వయససస:34
లస: ససస స
9138 SQX1966514
పపరర: షరరఫపననసర మహమరద

9127 SQX0496935
పపరర: బదర జహ షపక

9119 SQX0506949
పపరర: బబజజన షపక

తసడడ:ప జజన�
ఇసటట ననస:70-20-2069
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2071
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమరద అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-20-2072
వయససస:29
లస: ససస స
9135 SQX0496950
పపరర: పరరశన షపక�

95-222/197

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:70-20-2070
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన�
ఇసటట ననస:70-20-2070
వయససస:34
లస: పప
9132 SQX1467050
పపరర: యయససరన షపక

9124 SQX0495572
పపరర: ననగరరజ వనలదద

95-222/193

భరస : జజన
ఇసటట ననస:70-20-2069
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసననపవప
ఇసటట ననస:70-20-2069
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగ రరవప
ఇసటట ననస:70-20-2069/2
వయససస:44
లస: పప
9129 SQX0495721
పపరర: అనశర షపక�

95-222/194

భరస : ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2069
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-20-2069
వయససస:40
లస: పప
9126 SQX1036301
పపరర: బసవనశశరరకవప కరరక

9121 SQX1425835
పపరర: మహబమబ బ షపక

9116 SQX0500280
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమమలయ

తసడడ:ప కరశవపలల
ఇసటట ననస:70-20-2068
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఛనన భబషర
ఇసటట ననస:70-20-2069
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బసవనశశరరకవప
ఇసటట ననస:70-20-2069
వయససస:52
లస: ససస స
9123 SQX0495267
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-222/192

9140 SQX0542464
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-222/212

భరస : అలస
ఇసటట ననస:70-20-2074
వయససస:32
లస: ససస స
95-222/214

9143 SQX1980341
పపరర: గగస మహమరద

95-222/215

తసడడ:ప షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:70-20-2074
వయససస:45
లస: పప
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9144 SQX1900018
పపరర: మహబబబ షపక
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95-220/578

భరస : రబగన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2075
వయససస:25
లస: ససస స
9147 SQX0495341
పపరర: షకకల షపక�

95-222/216

95-149/468

95-211/782

95-222/1322

95-222/220

95-222/1323

95-222/226

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-20-2092
వయససస:34
లస: పప

9157 SQX1896554
పపరర: మబసరకన షపక

9160 SQX0499681
పపరర: అబబగస సయఖద

9163 SQX0504654
పపరర: జరలననబ షపక�

9166 SQX0502278
పపరర: ఫరరరక షపక

95-222/1324

9169 SQX2266674
పపరర: సబహ షపక

95-222/218

9172 SQX0500884
పపరర: అశశక
తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-20-2092
వయససస:39
లస: పప

9152 SQX2472595
పపరర: షకకర షపక

95-148/830

9155 SQX2443398
పపరర: షపక లమయమ బబష షపక

95-222/1321

9158 SQX0507707
పపరర: ఖయజజబ సయఖద

95-222/219

భరస : అబబగస
ఇసటట ననస:70-20-2086
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/221

9161 SQX0495291
పపరర: బబజత షపక

95-222/222

తసడడ:ప ఖరరలయర
ఇసటట ననస:70-20-2086
వయససస:55
లస: పప
95-222/223

9164 SQX0507160
పపరర: షరహహదన షపక

95-222/225

భరస : ఫరరరక
ఇసటట ననస:70-20-2089
వయససస:42
లస: ససస స
95-222/227

9167 SQX0501288
పపరర: ననయబ రసచల షపక

95-222/1111

తసడడ:ప ఖయజజవల
ఇసటట ననస:70-20.2091
వయససస:43
లస: పప
95-222/1325

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2091
వయససస:43
లస: ససస స
95-222/229

95-222/1319

తసడడ:ప గగసప షపక
ఇసటట ననస:70-20-2083
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప మమమమబద
ఇసటట ననస:70-20-2089
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప అజజస షపక
ఇసటట ననస:70-20-2091
వయససస:53
లస: పప
9171 SQX0495374
పపరర: అమర హద

95-222/1320

భరస : రహసతషలయర�
ఇసటట ననస:70-20-2087
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : అఖస రరననసర
ఇసటట ననస:70-20-2089
వయససస:41
లస: పప
9168 SQX2374676
పపరర: బబబబ షపక

9154 SQX2302446
పపరర: ఇమయమన బబష సహహక

9149 SQX2145613
పపరర: మహమరద అబబగస షపక

భరస : షపక ఇమయమ బబష
ఇసటట ననస:70-20-2083
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప గరలషహహద
ఇసటట ననస:70-20-2086
వయససస:55
లస: పప

భరస : బషసరర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2086
వయససస:49
లస: ససస స
9165 SQX0501353
పపరర: ఖయససస సయఖద

95-211/969

భరస : ఖజ సచరజ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2085
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబగస
ఇసటట ననస:70-20-2086
వయససస:32
లస: పప
9162 SQX2258218
పపరర: రహహమ షపక

9151 SQX2008357
పపరర: ఫరరమన సయఖద

95-220/1100

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:70-20-2077
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప గగస బబష షపక
ఇసటట ననస:70-20-2083
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప ఇమయసబబషర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2083
వయససస:36
లస: ససస స
9159 SQX0501387
పపరర: అసబర అల సయఖద

95-222/217

తసడడ:ప కరరమబలర సయఖద
ఇసటట ననస:70-20-2082
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-20-2083
వయససస:28
లస: పప
9156 SQX2302461
పపరర: షకకర షపక

9148 SQX0496257
పపరర: షరహహన అల షపక

9146 SQX2008092
పపరర: మహబమబ షపక

భరస : రబగన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2075
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలయ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-20-2075
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-20- 2079
వయససస:49
లస: ససస స
9153 SQX1969062
పపరర: నసరర సయఖద

95-220/579

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:70-20-2075
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : షరహహన అల�
ఇసటట ననస:70-20-2075
వయససస:37
లస: ససస స
9150 SQX2088979
పపరర: ఫరతమ షపక

9145 SQX0506634
పపరర: షకకల షపక

9170 SQX0507087
పపరర: శకలసతషల మయగబలలరర

95-222/228

భరస : ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-20-2092
వయససస:70
లస: ససస స
95-222/230

9173 SQX2007821
పపరర: లకడర దసరర మఘమలలరర

95-222/1182

భరస : అశశక కలమయర మఘమలలరర
ఇసటట ననస:70-20-2092
వయససస:29
లస: ససస స
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9174 SQX1900067
పపరర: సరరబ షపక
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95-220/580

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2092/1
వయససస:56
లస: ససస స
9177 SQX1297671
పపరర: రరశర షపక

95-222/231

95-222/1183

95-222/235

95-222/238

95-222/241

95-222/242

95-222/245

భరస : అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:52
లస: ససస స

9187 SQX0495481
పపరర: మహబమబ బ

9190 AP151000702018
పపరర: మమమమబననసర షపక

9193 SQX1466102
పపరర: హజరర షపక

9196 SQX0504902
పపరర: హజరర షపక

95-222/248

9199 SQX0496828
పపరర: సరజదన పఠరన�

95-222/239

9202 SQX0495820
పపరర: షరకకరర పఠరన�
భరస : సమద�
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:75
లస: ససస స

9182 SQX1896570
పపరర: రశద షపక

95-222/234

9185 SQX1423276
పపరర: ఎజజప మగబలలరర

95-222/237

9188 SQX0495192
పపరర: ఆరరఫ షపక�

95-222/240

తసడడ:ప షపర అల�
ఇసటట ననస:70-20-2094/1
వయససస:39
లస: పప
95-211/783

9191 AP151000696444
పపరర: హరరఫస పలయర షపక

95-211/784

9194 SQX1437145
పపరర: రషసద షపక

95-222/244

తసడడ:ప షపరఅల
ఇసటట ననస:70-20-2094/2
వయససస:46
లస: పప
95-222/243

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2094/5
వయససస:32
లస: పప
95-222/246

9197 SQX0495580
పపరర: రరహనన షపక

95-222/247

భరస : రబబగన
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/249

భరస : సరదదఖ�
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:38
లస: ససస స
95-222/251

95-222/233

తసడడ:ప యయససరతనస మగబలలరర
ఇసటట ననస:70-20-2094
వయససస:27
లస: పప

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇమయసస
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:37
లస: ససస స
9201 SQX0497891
పపరర: గబలయరర షపక

95-222/236

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:70-20-2094/5
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప రజజక
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:28
లస: ససస స
9198 SQX0495960
పపరర: రమజజ షపక

9184 SQX0496042
పపరర: షరహహనన షపక

9179 SQX0499558
పపరర: షరబబదదబన షపక

భరస : అబబబలయమ దర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2094
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహరదమ నఫ
ఇసటట ననస:70-20-2094/2
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:70-20-2094/3
వయససస:45
లస: పప
9195 SQX0504977
పపరర: అఖల షపక

95-168/936

భరస : మహమరద హనఫ
ఇసటట ననస:70-20-2094/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప షపర అల
ఇసటట ననస:70-20-2094/1
వయససస:50
లస: పప
9192 SQX1426031
పపరర: ఇకరగల షపక

9181 SQX2056869
పపరర: రషసదన షపక

95-222/1326

తసడడ:ప దసస గరరర
ఇసటట ననస:70-20-2093
వయససస:50
లస: పప

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:70-20-2094
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:70-20-2094/1
వయససస:38
లస: ససస స
9189 SQX0495234
పపరర: మహమరద హనఫ షపక

95-222/232

తసడడ:ప అబబబల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2094
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఎజజప మగబలలరర
ఇసటట ననస:70-20-2094
వయససస:24
లస: ససస స
9186 SQX0496901
పపరర: రరహనన షపక

9178 SQX0505594
పపరర: షసషరద షపక

9176 SQX2272904
పపరర: సతనసర షపక

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-20-2092/1 , 3 LINE
వయససస:22
లస: పప

భరస : షరబబదదబన
ఇసటట ననస:70-20-2093
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప షరబబదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2093
వయససస:20
లస: ససస స
9183 SQX1423284
పపరర: శరఖమల మగబలలరర

95-220/1114

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-20-2092/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప షరబబదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2093
వయససస:25
లస: ససస స
9180 SQX2009033
పపరర: నజజర షపక

9175 SQX2009058
పపరర: సరరసజ షపక

9200 SQX0496885
పపరర: ఖతజజ షపక

95-222/250

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/252

9203 SQX1438226
పపరర: ఖయజజ షపక

95-222/253

తసడడ:ప నజబ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:26
లస: పప
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పపరర: ననగబల మరర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-222/254

తసడడ:ప నజబ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:27
లస: పప
9207 SQX0495598
పపరర: ససరరజ షపక

95-222/257

95-222/261

95-222/1102

95-222/266

95-222/269

95-222/1184

95-222/272

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2108/4
వయససస:42
లస: పప

9217 SQX0496141
పపరర: జయమర కకలర

9220 SQX0502203
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలర

9223 SQX2047421
పపరర: అతయ పఠరన

9226 SQX1895952
పపరర: సమఫరపన షపక

95-222/1327

9229 SQX2263275
పపరర: రహమతషలర షపక

95-222/267

9232 SQX2051282
పపరర: రహమతషలయర షపక
తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2108/4
వయససస:42
లస: పప

9212 SQX0500041
పపరర: అబబబల సతనసర షపక

95-222/263

9215 SQX0505099
పపరర: నచరర హన షపక

95-222/265

9218 SQX0502187
పపరర: యయసస

95-222/268

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-20-2096
వయససస:33
లస: పప
95-222/270

9221 SQX0495549
పపరర: హజమబననసర షపక

95-222/271

భరస : రరహమయన
ఇసటట ననస:70-20-2097
వయససస:79
లస: ససస స
95-222/1185

9224 SQX2056885
పపరర: మబససదదక షపక

95-168/937

తసడడ:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:70-20-2099
వయససస:24
లస: పప
95-222/273

9227 SQX2086130
పపరర: కరరశరర షపక

95-224/1226

తసడడ:ప గగసస షపక
ఇసటట ననస:70-20-2107
వయససస:23
లస: ససస స
95-135/768

తసడడ:ప అబబబల వహహద షపక
ఇసటట ననస:70-20-2108/2
వయససస:34
లస: పప
95-222/274

95-222/259

భరస : సలస
ఇసటట ననస:70-20-2096
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇకగల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2105
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ప హమయబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2108
వయససస:43
లస: పప
9231 SQX1897552
పపరర: రహమతతలయర షపక

95-222/264

తసడడ:ప సదదఖ ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:70-20-2098
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప చస బబష షపక
ఇసటట ననస:70-20-2099
వయససస:19
లస: ససస స
9228 SQX2293637
పపరర: సరబర షపక

9214 SQX0495648
పపరర: బషసరర షపక

9209 SQX0499426
పపరర: రబబగన షపక

తసడడ:ప అబబబల మసరసన
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:70-20-2096
వయససస:65
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2098
వయససస:40
లస: ససస స
9225 SQX1895879
పపరర: రరషర షపక

95-222/262

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-20-2096
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప షరఫపదదబన
ఇసటట ననస:70-20-2096
వయససస:40
లస: పప
9222 SQX2080000
పపరర: సబన షపక

9211 SQX0495283
పపరర: బబజత షపక

95-222/256

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప బబజత
ఇసటట ననస:70-20-2096
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబజత
ఇసటట ననస:70-20-2096
వయససస:45
లస: ససస స
9219 SQX0495556
పపరర: సలస మహమరద

95-222/258

తసడడ:ప ఖరఖరరలయర
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-20.-2095
వయససస:32
లస: పప
9216 SQX0497057
పపరర: కలలసన షపక

9208 SQX0499525
పపరర: సరదదక పఠరన

9206 SQX0499509
పపరర: ఖజర వల షపక

తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:50
లస: పప
9213 SQX0501601
పపరర: సరదదక షపక

95-222/255

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-20-2095
వయససస:32
లస: పప
9210 SQX1437558
పపరర: నజబ షపక

9205 SQX0496000
పపరర: ఖయజజ షపక

9230 SQX2057339
పపరర: నజరరననసర షపక

95-170/1254

భరస : రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2108/4
వయససస:38
లస: ససస స
95-222/1186

9233 SQX2192631
పపరర: నజరరననసర షపక

95-222/1328

భరస : రహమతషలయర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2108/4
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: షరహహదన పఠరన�
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95-222/275

భరస : ఖయదర ఖయన�
ఇసటట ననస:70-20-2109
వయససస:43
లస: ససస స
95-222/277

భరస : షసషసర
ఇసటట ననస:70-20-2110
వయససస:38
లస: ససస స
95-222/280

తసడడ:ప అబబబలయర
ఇసటట ననస:70-20-2111
వయససస:49
లస: పప
95-222/282

తసడడ:ప నననన బబచత షపక
ఇసటట ననస:70-20-2111/1
వయససస:48
లస: పప
95-222/283

భరస : బషసర అహమరద�
ఇసటట ననస:70-20-2112
వయససస:45
లస: ససస స
95-220/581

9244 SQX2139996
పపరర: మబసతనజ షపక

9247 SQX2294007
పపరర: నజర షపక

9250 SQX1425975
పపరర: ఆరరరయయ సయఖద

95-222/286

9253 SQX0502336
పపరర: జజనవల

95-222/1331

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:70-20-2116
వయససస:28
లస: పప

9256 SQX0500363
పపరర: రరజజశనన షపక

95-222/1333

భరస : ఫసలజలయర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2116
వయససస:24
లస: ససస స

9259 SQX2071876
పపరర: బబగబమ సయఖద

95-222/284

9262 SQX0497255
పపరర: నచరర హర షపక�
భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:70-20-2119
వయససస:63
లస: ససస స

95-222/281

9245 SQX2139954
పపరర: ససభబన షపక

95-222/1332

9248 SQX2302487
పపరర: శకకల షపక

95-222/1334

9251 SQX1447128
పపరర: నచరర హన సయఖద

95-222/285

భరస : ఘన ససలదన సయఖద
ఇసటట ననస:70-20-2113
వయససస:45
లస: ససస స
95-222/287

9254 SQX0495697
పపరర: సరబరర షపక�

95-222/288

భరస : మహబమబ ససభబన�
ఇసటట ననస:70-20-2115
వయససస:63
లస: ససస స
95-222/289

9257 SQX1969377
పపరర: ఫసలజలయర షపక

95-222/290

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2116
వయససస:28
లస: పప
95-222/1187

భరస : నసరర సయఖద
ఇసటట ననస:70-20-2116
వయససస:23
లస: ససస స
95-222/292

9242 SQX1895721
పపరర: గగసప షపక

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2112
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-20-2116
వయససస:35
లస: ససస స
95-222/291

95-222/279

తసడడ:ప ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2111/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప బబడతసరబ
ఇసటట ననస:70-20-2113
వయససస:69
లస: పప
95-190/1014

9239 SQX0542548
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:ప ననగబలమరర
ఇసటట ననస:70-20-2111/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : తనహ సయఖద
ఇసటట ననస:70-20-2113
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప హససదసలయర�
ఇసటట ననస:70-20-2113
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-20-2119
వయససస:25
లస: ససస స

95-222/1330

తసడడ:ప యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2112
వయససస:49
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2113
వయససస:49
లస: ససస స

9261 SQX1093657
పపరర: ససమన ససలయసనన షపక

9241 SQX2191500
పపరర: షపక సజదన

95-222/1329

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-20-2111
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2111/1
వయససస:43
లస: ససస స

9246 SQX0497404
పపరర: ఫరతమబననసర మహమరద�

9258 SQX1974138
పపరర: బబజ షపక

95-222/278

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:70-20-2111
వయససస:33
లస: ససస స

9243 SQX1895689
పపరర: ననగబల మర షపక

9255 SQX2060242
పపరర: నసరర సయఖద

9238 SQX0500181
పపరర: షసశద షపక

9236 SQX2274082
పపరర: కరరస ఖయన పఠరన

తసడడ:ప ఖదర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-20-2109 , 3 LINE
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద
ఇసటట ననస:70-20-2110
వయససస:41
లస: పప

9240 SQX0495531
పపరర: బబబబలయల షపక

9252 SQX0495515
పపరర: కరరమబలయర సయఖద�

95-222/276

తసడడ:ప కరరస ఖయన
ఇసటట ననస:70-20-2109
వయససస:46
లస: పప

9237 SQX0495754
పపరర: ససలయసనన షపక

9249 SQX1660075
పపరర: ఆశరబ షపక

9235 SQX0495523
పపరర: ఖయదరరమ న పఠరన

9260 SQX2051324
పపరర: నజర షపక

95-224/1227

తసడడ:ప అబబబల నబ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2116
వయససస:21
లస: ససస స
95-222/293

9263 SQX0496448
పపరర: ఖయజజ షపక�

95-222/294

తసడడ:ప అనశర�
ఇసటట ననస:70-20-2119
వయససస:33
లస: పప
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9264 SQX0502146
పపరర: సరదదక షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-222/295

తసడడ:ప అనశర�
ఇసటట ననస:70-20-2119
వయససస:35
లస: పప
9267 SQX0697730
పపరర: అమనన బబగస షపక

95-222/298

95-222/301

95-222/304

95-222/307

95-222/310

95-222/313

95-222/316

తసడడ:ప రరస సచరత మమరఖ
ఇసటట ననస:70-20-2130
వయససస:32
లస: పప

9277 SQX1897057
పపరర: ననజరరనస సయద

9280 SQX1895093
పపరర: శజయయత అల సయద

9283 SQX0496851
పపరర: పపణఖవత చటటట �

9286 SQX0495424
పపరర: షకకలయ షపక

95-222/319

9289 SQX0497081
పపరర: మబసతనజ షపక

95-222/308

9292 SQX0496794
పపరర: రరహనన ఖయన పఠరన�
తసడడ:ప గఫరర ఖయన�
ఇసటట ననస:70-20-2130
వయససస:38
లస: ససస స

9272 SQX1478131
పపరర: ఖయదర బబషర షపక

95-222/303

9275 SQX0502161
పపరర: ఈశశర

95-222/306

9278 SQX1896604
పపరర: ఫరతమబన సయద

95-222/309

భరస : శజయయత అల సయద
ఇసటట ననస:70-20-2124
వయససస:55
లస: ససస స
95-222/311

9281 SQX0495465
పపరర: ఆషరజజఖత ససహహచ�

95-222/312

భరస : కకషప ర�
ఇసటట ననస:70-20-2125
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/314

9284 SQX0505701
పపరర: పపరమర ససహహచ�

95-222/315

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:70-20-2126
వయససస:55
లస: ససస స
95-222/317

9287 SQX1218115
పపరర: ఆశర షపక

95-222/318

భరస : ఖయదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2128
వయససస:39
లస: ససస స
95-222/321

భరస : మహమరద ఇకరగల
ఇసటట ననస:70-20-2129
వయససస:48
లస: ససస స
95-187/545

95-222/300

తసడడ:ప శసకర రరస
ఇసటట ననస:70-20-2123
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:70-20-2128
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-20-2128
వయససస:38
లస: పప
9291 SQX2482123
పపరర: భబణబ పపతనప మమరఖ

95-222/305

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:70-20-2126
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : పపరమర�
ఇసటట ననస:70-20-2126
వయససస:37
లస: పప
9288 SQX0495622
పపరర: ననగబల మరర షపక

9274 SQX0499442
పపరర: వనసకట తతరటట

9269 SQX0497339
పపరర: షసషరద షపక

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2122
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప జఖలయరకరర అల సయద
ఇసటట ననస:70-20-2124
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:70-20-2125
వయససస:32
లస: పప
9285 SQX0495705
పపరర: శకనవరసస చటటట �

95-222/302

భరస : అల సయద
ఇసటట ననస:70-20-2124
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప శజయయత అల సయద
ఇసటట ననస:70-20-2124
వయససస:33
లస: పప
9282 SQX0496273
పపరర: కకశశర సస హహచ

9271 SQX0700310
పపరర: జమర షపక

95-222/297

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:70-20-2122
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప శసకరరకవప
ఇసటట ననస:70-20-2123
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:70-20-2123
వయససస:55
లస: పప
9279 SQX1896133
పపరర: జలరకర అల సయద

95-222/299

తసడడ:ప జబబగర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2122
వయససస:30
లస: పప

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:70-20-2123
వయససస:46
లస: ససస స
9276 SQX0501973
పపరర: శసకర రరవప తతరటట�

9268 SQX0672923
పపరర: ఊమహన షపక

9266 SQX0496349
పపరర: హమద షపక

తసడడ:ప సలయస
ఇసటట ననస:70-20-2121
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఇషసర
ఇసటట ననస:70-20-2122
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జబబగర
ఇసటట ననస:70-20-2122
వయససస:53
లస: ససస స
9273 SQX0496109
పపరర: లకడరనరసససహ తతరటట�

95-222/296

భరస : హమద�
ఇసటట ననస:70-20-2121
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2122
వయససస:25
లస: ససస స
9270 SQX0696989
పపరర: తనహహరరబబగస షపక

9265 SQX0500546
పపరర: జహహదన షపక�

9290 SQX2089936
పపరర: పపతనప మమరఖ భబణబ

95-87/1202

తసడడ:ప రరస సచరత మమరఖ
ఇసటట ననస:70-20-2130
వయససస:32
లస: పప
95-222/322

9293 SQX0497032
పపరర: ఫరతమబననసర పఠరన

95-222/323

భరస : గఫరర ఖయన
ఇసటట ననస:70-20-2130
వయససస:78
లస: ససస స
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9294 SQX0495366
పపరర: జరరనన షపక
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95-222/324

భరస : దనవపద
ఇసటట ననస:70-20-2135
వయససస:32
లస: ససస స
9297 SQX0495358
పపరర: ననగబల మరర షపక�

95-222/327

9298 SQX0499483
పపరర: దనవపద షపక

95-222/329

9301 SQX1896703
పపరర: రశద బబగబమ

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:34
లస: ససస స

9304 SQX0505131
పపరర: నజర షపక

భరస : అబబబల షషకలర మహమరద
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ప జలయన
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:51
లస: పప
9312 SQX0495846
పపరర: రరహనన సయఖద�

95-222/340

95-222/1450

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2143
వయససస:42
లస: పప

9313 SQX0495994
పపరర: మబసతనజ షపక�

9316 SQX0496422
పపరర: బబబబ షపక

95-222/345

9319 SQX0496240
పపరర: అజమ షపక

95-222/336

9322 SQX1521013
పపరర: షపక షరహహన
తసడడ:ప షపక కలతషబబదదన
ఇసటట ననస:70-20-2144
వయససస:24
లస: ససస స

95-222/331

9305 SQX1437509
పపరర: ననజ షపక

95-222/334

9308 SQX1437301
పపరర: దరరయయ షపక

95-222/337

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:50
లస: పప
95-224/1228

9311 SQX1897032
పపరర: మబనన షపక

95-222/339

తసడడ:ప అబబబల రజక షపక
ఇసటట ననస:70-20-2140
వయససస:22
లస: ససస స
95-222/341

9314 SQX0499889
పపరర: బబబబ సయఖద�

95-222/342

తసడడ:ప బషసర�
ఇసటట ననస:70-20-2140
వయససస:35
లస: పప
95-222/343

9317 SQX0504944
పపరర: మసరసన షపక

95-222/344

భరస : మరర ఖయన
ఇసటట ననస:70-20-2142
వయససస:48
లస: ససస స
95-222/346

తసడడ:ప సరశర సరబ
ఇసటట ననస:70-20-2142
వయససస:57
లస: పప
95-222/348

9302 SQX0497008
పపరర: కరరమబననసర బబగస షపక�

భరస : దరరయయ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప హనఫ
ఇసటట ననస:70-20-2140U
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ప అజమ
ఇసటట ననస:70-20-2142
వయససస:31
లస: పప
9321 SQX1467027
పపరర: మబనర బబషర షపక

95-222/333

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:70-20-2140
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక బబబబ
ఇసటట ననస:70-20-2140
వయససస:26
లస: పప
9318 SQX0495416
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

9310 SQX2048478
పపరర: రరయయన షపక

95-222/1188
9299 SQX2047462
పపరర: అబబబల రరహమన ఖయన పఠరన

భరస : మహబమబ బబగ�
ఇసటట ననస:70-20-2137
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇరరర ద షపక
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:70-20-2140
వయససస:35
లస: ససస స
9315 SQX2500486
పపరర: అబబబల ఖదదర షపక

95-222/330

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:32
లస: పప
95-222/338

95-222/326

తసడడ:ప ఫహహస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-20-2135
వయససస:21
లస: పప

భరస : దరరయయ
ఇసటట ననస:70-20-2138
వయససస:40
లస: ససస స

95-222/335 9307 SQX1437616
9306 SQX1853514
పపరర: అబబబల ఫహహమయ మహమరద
పపరర: గగస షపక

9309 SQX0626176
పపరర: దరరయయ షపక

95-222/328

తసడడ:ప మహబమబ బబలగ
ఇసటట ననస:70-20-2137
వయససస:19
లస: ససస స
95-222/332

9296 SQX0495309
పపరర: జరరనన పఠరన�

భరస : షరహహస ఖయన�
ఇసటట ననస:70-20-2135
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప రహహస
ఇసటట ననస:70--20-2135
వయససస:36
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:70-20-2136
వయససస:35
లస: ససస స
9303 SQX1425819
పపరర: శమమ షపక

95-222/325

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:70-20-2135
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస�
ఇసటట ననస:70-20-2135
వయససస:33
లస: పప
9300 SQX0495507
పపరర: గబలయరర షపక

9295 SQX0498220
పపరర: ససలదనబ సయఖద

9320 SQX1465864
పపరర: అరరఫర షపక

95-222/347

భరస : మబనర బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2143
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/349

9323 SQX1443571
పపరర: షరకకర షపక

95-222/350

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:70-20-2144
వయససస:34
లస: ససస స
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9324 SQX0495382
పపరర: షహననజ షపక�
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95-222/351

భరస : బబజజన�
ఇసటట ననస:70-20-2144
వయససస:37
లస: ససస స
9327 SQX1521005
పపరర: షపక మమసర

95-222/354

9328 SQX0501759
పపరర: బబజజన షపక�

95-222/357

9331 SQX0502419
పపరర: అబబబల రజజక షపక

9334 SQX1036178
పపరర: నససమయ బబగస షపక

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-20-2145 PLOT 23, 1/3 LIN
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:70-20-2163
వయససస:27
లస: ససస స

9336 SQX0507426
పపరర: అనసచరఖ పప సదచరర

9337 SQX1437673
పపరర: అజగర షపక

95-222/362

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-20-2165
వయససస:36
లస: ససస స
9339 SQX0496224
పపరర: షరకకర షపక

95-222/365

95-222/367

9343 SQX0495473
పపరర: సరజదన షపక

95-222/370

9346 SQX2501138
పపరర: శమ ససలయద

9349 SQX2517811
పపరర: సరగజన చసతలపపడడ

భరస : చసతలపపడడ మబరళమహన ����
ఇసటట ననస:70-21/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహన చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:70-21/1
వయససస:33
లస: ససస స

9351 SQX0501189
పపరర: నసర వల షపక�

9352 SQX0495432
పపరర: రహహమబలయర సయఖద

తసడడ:ప బబషర�
ఇసటట ననస:70-21-2061
వయససస:35
లస: పప

95-222/360

95-222/372

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:70-21-2064
వయససస:42
లస: పప

95-222/356

9332 SQX0496554
పపరర: ఇసరరయల షపక

95-222/359

9335 SQX1036145
పపరర: బబషర షపక

95-222/361

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2163
వయససస:30
లస: పప
95-222/363

9338 SQX0498931
పపరర: రరషరర షపక

95-222/364

తసడడ:ప రరయయ�ే్
ఇసటట ననస:70-20-2203
వయససస:28
లస: ససస స
95-222/366

9341 SQX2072452
పపరర: సబహ షపక

95-222/1189

Deleted

భరస : షరకకర షపక
ఇసటట ననస:70-20-2262/2
వయససస:43
లస: ససస స
95-222/368

9344 SQX0497305
పపరర: షమరమ షపక

95-222/369

తసడడ:ప ఖయదర బబషర
ఇసటట ననస:70-20-2694
వయససస:35
లస: ససస స
95-220/1537

తసడడ:ప అఫప ప జ బబష ససలయద
ఇసటట ననస:70-20-3080
వయససస:27
లస: ససస స
95-179/1068

9329 SQX1436170
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ప ఖయజజ మహహదబ దన
ఇసటట ననస:70-20-2145
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:ప ఖయదర బబషర
ఇసటట ననస:70-20-2694
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-20-2694
వయససస:70
లస: పప
9348 SQX2383354
పపరర: సరగజన ���������

95-222/358

తసడడ:ప ససభబన
ఇసటట ననస:70-20-2205
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబబబలయర బబగ షపక
ఇసటట ననస:70-20-2293
వయససస:32
లస: ససస స
9345 SQX0502310
పపరర: అబబబల ఖయదర షపక

9340 SQX0496174
పపరర: ఖయదర వల షపక

95-222/353

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-20-2145
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమరర అల షపక
ఇసటట ననస:70-20-2176
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప రరయయ�ే్
ఇసటట ననస:70-20-2203
వయససస:31
లస: పప
9342 SQX1895432
పపరర: ఫరరమ నన బబగబమ షపక

95-222/355

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-20-2145
వయససస:46
లస: పప
95-186/658

9326 SQX1521088
పపరర: ససధనన షపక

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-20-2144
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప జలయన�
ఇసటట ననస:70-20-2144
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబబబల రజజక
ఇసటట ననస:70-20-2145
వయససస:47
లస: ససస స
9333 SQX2259141
పపరర: శకనవరస రరవప దతవరకకసడ

95-222/352

భరస : ఖయజజ వరల షసలక
ఇసటట ననస:70-20-2144
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక ఖయదర వల
ఇసటట ననస:70-20-2144
వయససస:39
లస: పప
9330 SQX0495499
పపరర: నచరర హన షపక

9325 SQX1894799
పపరర: ఫరతమబననసర శశక

9347 SQX2384022
పపరర: హరరననథ రరడడడ వక

95-224/1422

తసడడ:ప వనసకట రమ రరడడడ వక
ఇసటట ననస:70-21
వయససస:32
లస: పప
95-205/859

9350 SQX1896166
పపరర: రరషర షపక

95-222/371

భరస : శభన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2/66
వయససస:22
లస: ససస స
95-222/373

9353 SQX0507202
పపరర: రహహమ షపక

95-222/374

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:70-21-2066
వయససస:35
లస: ససస స
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9354 SQX0504563
పపరర: హజరరబ షపక�
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95-222/375

భరస : అబబబల వహబ�
ఇసటట ననస:70-21-2066
వయససస:71
లస: ససస స
9357 SQX1438010
పపరర: తనహ సయఖద

95-222/378

95-222/382

95-222/386

95-222/388

95-222/1335

95-222/393

95-222/1337

తసడడ:ప రహహస
ఇసటట ననస:70-21-2151
వయససస:34
లస: పప

9367 SQX0500132
పపరర: కలతషబబదదబన షపక

9370 SQX2449528
పపరర: సరదదక షపక

9373 SQX1460690
పపరర: ఇబపహహస షపక

9376 SQX2189926
పపరర: సబహ షపక

95-222/396

9379 SQX0504522
పపరర: మమమమబననసర షపక

95-222/390

9382 SQX2192342
పపరర: ఇబపహహస షపక
తసడడ:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2151
వయససస:25
లస: పప

9362 SQX0507186
పపరర: రజయయ షపక

95-222/385

9365 SQX2304772
పపరర: మమలయల షపక

95-224/1423

9368 SQX0501304
పపరర: మసరసనశల షపక�

95-222/391

తసడడ:ప జజననమ న�
ఇసటట ననస:70-21-2148
వయససస:60
లస: పప
95-222/1336

9371 SQX0507293
పపరర: అషపఫపననసర షపక

95-222/392

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-21-2149
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/394

9374 SQX1461300
పపరర: యమసఫ షపక

95-222/395

తసడడ:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2150
వయససస:30
లస: పప
95-222/1338

9377 SQX2250660
పపరర: రషసదన షపక

95-205/760

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:70-21-2151
వయససస:58
లస: ససస స
95-222/397

భరస : ఖయజజమదదబన
ఇసటట ననస:70-21-2151
వయససస:75
లస: ససస స
95-222/1339

95-222/381

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2147
వయససస:18
లస: పప

భరస : యబసఫ
ఇసటట ననస:70-21-2150
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మననన
ఇసటట ననస:70-21-2151
వయససస:35
లస: ససస స
9381 SQX2162048
పపరర: హఫసజ షపక

95-222/387

తసడడ:ప రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2150
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప రహహస
ఇసటట ననస:70-21-2150
వయససస:30
లస: పప
9378 SQX0507079
పపరర: మబసతనజ షపక

9364 SQX1895465
పపరర: మమమమమనన షపక

9359 SQX1895143
పపరర: బబబబ సయద

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:70-21-2147
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప కలతషగదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2148 , 4 LINE
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2149
వయససస:29
లస: పప
9375 SQX2189934
పపరర: యబసఫ షపక

95-222/384

తసడడ:ప హకకమ
ఇసటట ననస:70-21-2148
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల హకకస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2148 , 4 LINE
వయససస:53
లస: పప
9372 SQX1894971
పపరర: హబబ హహననసర షపక

9361 SQX1896760
పపరర: ఫజలయర షపక

95-222/377

తసడడ:ప మహబమబ ససలడ
ఇసటట ననస:70-21-2146
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2147
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప కలతషబబదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2148
వయససస:25
లస: ససస స
9369 SQX2396844
పపరర: కలతషబబదదబన షపక

95-222/379

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2147
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగమర మరర
ఇసటట ననస:70-21-2147
వయససస:39
లస: ససస స
9366 SQX1461185
పపరర: షహహన షపక

9358 SQX0500264
పపరర: సలయఉదదబన షపక

9356 SQX1466292
పపరర: తనజదదబన సయఖద

తసడడ:ప ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2113
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:70-21-2125
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-21-2146
వయససస:48
లస: పప
9363 SQX0504878
పపరర: రరహనన షపక

95-222/376

తసడడ:ప బబబబ లయల షపక
ఇసటట ననస:70-21-2113
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప ఘన ససలదన సయఖద
ఇసటట ననస:70-21-2113
వయససస:25
లస: పప
9360 SQX1848522
పపరర: బబబబ సయఖద

9355 SQX1460682
పపరర: ఖయజజ సచరజ షపక

9380 SQX0500116
పపరర: మననన షపక

95-222/398

తసడడ:ప ఖయజజ మహహదబ దన
ఇసటట ననస:70-21-2151
వయససస:40
లస: పప
95-222/1340

9383 SQX0507350
పపరర: రరహననజ షపక

95-222/399

భరస : అబబబల హఫసస
ఇసటట ననస:70-21-2152
వయససస:41
లస: ససస స
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పపరర: అబబబల సయఖద షపక
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95-222/400

తసడడ:ప అబబబల హఫసజ
ఇసటట ననస:70-21-2152
వయససస:25
లస: పప
9387 SQX1895028
పపరర: గలయరర షపక

95-222/403

95-222/406

95-222/409

95-222/1341

95-222/411

95-222/413

95-222/416

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:28
లస: ససస స

9397 SQX2293918
పపరర: రసజజన బఇవనల షపక

9400 SQX1894716
పపరర: ననగమర వల షపక

9403 SQX0507145
పపరర: రబయయ బససప షపక

9406 SQX0500926
పపరర: బబబబ షపక�

95-222/419

9409 SQX1460955
పపరర: రహమతషలయర సయఖద

95-88/1779

9412 SQX1460989
పపరర: రజయయ బబగమ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:25
లస: ససస స

9392 SQX0507038
పపరర: షరజహ షపక�

95-222/408

9395 SQX2007938
పపరర: జబన షపక

95-222/1190

9398 SQX2425312
పపరర: జజన బ షపక

95-221/1484

భరస : మకలగల షపక
ఇసటట ననస:70-21-2161
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/412

9401 SQX2249712
పపరర: మసరసన షపక

95-222/1342

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-21-2163
వయససస:68
లస: పప
95-222/414

9404 SQX1425959
పపరర: సరరర బ షపక

95-222/415

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2164
వయససస:57
లస: ససస స
95-222/417

9407 SQX1470400
పపరర: ఇమయమన షపక

95-222/418

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-21-2167
వయససస:34
లస: పప
95-222/420

తసడడ:ప ఇమయస సయఖద
ఇసటట ననస:70-21-2168
వయససస:35
లస: పప
95-192/928

95-222/405

తసడడ:ప సలయరవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2157
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస�
ఇసటట ననస:70-21-2167
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఇమయమ సయఖద
ఇసటట ననస:70-21-2168
వయససస:33
లస: ససస స
9411 SQX2061794
పపరర: షహహన షపక

95-222/410

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:70-21-2164
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప సలస�
ఇసటట ననస:70-21-2167
వయససస:29
లస: ససస స
9408 SQX1467035
పపరర: ననగమర బ సయఖద

9394 SQX0505842
పపరర: నచరర హ షపక

9389 SQX0507244
పపరర: రరకరసనన షపక

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:70-21-2156
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల మయ షపక
ఇసటట ననస:70-21-2163
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-21-2164
వయససస:23
లస: ససస స
9405 SQX0507327
పపరర: మబసతనజ షపక�

95-222/407

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:70-21-2160
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-21-2163
వయససస:48
లస: ససస స
9402 SQX1897099
పపరర: శహననజ షపక

9391 SQX1824341
పపరర: అబబబల రహహస షపక

95-222/402

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:70-21-2154
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కలతషబబదదబన
ఇసటట ననస:70-21-2157
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప సలయవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2157
వయససస:19
లస: ససస స
9399 SQX1895796
పపరర: ఫరతమ షపక

95-222/404

తసడడ:ప అబబబల ససటటర షపక
ఇసటట ననస:70-21-2155
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప సలయరవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2157
వయససస:20
లస: ససస స
9396 SQX2425833
పపరర: జబన బబగబమ షపక

9388 SQX1895044
పపరర: కలస షపక

9386 SQX0499590
పపరర: అబబబల హఫసజ

తసడడ:ప అబబబల సమద
ఇసటట ననస:70-21-2152
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-21-2153
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2155
వయససస:22
లస: పప
9393 SQX1895853
పపరర: జబన షపక

95-222/401

తసడడ:ప అబబబల హఫసస
ఇసటట ననస:70-21-2152
వయససస:31
లస: పప

భరస : కలస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2153
వయససస:31
లస: ససస స
9390 SQX1824374
పపరర: మహమరద సప హహల షపక

9385 SQX0501312
పపరర: అబబబల కరరమ

9410 SQX0498329
పపరర: మమలయల షపక

95-222/421

తసడడ:ప మదదనర న
ఇసటట ననస:70-21-2168
వయససస:64
లస: పప
95-222/422

9413 SQX1470434
పపరర: మహబగ షపక

95-222/423

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:36
లస: ససస స
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9414 SQX1848530
పపరర: మమహరరన షపక
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95-222/424

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:56
లస: ససస స
9417 SQX1443688
పపరర: ససబబన షపక

95-222/427

95-222/428

95-222/431

95-222/434

95-222/1193

95-222/438

95-222/441

తసడడ:ప జలయబబ న
ఇసటట ననస:70-21-2174
వయససస:45
లస: పప

9427 SQX0496398
పపరర: జజకకర రహమయన ఎస డడ�

9430 SQX1425918
పపరర: అరరరయయ సయఖద

9433 SQX0504688
పపరర: షహహమ షపక

9436 SQX0502567
పపరర: సలస షపక

95-222/445

9439 SQX0505347
పపరర: బబజరరమర ఆళళమమడడ�

95-222/435

9442 SQX1460997
పపరర: బ బ ఆయషర షపక
భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2175
వయససస:28
లస: ససస స

9422 SQX0498741
పపరర: గగససయయ బబగస షపక�

95-222/430

9425 SQX1895416
పపరర: ఇలయయస షపక

95-222/433

9428 SQX2072544
పపరర: రఫస షపక

95-222/1192

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-21-2171
వయససస:31
లస: పప
95-222/436

9431 SQX1460658
పపరర: రరనన షపక

95-222/437

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:27
లస: ససస స
95-222/439

9434 SQX0507467
పపరర: నచరర హన షపక

95-222/440

భరస : మబసస ఫర
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:60
లస: ససస స
95-222/442

9437 SQX0501536
పపరర: మబనశర షపక

95-222/444

తసడడ:ప మబసస ఫర
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:35
లస: పప
95-222/446

భరస : రరఘవ రరవప�
ఇసటట ననస:70-21-2173
వయససస:41
లస: ససస స
95-222/448

95-224/1230

తసడడ:ప మహమరద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప మబసస ఫర
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజజశన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2173
వయససస:39
లస: ససస స
9441 SQX0501627
పపరర: జబగర షపక

95-222/432

భరస : ససలదన
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:28
లస: పప
9438 SQX1848555
పపరర: బతషల షపక

9424 SQX1894658
పపరర: ఇలయయస బబష షపక

9419 SQX2051332
పపరర: బబష షపక

భరస : జజకకర రహమయన�
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : తనహ సయఖద
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:70-21-2172
వయససస:29
లస: ససస స
9435 SQX1460823
పపరర: షసకత షపక

95-222/429

తసడడ:ప ఖలల�
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:65
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2171
వయససస:21
లస: ససస స
9432 SQX0496182
పపరర: రరనన షపక

9421 SQX0499269
పపరర: హససనన షపక�

95-222/426

తసడడ:ప రజక షపక
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప జకకర రహమయన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:32
లస: పప
9429 SQX2051258
పపరర: అరరకయయ షపక

95-222/1191

భరస : ఆరరఫ రహమయన�
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:80
లస: ససస స
9426 SQX1437442
పపరర: అతనవపర రహమయన షపక

9418 SQX2047256
పపరర: ఇరరరన షపక

9416 SQX0507046
పపరర: ససఫసయయ షపక

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజజశన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:32
లస: పప

భరస : అకగర షపక
ఇసటట ననస:70-21-2170
వయససస:35
లస: ససస స
9423 SQX0497875
పపరర: ఇమయసబ అబబబల�

95-222/425

భరస : మమలయల
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబన
ఇసటట ననస:70-21-2169
వయససస:46
లస: పప
9420 SQX1425868
పపరర: ఖయజజబ షపక

9415 SQX0497594
పపరర: ఖయదర బ షపక

9440 SQX1848514
పపరర: ఖయజజబ షపక

95-222/447

భరస : మబననన షపక
ఇసటట ననస:70-21-2173
వయససస:62
లస: ససస స
95-222/449

9443 SQX2245066
పపరర: యయకలబ షపక

95-222/1343

తసడడ:ప ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:70-21-2175
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: బబజ షపక
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95-222/450

తసడడ:ప అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-21-2176
వయససస:24
లస: ససస స
9447 SQX0507442
పపరర: గగససయయ షపక

95-222/453

95-222/456

95-194/655

95-222/459

95-222/462

95-222/463

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:70-21-2654
వయససస:39
లస: ససస స
9465 SQX1896745
పపరర: యబసఫ షపక

95-222/468

తసడడ:ప ఇమయమయసబ�
ఇసటట ననస:70-22-2181
వయససస:42
లస: పప

95-222/1455

9457 SQX1443225
పపరర: ఫసరగజ బబషర షపక

9460 SQX1771377
పపరర: షపక జబన

95-221/1095

95-222/460

9452 SQX0500967
పపరర: మరరద జజన షపక

95-222/458

9455 SQX0217695
పపరర: ఫజలలదదదన మహమరద

95-222/1456

9458 SQX1896034
పపరర: మసరసన వల షపక

95-222/461

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:70-21-2180
వయససస:49
లస: పప
95-222/465

9461 SQX1771385
పపరర: షపక బషసద

95-222/466

భరస : షపక బషసద
ఇసటట ననస:70-21-2217, 5TH LANE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-21-2217, 5TH LANE
వయససస:41
లస: పప

9463 SQX0507095
పపరర: నససమయ మహమరద

95-222/464

95-222/467
9464 SQX1848290
పపరర: వనసకట ససబగమర రరడడ మలయరర
పప
భరస : వనసకరరడడడ మలయరర పప
ఇసటట ననస:70-22
వయససస:70
లస: ససస స

95-222/469

9467 SQX1425801
పపరర: అలయరబకలక సయఖద

9466 SQX0506501
పపరర: షసషపర హహసపసన షపక

9469 SQX0498709
పపరర: భరరశశరరరవప ఐననల�

9472 SQX0498444
పపరర: నససమయ షపక�
భరస : నజర�
ఇసటట ననస:70-22-2183
వయససస:29
లస: ససస స

95-222/470

తసడడ:ప యయకలబ అల సయఖద
ఇసటట ననస:70-22-208
వయససస:40
లస: పప
95-222/471

తలర : జయలకడర�
ఇసటట ననస:70-22-2132
వయససస:45
లస: పప
95-222/473

95-222/455

తసడడ:ప తజదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-21-2178,
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప అమయ
ర ద హహసపసన
ఇసటట ననస:70-22-186
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:70-22-1922
వయససస:23
లస: ససస స
9471 SQX0496281
పపరర: బడతసరబ షపక�

9454 SQX0217588
పపరర: రఫసవపదదబన మహమరద

9449 SQX0501007
పపరర: శకనస మమరరగబపరల�

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:70-21-2177
వయససస:71
లస: పప

భరస : సలయవపదదబన
ఇసటట ననస:70-21-2658
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:70-22
వయససస:25
లస: పప
9468 SQX1898550
పపరర: బబగస షపక

95-222/457

తసడడ:ప కమల బబషర
ఇసటట ననస:70-21-2180
వయససస:33
లస: పప

భరస : షపక సరధదక
ఇసటట ననస:70-21-2192
వయససస:28
లస: ససస స
9462 SQX0507129
పపరర: ఫరతమబననసర బబగస షపక

9451 SQX1425934
పపరర: జకకకయయ షపక

95-222/452

తసడడ:ప పపభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:70-21-2176
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ఫజలలదదదన మహమరద
ఇసటట ననస:70-21-2178
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల ఖసదచ
బ స�
ఇసటట ననస:70-21-2180
వయససస:34
లస: ససస స
9459 SQX1771401
పపరర: షపక ససహనన

95-222/454

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-21-2177
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఫజలలదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-21-2178
వయససస:54
లస: ససస స
9456 SQX0505255
పపరర: రజయయ షపక�

9448 SQX0506915
పపరర: అకరసర బబగస షపక�

9446 SQX1425884
పపరర: రమజజ షపక

భరస : ససలయసన బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-21-2176
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖమబరరదదబన�
ఇసటట ననస:70-21-2176
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : పససచలయఖ
ఇసటట ననస:70-21-2177
వయససస:52
లస: ససస స
9453 SQX1832724
పపరర: కలబబప బబగస మహమరద

95-222/451

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:70-21-2176
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జబబగర
ఇసటట ననస:70-21-2176
వయససస:40
లస: ససస స
9450 SQX0507194
పపరర: హహహమయవత పరరచరర

9445 SQX0507400
పపరర: జజఖత మమరరగబపరల�

9470 SQX1466136
పపరర: హససన షపక

95-222/472

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2181
వయససస:40
లస: ససస స
95-222/474

9473 SQX0496695
పపరర: జరలబబననసర షపక�

95-222/475

తసడడ:ప మహమరద గరలబ�
ఇసటట ననస:70-22-2183
వయససస:70
లస: ససస స
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9474 SQX0495978
పపరర: నజర షపక�
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95-222/476

తసడడ:ప గరలబ�
ఇసటట ననస:70-22-2183
వయససస:38
లస: పప
9477 SQX0500421
పపరర: షమస ఖయనస షపక

95-222/479

95-222/482

95-222/484

95-222/487

95-222/490

95-222/493

95-222/495

తసడడ:ప అకగర అల
ఇసటట ననస:70-22-2194
వయససస:26
లస: పప

9487 SQX1437772
పపరర: అజహర ఖయన పఠరన

9490 SQX0499343
పపరర: తనహహరరన మహమరద�

9493 SQX2148187
పపరర: జహర బఇవనల షపక

9496 SQX0499517
పపరర: మసరసన షపక�

95-222/498

9499 SQX0499996
పపరర: ఆషర బబగస మగల

95-222/488

9502 SQX1590356
పపరర: రరకరష మయర
తసడడ:ప మతలయల
ఇసటట ననస:70-22-2194
వయససస:33
లస: పప

9482 SQX2190650
పపరర: ఇరరరన షపక

95-222/1344

9485 SQX0499061
పపరర: రహహల బబగమ పఠరన

95-222/486

9488 SQX0495952
పపరర: ఆదసఖయన పఠరన

95-222/489

తసడడ:ప అజసరమ న
ఇసటట ననస:70-22-2188
వయససస:52
లస: పప
95-222/491

9491 SQX0498758
పపరర: మబననఫ బబషర ఎసడడ�

95-222/492

తసడడ:ప ఉసరరన�
ఇసటట ననస:70-22-2189
వయససస:49
లస: పప
95-222/1345

9494 SQX0499566
పపరర: అమనన షపక�

95-222/494

భరస : కరరమ�
ఇసటట ననస:70-22-2191
వయససస:35
లస: ససస స
95-222/496

9497 SQX0499491
పపరర: ఇసతయయజ షపక�

95-222/497

భరస : కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-22-2192
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/499

భరస : సమవపలయర బబగ
ఇసటట ననస:70-22-2194
వయససస:40
లస: ససస స
95-222/501

95-222/481

తసడడ:ప ఆదమ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2188
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-22-2192
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమ�
ఇసటట ననస:70-22-2192
వయససస:70
లస: ససస స
9501 SQX1848340
పపరర: అఖయరక అహరద

95-222/485

భరస : మహబమబ జన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2190
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప మబననఫ�
ఇసటట ననస:70-22-2191
వయససస:45
లస: పప
9498 SQX0497016
పపరర: మసరసన బ షపక�

9484 SQX0498634
పపరర: అబబబల రషసద షపక�

9479 SQX0498253
పపరర: మజగన బ షపక

తసడడ:ప వరహబ ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:23
లస: పప

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:70-22-2189
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప మయససస షపక
ఇసటట ననస:70-22-2190
వయససస:66
లస: పప
9495 SQX0498295
పపరర: కరరమ షపక�

95-222/483

తసడడ:ప ఆదస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2188
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప బబష మహమరద
ఇసటట ననస:70-22-2189
వయససస:23
లస: ససస స
9492 SQX1151091
పపరర: మహబమబ జజన షపక

9481 SQX0496026
పపరర: ఇమయమన ఖయన

95-222/478

భరస : మహమరద తనహహర
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల రవపఫ�
ఇసటట ననస:70-22-2187
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఆదసఖయన
ఇసటట ననస:70-22-2188
వయససస:40
లస: ససస స
9489 SQX1894765
పపరర: ఖరఖరరననసర మహమరద

95-222/480

తసడడ:ప వరహబ ఖయన
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:30
లస: పప

భరస : రషసద అబబబల�
ఇసటట ననస:70-22-2187
వయససస:46
లస: ససస స
9486 SQX0496331
పపరర: నచరర హ బబగస పఠరన

9478 SQX0497552
పపరర: నససమయ షపక

9476 SQX0498998
పపరర: షరజయయ మహమరద�

తసడడ:ప వహబ ఖయన�
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వహబ ఖయన
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : నససమయ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:24
లస: పప
9483 SQX0499152
పపరర: హససనన అబబబల షపక�

95-222/477

తలర : నససమయ
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షసషపర హహసపసన
ఇసటట ననస:70-22-2186
వయససస:35
లస: ససస స
9480 SQX1297663
పపరర: ఇరరరన షపక

9475 SQX1096339
పపరర: షరహహల షపక

9500 SQX1590117
పపరర: రరజరష కలమయర

95-222/500

తసడడ:ప జగదతస పపసరద
ఇసటట ననస:70-22-2194
వయససస:25
లస: పప
95-222/502

9503 SQX0498071
పపరర: సరమఉలయర బబగ షపక

95-222/503

తసడడ:ప వల బబగ
ఇసటట ననస:70-22-2194
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: బబబర బబషర షపక
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95-222/504

తసడడ:ప షరజహన
ఇసటట ననస:70-22-2194
వయససస:45
లస: పప
9507 SQX0500124
పపరర: వరహహదన షపక

95-222/506

95-222/1145

95-222/510

95-222/512

95-222/515

95-222/517

95-222/520

తసడడ:ప జకకకయ
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:46
లస: పప

9517 SQX0498824
పపరర: బదసపన షపక

9520 SQX0500447
పపరర: ఫజలలననసర షపక

9523 SQX1438168
పపరర: కరరమబలయర షపక

9526 SQX0496661
పపరర: ఖయససస ఎస డడ�

95-222/522

9529 SQX2073476
పపరర: ననగమర వల షపక

95-222/513

9532 SQX0499764
పపరర: అరరరయ షపక
భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:33
లస: ససస స

9512 SQX2433142
పపరర: శరఫస ఉలయర షపక

95-179/1069

9515 SQX1964592
పపరర: ఖరఖరరన షపక

95-1/886

9518 SQX1466250
పపరర: రబబగన షపక

95-222/514

తసడడ:ప మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2203
వయససస:28
లస: పప
95-222/516

9521 SQX1900034
పపరర: బబజజన షపక

95-220/582

భరస : ఉసరరన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2206
వయససస:63
లస: ససస స
95-222/518

9524 SQX0499749
పపరర: షమమ షపక�

95-222/519

భరస : ననగబల�
ఇసటట ననస:70-22-2208
వయససస:29
లస: ససస స
95-222/521

9527 SQX2506319
పపరర: అబబబల మయ షపక

95-90/1112

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-22-2209
వయససస:48
లస: పప
95-222/1194

తసడడ:ప అబబబల మయ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2209
వయససస:25
లస: పప
95-207/743

95-222/508

భరస : షరకకర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2203
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : బబబ�
ఇసటట ననస:70-22-2208
వయససస:47
లస: పప

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2209
వయససస:26
లస: ససస స
9531 SQX2137909
పపరర: మహబబబ జన మహమరద

95-222/511

తసడడ:ప షకకర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2206
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇసరరయల సయఖద
ఇసటట ననస:70-22-2208
వయససస:35
లస: ససస స
9528 SQX1438325
పపరర: షరరరల షపక

9514 SQX1848548
పపరర: మమహరరననసర షపక

9509 SQX0501585
పపరర: కరరమబలయర షపక

తసడడ:ప ఖయజ నససరరదదబన
ఇసటట ననస:70-22-2198
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఖయదర వల
ఇసటట ననస:70-22-2205
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప షకకర
ఇసటట ననస:70-22-2206
వయససస:25
లస: పప
9525 SQX1470517
పపరర: నససమ సయఖద

95-222/509

భరస : రరయయ�ే్
ఇసటట ననస:70-22-2203
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నచర బబష సయఖద
ఇసటట ననస:70-22-2204
వయససస:25
లస: ససస స
9522 SQX1443175
పపరర: ససబబన షపక

9511 SQX0497602
పపరర: మసరసనశల షపక

95-222/1112

తసడడ:ప ననయబ రసచల
ఇసటట ననస:70-22-2196
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:70-22-2199
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:ప జలల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2203
వయససస:22
లస: ససస స
9519 SQX1894955
పపరర: సలయర సయఖద

95-222/507

తసడడ:ప ననయబ రసచల
ఇసటట ననస:70-22-2197
వయససస:40
లస: పప

భరస : అమర బబషర�
ఇసటట ననస:70-22-2198
వయససస:85
లస: ససస స
9516 SQX1895812
పపరర: ననజనన పఠరన

9508 SQX0497198
పపరర: ఖయజ షపక

9506 SQX0500793
పపరర: బబడడ షపక

భరస : వల బబగ
ఇసటట ననస:70-22.2194
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:70-22-2196
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననయబ రసచల�
ఇసటట ననస:70.22-2196
వయససస:58
లస: ససస స
9513 SQX0498717
పపరర: ఆబదసన షపక�

95-222/505

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2194
వయససస:53
లస: పప

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-22-2196
వయససస:30
లస: ససస స
9510 SQX0498550
పపరర: రహహమబన షపక�

9505 SQX1544015
పపరర: బబబబవల షపక

9530 SQX2500494
పపరర: ఖజ బఇవనల షపక

95-222/1451

భరస : అబబబల మయ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2209
వయససస:44
లస: ససస స
95-222/523

9533 SQX0498691
పపరర: మహమరద తనహ షపక

95-222/524

భరస : జజఫర
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:57
లస: ససస స
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పపరర: ఫయయజ సయఖద
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95-222/525

తసడడ:ప జజఫర
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:29
లస: పప
9537 SQX0497867
పపరర: జజఫర సయఖద

95-222/528

95-222/1346

95-222/531

9541 SQX2213460
పపరర: హహరర పఠరన

9544 SQX0223727
పపరర: ఖదదర షపక

95-222/534

9547 SQX2130615
పపరర: ఇమయమన షపక

9550 SQX0497313
పపరర: శవ ధనలకడర

భరస : బబబబరరవప కసదదమళర
ఇసటట ననస:70-22-2214 6TH LINE
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-22-2216
వయససస:38
లస: ససస స

9552 SQX2431518
పపరర: నగరనన షపక

9553 SQX2201143
పపరర: ననగబర బబష సయద

95-222/1348

భరస : ఇమయమన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2216
వయససస:20
లస: ససస స
9555 SQX0498519
పపరర: షరరఫపన షపక

95-222/538

భరస : ననగయఖ మనగర
ఇసటట ననస:70-22-2222
వయససస:68
లస: ససస స

95-222/532

95-222/1350

9559 SQX2194421
పపరర: సరలయర షపక

95-207/745

9562 SQX0497578
పపరర: ససలయర షపక
తసడడ:ప బబడత సరహహబ
ఇసటట ననస:70-22-2223
వయససస:45
లస: పప

9542 SQX1853498
పపరర: పఠరన షరహహద బబగస

95-222/530

9545 SQX0497123
పపరర: అసరతషననసర షపక

95-222/533

9548 SQX2210599
పపరర: అమరరననసర షపక

95-215/1529

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2214/2
వయససస:56
లస: ససస స
95-222/535

9551 SQX0497909
పపరర: శకనవరసరరవప బబతపపడడ

95-222/536

తసడడ:ప బబల కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-22-2216
వయససస:44
లస: పప
95-222/1349

9554 SQX1883370
పపరర: మహమరద షసలక

95-222/537

తసడడ:ప బబబబ షసలక
ఇసటట ననస:70-22-2217/1
వయససస:34
లస: పప
95-222/539

9557 SQX0496943
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక�

95-222/541

భరస : ససలయర�
ఇసటట ననస:70-22-2221
వయససస:40
లస: ససస స
95-222/1351

తసడడ:ప శలయర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2221
వయససస:18
లస: పప
95-222/542

95-222/529

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:70-22-2213
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల జబఉలయర
ఇసటట ననస:70-22-2219
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప శలయర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2221
వయససస:20
లస: ససస స
9561 SQX1119123
పపరర: లకరమర మనగర

9556 SQX0497719
పపరర: చనసద బబషర షపక

9539 SQX1894815
పపరర: రరహన భబణబ పఠరన

భరస : అసరరస ఖయన
ఇసటట ననస:70-22-2212/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప రహసతషలయర సయద
ఇసటట ననస:70-22-2217
వయససస:19
లస: పప

భరస : చనసద బబషర
ఇసటట ననస:70-22-2219
వయససస:55
లస: ససస స
9558 SQX2189595
పపరర: గగససయ షపక

95-222/1347

తసడడ:ప సతస ర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2214/2
వయససస:20
లస: పప
95-207/744

95-222/527

భరస : ఖలల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2212
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప షరరఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2212/1,
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద గగస
ఇసటట ననస:70-22-2213
వయససస:40
లస: పప
9549 SQX2130755
పపరర: లకడర కసదదమళర

95-224/1424

తసడడ:ప అమయనసలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2212
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2212/1
వయససస:43
లస: పప
9546 SQX0497933
పపరర: జలయన షపక

9538 SQX2244598
పపరర: జరరనన షపక

9536 SQX0497883
పపరర: ఇబపహహస సయఖద

తసడడ:ప జజఫర
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప రహమన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2212
వయససస:33
లస: పప
9543 SQX1853506
పపరర: అసరరస ఖయన పఠరన

95-222/526

తసడడ:ప జఫరర
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-22-2211
వయససస:70
లస: పప
9540 SQX2213452
పపరర: అమయనసలర ఖయన పఠరన

9535 SQX0497792
పపరర: జజబర సయఖద

9560 SQX2142289
పపరర: సరలయర షపక

95-222/1352

తసడడ:ప శలయర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2221 5TH LINE
వయససస:18
లస: పప
95-222/543

9563 SQX0496596
పపరర: మబన షపక

95-222/544

తసడడ:ప హబబ
ఇసటట ననస:70-22-2224
వయససస:29
లస: ససస స
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95-222/545

భరస : ఇససబ�
ఇసటట ననస:70-22-2224
వయససస:45
లస: ససస స
9567 SQX1446724
పపరర: బబషసద షపక

95-222/548

95-222/551

95-222/553

95-222/556

95-222/559

95-222/562

95-222/1354

తసడడ:ప దచల
ఇసటట ననస:70-22-2230
వయససస:37
లస: పప

9577 SQX0496117
పపరర: అబబబల మజద షపక

9580 SQX0498352
పపరర: ఫసర దదస షపక�

9583 SQX0496406
పపరర: మబషరకన షపక�

9586 SQX2355881
పపరర: శబర పఠరన

95-222/566

9589 SQX0499368
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-222/557

9592 SQX0497966
పపరర: మహబమబ దచలయ షపక
తసడడ:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:70-22-2230
వయససస:70
లస: పప

9572 SQX2425627
పపరర: మహమరద రరయయజ షపక

95-222/1353

9575 SQX1848399
పపరర: జజన బబషర షపక

95-222/555

9578 SQX0502237
పపరర: మహమరద హహసపసన షపక

95-222/558

తసడడ:ప ఘన ససలదన
ఇసటట ననస:70-22-2226
వయససస:46
లస: పప
95-222/560

9581 SQX0498014
పపరర: లయల జజన షపక�

95-222/561

తసడడ:ప జజన ససలదన�
ఇసటట ననస:70-22-2227
వయససస:45
లస: పప
95-222/563

9584 SQX0497248
పపరర: చససస షపక�

95-222/564

తసడడ:ప మబననఫ�
ఇసటట ననస:70-22-2229
వయససస:40
లస: పప
95-222/1355

9587 SQX0500314
పపరర: సరధదఖయ ససలయసనన షపక

95-222/565

భరస : నజర
ఇసటట ననస:70-22-2230
వయససస:31
లస: ససస స
95-222/567

భరస : మహబబల దచలయ
ఇసటట ననస:70-22-2230
వయససస:65
లస: ససస స
95-222/569

95-222/550

తసడడ:ప హనన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2226
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహబమబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2229
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నససర
ఇసటట ననస:70-22-2230
వయససస:31
లస: ససస స
9591 SQX0496505
పపరర: నజర అహరద షపక

95-222/554

భరస : చషసట�
ఇసటట ననస:70-22-2229
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప లయయహట ఉలయర పఠరన
ఇసటట ననస:70-22-2229
వయససస:34
లస: పప
9588 SQX0499459
పపరర: జమలయ బబగస షపక

9574 SQX0500496
పపరర: ఫరరమ నన షపక

9569 SQX0496760
పపరర: తనహహరర షపక

తలర : నచరజహన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2225
వయససస:18
లస: పప

భరస : లయలయ జజన�
ఇసటట ననస:70-22-2227
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఘన ససలదన
ఇసటట ననస:70-22-2228
వయససస:60
లస: ససస స
9585 SQX2355923
పపరర: మహబమబ ఖయన పఠరన

95-222/552

తసడడ:ప ఘన శశశద షపక
ఇసటట ననస:70-22-2226
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప దనవపద సరహహబ
ఇసటట ననస:70-22-2226
వయససస:71
లస: పప
9582 SQX0499327
పపరర: ఆబదన షపక

9571 SQX0498766
పపరర: ఖయజజ షపక

95-222/547

భరస : కరజజ
ఇసటట ననస:70-22-2225
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అబబబల సలయస
ఇసటట ననస:70-22-2226
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ఘన ససలదన
ఇసటట ననస:70-22-2226
వయససస:37
లస: పప
9579 SQX0497644
పపరర: ఘన ససలదన షపక

95-222/549

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-22-2225
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహమరద హహసపసన
ఇసటట ననస:70-22-2226
వయససస:33
లస: ససస స
9576 SQX0498055
పపరర: అబబబల సలయస షపక

9568 SQX0496463
పపరర: హబబ షపక

9566 SQX1466078
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ప హబబ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2224
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-22-2224
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-22-2225
వయససస:30
లస: పప
9573 SQX0496521
పపరర: హససనన షపక

95-222/546

భరస : షబబ
ఇసటట ననస:70-22-2224
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-22-2224
వయససస:35
లస: పప
9570 SQX0497834
పపరర: జజన షపక

9565 SQX0500405
పపరర: హససనన షపక

9590 SQX0496265
పపరర: నససర అహరద షపక

95-222/568

తసడడ:ప మహబమబ దచల
ఇసటట ననస:70-22--2230
వయససస:35
లస: పప
95-222/570

9593 SQX0619338
పపరర: అరరణకలమయరర ఐననల�

95-222/571

భరస : సరయరరమ�
ఇసటట ననస:70-22-2231
వయససస:30
లస: ససస స

Page 325 of 382

9594 SQX1466110
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95-222/572

తసడడ:ప ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2231
వయససస:30
లస: పప
9597 SQX1824135
పపరర: అమనన షపక

95-222/574

95-222/577

95-222/580

95-222/583

95-222/586

95-222/589

95-222/592

భరస : రహసతషలయర�
ఇసటట ననస:70-22-2238
వయససస:45
లస: ససస స

9607 SQX0496075
పపరర: జలయన షపక�

9610 SQX1297689
పపరర: యయససరన షపక

9613 SQX0496067
పపరర: బబజ షపక

9616 SQX0496232
పపరర: గగస మహహదదబన�

95-222/595

9619 SQX1895259
పపరర: హససన షపక

95-222/584

9622 SQX1896109
పపరర: అజర ర షపక
తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-22-2238
వయససస:19
లస: పప

9602 SQX0499905
పపరర: ఉసపసన బ షపక�

95-222/579

9605 SQX1590299
పపరర: మహమరద హనఫ షపక

95-222/582

9608 SQX1524793
పపరర: మసరసనశల షపక

95-222/585

తసడడ:ప నబ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:44
లస: పప
95-222/587

9611 SQX0500017
పపరర: బబజజన షపక�

95-222/588

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:70-22-2233
వయససస:45
లస: ససస స
95-222/590

9614 SQX0499277
పపరర: ఆషర షపక

95-222/591

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-22-2234
వయససస:32
లస: ససస స
95-222/593

9617 SQX0496299
పపరర: మసరసన షపక�

95-222/594

తసడడ:ప పససటట సరహహబ�
ఇసటట ననస:70-22-2234
వయససస:90
లస: పప
95-222/596

భరస : అబబబల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2235
వయససస:39
లస: ససస స
95-222/598

95-222/576

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:25
లస: పప

తలర : నచరరహ�
ఇసటట ననస:70-22-2234
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబబబల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:70-22-2235
వయససస:21
లస: ససస స
9621 SQX0498485
పపరర: షరరఫపన పఠరన�

95-222/581

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-22-2233
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:70-22-2234
వయససస:85
లస: ససస స
9618 SQX1895176
పపరర: సమన షపక

9604 SQX1590281
పపరర: మహమరద హహసపసన షపక

9599 SQX0499871
పపరర: బబజ షపక�

భరస : నబ�
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2233
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:70-22-2233
వయససస:25
లస: పప
9615 SQX0498162
పపరర: షరరబ� షపక�

95-222/578

తసడడ:ప నబ�
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప నబ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:44
లస: పప
9612 SQX1443605
పపరర: యయససన బబషర షపక

9601 SQX1590331
పపరర: ననగబలర షపక

95-222/1113

భరస : జలయన�
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప నబ�
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:34
లస: పప
9609 SQX1590315
పపరర: మసరసన వల షపక

95-222/575

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప లయల అహమద షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:21
లస: పప
9606 SQX0496315
పపరర: బబజ షపక�

9598 SQX0497776
పపరర: గగససయయ షపక�

9596 SQX0497818
పపరర: జయశక ఐననల�

భరస : జయరరమ�
ఇసటట ననస:70-22.2231
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:39
లస: ససస స
9603 SQX1824267
పపరర: అబబబల హఫసజ షపక

95-222/573

తసడడ:ప ధనససజయ రరవప ఐననల
ఇసటట ననస:70-22-2231
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబబబల హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:70-22-2232
వయససస:29
లస: ససస స
9600 SQX1524819
పపరర: ననగబలర షపక

9595 SQX0496414
పపరర: సరయరరస కకషష ఐననల

9620 SQX0499921
పపరర: రరజజశనన షపక�

95-222/597

భరస : మదదబన�
ఇసటట ననస:70-22-2238
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/599

9623 SQX2194173
పపరర: ఆరరఫ రహమన షపక

95-222/1356

తసడడ:ప జకర రహమన షపక
ఇసటట ననస:70-22-2238
వయససస:41
లస: పప
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9624 SQX0497321
పపరర: బబగస పఠరన
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95-222/600

భరస : మహమద ఖయన
ఇసటట ననస:70-22-2239
వయససస:45
లస: ససస స
9627 SQX0497677
పపరర: మహమరద ఖయన పఠరన

95-222/603

95-222/607

95-222/610

95-222/613

95-222/617

95-222/620

95-222/623

తసడడ:ప షరనవరజ�
ఇసటట ననస:70-23-2240
వయససస:30
లస: పప

9637 SQX1521021
పపరర: బబషర మహమరద

9640 SQX0499665
పపరర: రరజజశనన బబగస షపక

9643 SQX1883354
పపరర: ఆశ బ షసలక

9646 SQX0498808
పపరర: సరసశత వనమబల�

95-222/626

9649 SQX0506980
పపరర: పరరశన ససలయసనన షపక�

95-222/614

9652 SQX0501262
పపరర: ఆదస షపక�
తసడడ:ప షరనవరజ�
ఇసటట ననస:70-23-2240
వయససస:31
లస: పప

9632 SQX0507004
పపరర: గగససయయ షపక�

95-222/609

9635 SQX0499129
పపరర: లకడర కకలలసస

95-222/612

9638 SQX0498121
పపరర: అబబబల రహహస షపక

95-222/616

తసడడ:ప అబబబల ససబబన
ఇసటట ననస:70-22-2254
వయససస:40
లస: పప
95-222/618

9641 SQX0595405
పపరర: ఖలల ఖయన మహమరద

95-222/619

తసడడ:ప అమయనసలయర
ఇసటట ననస:70-22-2311
వయససస:46
లస: పప
95-222/621

9644 SQX0499228
పపరర: మలర క సయఖద

95-222/622

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:70-23-2239
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/624

9647 SQX0498188
పపరర: మహహన సయఖద�

95-222/625

తసడడ:ప వల�
ఇసటట ననస:70-23-2239
వయససస:29
లస: పప
95-222/627

భరస : షరనవరజ�
ఇసటట ననస:70-23-2240
వయససస:45
లస: ససస స
95-222/629

95-222/606

భరస : రరమయనసద సరగర
ఇసటట ననస:70-22-2249
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:70-23-2239
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:70-23-2239
వయససస:35
లస: పప
9651 SQX0498022
పపరర: కరరమబలయర షపక�

95-222/611

భరస : మహమరద షసలక
ఇసటట ననస:70-22-22171
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:70-23-2239
వయససస:34
లస: ససస స
9648 SQX0498626
పపరర: రహమయన సయఖద

9634 SQX0497461
పపరర: రమణమమరరస తతట�

9629 SQX0499616
పపరర: జజన షపక

భరస : రజజక�
ఇసటట ననస:70-22-2245
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బబబర బబషర
ఇసటట ననస:70-22-2295
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ
ఇసటట ననస:70-22-3261
వయససస:42
లస: ససస స
9645 SQX0499285
పపరర: శరసతకలమయరర దదపతలపపడడ�

95-222/608

తసడడ:ప గగస మహమరద
ఇసటట ననస:70-22-2249
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల లతఫ�
ఇసటట ననస:70-22-2291
వయససస:70
లస: పప
9642 SQX0697029
పపరర: బబలర కకసడన

9631 SQX0502591
పపరర: శకనవరస రరవప పససగరల

95-222/602

తసడడ:ప బబజత
ఇసటట ననస:70-22-2242
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప మబరహరర�
ఇసటట ననస:70-22-2246
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట లకరయఖ
ఇసటట ననస:70-22-2249
వయససస:47
లస: పప
9639 SQX0626770
పపరర: అబబబల రజజక షపక�

95-222/604

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ పససగరల
ఇసటట ననస:70-22-2244
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-22-2245
వయససస:43
లస: పప
9636 SQX0499913
పపరర: రరమయనసద సరగర కకలలసస

9628 SQX0507103
పపరర: రరషరర షపక

9626 SQX0499657
పపరర: సరదదక ఆలఖయన పఠరన

తసడడ:ప మహమరద ఖయన
ఇసటట ననస:70-22-2239
వయససస:28
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:70-22-2242
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససలలమయన
ఇసటట ననస:70-22-2244
వయససస:46
లస: ససస స
9633 SQX0497164
పపరర: రజజక షపక

95-222/601

తసడడ:ప అబబబల ఖయదర
ఇసటట ననస:70-22-2239
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన ఖయన
ఇసటట ననస:70-22-2239
వయససస:55
లస: పప
9630 SQX0499319
పపరర: ససరరజన షపక

9625 SQX0499855
పపరర: జరలబబననసర పఠరన

9650 SQX0499103
పపరర: బదరరననసర బబగమ

95-222/628

భరస : యబనసస బబలగ
ఇసటట ననస:70-23-2240
వయససస:68
లస: ససస స
95-222/630

9653 SQX0498667
పపరర: షరనవరజ షపక�

95-222/631

తసడడ:ప షరనవరజ�
ఇసటట ననస:70-23-2240
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: ఈససబ షపక
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95-222/1357

తసడడ:ప ఇమయమ సరబ
ఇసటట ననస:70-23-2240
వయససస:43
లస: పప
9657 SQX0497115
పపరర: రరమకకకషష మలయరడడ

95-222/633

95-222/634

95-222/635

95-222/638

95-211/785

95-222/642

95-222/1196

భరస : నయయబ రసచల�
ఇసటట ననస:70-23-2251
వయససస:45
లస: ససస స

9667 SQX0497610
పపరర: కరరమబలయర షపక�

9670 SQX1174853
పపరర: షపక రరకకబ

9673 SQX0497073
పపరర: ఈససఫ షపక�

9676 SQX1466300
పపరర: అరరణ జజఖత బబ సబబయ

95-222/647

9679 SQX0507012
పపరర: బబలలర మయరయ పలలర పప గబ�

95-222/639

9682 SQX0506998
పపరర: ఖయసససబ షపక�
భరస : జజన�
ఇసటట ననస:70-23-2251
వయససస:70
లస: ససస స

9662 SQX2289825
పపరర: జజఖత తతట

95-222/1361

9665 SQX0506972
పపరర: దసరరరసబ దచబ�

95-222/637

9668 SQX0498337
పపరర: ఖయజజ నససరరదదబన� షపక�

95-222/640

తసడడ:ప గరలబ�
ఇసటట ననస:70-23-2247
వయససస:55
లస: పప
95-211/786

9671 SQX0496653
పపరర: అషపఫపననసర షపక�

95-222/641

భరస : ఖయశస�
ఇసటట ననస:70-23-2248
వయససస:45
లస: ససస స
95-222/643

9674 SQX2086387
పపరర: ఈససఫ షపక

95-222/1195

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-23-2248
వయససస:55
లస: పప
95-222/644

9677 SQX2259943
పపరర: అశకఫ షపక

95-222/1362

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:70-23-2249
వయససస:40
లస: ససస స
95-222/648

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:70-23-2250
వయససస:48
లస: ససస స
95-222/650

95-222/1359

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:70-23-2247
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససజత కలమయర బబ సబబయ
ఇసటట ననస:70-23-2249
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమయసజననయబలల�
ఇసటట ననస:70-23-2250
వయససస:33
లస: ససస స
9681 SQX0506865
పపరర: జరలబబననసర షపక�

95-222/636

తసడడ:ప మమలయల�
ఇసటట ననస:70-23-2248
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఇససఫ షపక
ఇసటట ననస:70-23-2248
వయససస:54
లస: ససస స
9678 SQX0498733
పపరర: ననగమణణ దనరరసగబల�

9664 SQX0498618
పపరర: నచరర షపక�

9659 SQX2345460
పపరర: రజఖలకడర కనసకకలలర

తసడడ:ప రమణమమరరస తతట
ఇసటట ననస:70-23-2246
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:70-23-2248
వయససస:41
లస: పప

భరస : యమసఫ�
ఇసటట ననస:70-23-2248
వయససస:45
లస: ససస స
9675 SQX2051274
పపరర: శకకల షపక

95-222/1360

తసడడ:ప నససరరదదబన�
ఇసటట ననస:70-23-2247
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరకకబ
ఇసటట ననస:70-23-2248
వయససస:37
లస: ససస స
9672 SQX0542480
పపరర: షకకల షపక�

9661 SQX2194165
పపరర: సరధదక షపక

95-222/632

భరస : గబరర పపసరద కనసకకలలర
ఇసటట ననస:70-23-2243
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నససరరదదబన�
ఇసటట ననస:70-23-2247
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:70-23-2247
వయససస:29
లస: పప
9669 SQX1174838
పపరర: హససనన షపక

95-222/605

తసడడ:ప రజక షపక
ఇసటట ననస:70-23-2245
వయససస:18
లస: పప

భరస : రమణమమరరస�
ఇసటట ననస:70-23-2247
వయససస:43
లస: ససస స
9666 SQX0626838
పపరర: జగదదష ధచబబ

9658 SQX0501114
పపరర: ఖమర బబబబ షపక

9656 SQX0507178
పపరర: ఉమయమహహశశరర మలయరడడ�

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:70-23-2241
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-23-2242
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససరరశ బబబబ వసరల
ఇసటట ననస:70-23-2245
వయససస:34
లస: ససస స
9663 SQX0499202
పపరర: నరరల తతట�

95-222/1358

భరస : ఈససబ
ఇసటట ననస:70-23-2240
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-23-2241
వయససస:35
లస: పప
9660 SQX1895663
పపరర: సచరఖ కలమయరర వసరల

9655 SQX2239655
పపరర: మమమమమన షపక

9680 SQX0506907
పపరర: మమహరరననసర షపక�

95-222/649

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:70-23-2251
వయససస:35
లస: ససస స
95-222/651

9683 SQX0499384
పపరర: జజబబబలర �

95-222/652

తసడడ:ప ననయబ రసచల�
ఇసటట ననస:70-23-2251
వయససస:29
లస: పప
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9684 SQX0497347
పపరర: ఆదస షఫస షపక�
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95-222/653

తసడడ:ప ననయబ రసచల�
ఇసటట ననస:70-23-2251
వయససస:31
లస: పప
9687 SQX0506923
పపరర: అమరరన షపక�

95-222/656

95-222/1197

95-222/658

Deleted
95-222/1198

తసడడ:ప షసలదన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:19
లస: ససస స
9699 SQX2071058
పపరర: ననగబర షపక

95-224/1232

95-222/663

95-222/666

తసడడ:ప రహమయన�
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:50
లస: పప

9694 SQX1896679
పపరర: జజబబర ఎసడ

9697 SQX2293769
పపరర: శశశదన షపక

9700 SQX0542522
పపరర: మబసతనజ సయఖద�

9703 SQX0497503
పపరర: ఆషరబ షపక

95-222/1363

9692 SQX2056901
పపరర: ససలదన షపక

95-168/938

95-222/659

9695 SQX1895549
పపరర: షకకర షపక

95-222/660

తసడడ:ప హమద షపక
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:42
లస: పప
95-222/1364

9698 SQX2293850
పపరర: బషసర షపక

95-222/1365

తసడడ:ప శశశదన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:19
లస: ససస స
95-222/661

9701 SQX1486977
పపరర: ఫరరదన షపక

95-222/662

భరస : మబసస ఫర వల షపక
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:34
లస: ససస స
95-222/664

9704 SQX0497446
పపరర: జరలలయదదబన సయఖద�

95-222/665

భరస : రహమయన
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప జఫరర�
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:23
లస: పప

95-222/1366
9706 SQX2263853
పపరర: మహమరద బషసర అహరద షర
ఖదదప
తసడడ:ప మహమరద అబబబర రజరక షర ఖదదప
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:74
లస: పప

9707 SQX2263838
పపరర: హబబబననసర ఖయననస

భరస : మహమరద బషసర అహరద షర ఖదదప
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:64
లస: ససస స

9709 SQX1889286
పపరర: యయశరన బబగ

9710 SQX1899798
పపరర: అఖస ర పరరశన బబలగ

భరస : అయమబ బబగ
ఇసటట ననస:70-23-2264
వయససస:28
లస: ససస స

9711 SQX1899780
పపరర: ఇమయమన మహమరద

9712 SQX1889278
పపరర: అయమబ బబగ

95-222/669

9689 SQX2400448
పపరర: ఫరరరక సయద

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఇకబబల
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:27
లస: పప

95-222/1368
9708 SQX2199073
పపరర: మహమరద షబగర అహరద
ఖయన
తసడడ:ప మహమరద బషసర అహరద షర ఖదదప
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప అయమబ మహమరద
ఇసటట ననస:70-23-2264
వయససస:30
లస: పప

95-174/750

భరస : జరలలయదదబన�
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-23-2263
వయససస:45
లస: ససస స
9705 SQX0499632
పపరర: కరరమబలయర షపక�

9691 SQX2454445
పపరర: మషతఖ రరజశన సయఖద

95-222/655

భసధసవప: ఫయయజ సయద
ఇసటట ననస:70-23-2256
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప షసలదన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:23
లస: పప
9702 SQX0498881
పపరర: కరసర షపక

95-222/657

తసడడ:ప మరర సయఖద
ఇసటట ననస:70-23-2261
వయససస:69
లస: పప

భరస : షకకర షపక
ఇసటట ననస:70-23-2262/4
వయససస:43
లస: ససస స
9696 SQX2072825
పపరర: బషసర షపక

9688 SQX0498774
పపరర: షమమ షపక

9686 SQX0498840
పపరర: నససమయ షపక�

తసడడ:ప కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-23-2253
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-23-2254
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదస బబష షపక
ఇసటట ననస:70-23-2257
వయససస:19
లస: పప
9693 SQX1894682
పపరర: సబహ షపక

95-222/654

తసడడ:ప జజన�
ఇసటట ననస:70-23-2251
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-23-2253
వయససస:60
లస: ససస స
9690 SQX2071769
పపరర: ఖయదర బబష షపక

9685 SQX0501874
పపరర: గగస షపక�

తసడడ:ప రరహరన బబగ
ఇసటట ననస:70-23-2264
వయససస:54
లస: పప

95-222/667

95-222/1367

95-222/668

భరస : అయమబ బబలగ
ఇసటట ననస:70-23-2264
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/670

9713 SQX2233997
పపరర: ననగబర షపక

95-211/1154

Deleted

తసడడ:ప ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2264/4
వయససస:23
లస: పప
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9714 SQX1487280
పపరర: ససజదన ససలయసన మఘల

95-222/671

భరస : సరధదక బబలగ మఘల
ఇసటట ననస:70-23-2265
వయససస:34
లస: ససస స
9717 SQX1882745
పపరర: సప హహయల బబగ మగల

95-222/674

95-222/1199

95-222/676

95-222/679

95-222/682

95-222/685

95-222/688

తలర : నసరర సయఖద
ఇసటట ననస:70-23-2270/1
వయససస:23
లస: ససస స

9727 SQX1093681
పపరర: ఖయజజ షపక

9730 SQX1435974
పపరర: శసషరద షపక

9733 SQX0496976
పపరర: ననగబరర సయఖద�

9736 SQX0497149
పపరర: ఫసలరగజ సయఖద

95-222/691

9739 SQX0506246
పపరర: అఫప ప జ రగషణ సయఖద

95-222/680

9742 SQX0542514
పపరర: మబనన బబనస మహమరద
భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:70-23-2270-1
వయససస:33
లస: ససస స

9722 SQX2037075
పపరర: నచర తనజ షపక

95-222/1200

9725 SQX1218289
పపరర: పఠరన తనబబససమ ఖయన

95-222/678

9728 SQX1218347
పపరర: పఠరన సతనసర ఖయన

95-222/681

తసడడ:ప పఠరన ఇసరరయల ఖయన
ఇసటట ననస:70-23-2269
వయససస:46
లస: పప
95-222/683

9731 SQX1443886
పపరర: మహబమబ షపక

95-222/684

భరస : షసషపర
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:31
లస: ససస స
95-222/686

9734 SQX0507699
పపరర: షరకకరర బబనస సయఖద

95-222/687

భరస : దరరయయ
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:70
లస: ససస స
95-222/689

9737 SQX1435941
పపరర: లయలయ అహరద షపక

95-222/690

తసడడ:ప జజన అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:40
లస: పప
95-222/692

తసడడ:ప దరరయయ
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:42
లస: పప
95-222/694

95-211/972

భరస : పఠరన సతనసర ఖయన
ఇసటట ననస:70-23-2269
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప దరరయ
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప షఫస మహమరద
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:40
లస: పప
9741 SQX1848381
పపరర: బబగమ సయఖద

95-222/677

భరస : ఆదసబబషర�
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప దరరయయ
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:31
లస: పప
9738 SQX0497537
పపరర: ఆరరఫర మహమరద

9724 SQX0499301
పపరర: తససర మయ ఫసర దదస�

9719 SQX2044667
పపరర: అయషర షపక

తసడడ:ప ననగబర మర షపక
ఇసటట ననస:70-23-2266/1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప షసషపర షపక
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప దరరయయ
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:32
లస: ససస స
9735 SQX0497370
పపరర: ఇమయమజ రగషణ సయఖద

95-224/1231

తసడడ:ప అనశర షపక
ఇసటట ననస:70-23-2269
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల ఖయదర�
ఇసటట ననస:70-23-2269
వయససస:55
లస: పప
9732 SQX0499251
పపరర: షరహహనన సయఖద

9721 SQX2048437
పపరర: నచరరల హసన షపక

95-222/673

తసడడ:ప మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2266
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప అనశర�
ఇసటట ననస:70-23-2269
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:70-23-2269
వయససస:47
లస: ససస స
9729 SQX0497495
పపరర: అనశర షపక�

95-222/675

తసడడ:ప ననగమర మర షపక
ఇసటట ననస:70-23- 2266
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప అనశర షపక
ఇసటట ననస:70-23-2269
వయససస:23
లస: ససస స
9726 SQX0498923
పపరర: కరరమబననసర షపక�

9718 SQX1487207
పపరర: మబసస ఫర వల షపక

9716 SQX1487272
పపరర: సరధదక బబలగ మగల

తసడడ:ప గగస బబలగ మగల
ఇసటట ననస:70-23-2265
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల అజమ షపక
ఇసటట ననస:70-23-2265
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహహదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2266
వయససస:42
లస: ససస స
9723 SQX1590463
పపరర: ఫరరమన ననహ షపక

95-222/672

భరస : సప హహహల బబగ మగల
ఇసటట ననస:70-23-2265
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప గగసప బబగ మగల
ఇసటట ననస:70-23-2265
వయససస:36
లస: పప
9720 SQX2072163
పపరర: అపసరరననసర షపక

9715 SQX1884634
పపరర: ససజదన ససలయసనన మగల

9740 SQX0496752
పపరర: దయయరరయయ సయఖద

95-222/693

తసడడ:ప మహబమబ
ఇసటట ననస:70-23-2270
వయససస:73
లస: పప
95-222/695

9743 SQX0507111
పపరర: అమనన బబనస సయఖద

95-222/696

తసడడ:ప దరరయయ
ఇసటట ననస:70-23-2270-1
వయససస:34
లస: ససస స
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9744 SQX0498956
పపరర: షబబనన బబనస సయఖద

95-222/697

భరస : ఫసలరగజ రగషన
ఇసటట ననస:70-23-2270-1
వయససస:36
లస: ససస స
9747 SQX0499988
పపరర: బబజ షపక�

95-222/700

95-222/703

95-222/706

95-207/746

95-222/710

95-222/712

95-222/1371

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2279
వయససస:35
లస: ససస స

9757 SQX1896836
పపరర: హససన షపక

9760 SQX0497982
పపరర: మదనర షపక�

9763 SQX1771435
పపరర: మదచ
బ రర ససజత కలమయర

9766 SQX0908517
పపరర: సరహహమబనన షపక

95-222/717

9769 SQX1446708
పపరర: మరవరల షపక

95-222/708

9772 SQX2254977
పపరర: రరవత వనమబల
తసడడ:ప శకరరమలల వనమబల
ఇసటట ననస:70-23-2280
వయససస:18
లస: ససస స

9752 SQX1460856
పపరర: బబల రరజ పసననక

95-222/705

9755 SQX2142396
పపరర: రగశన మహమరద

95-222/1369

9758 SQX1896786
పపరర: జరలన బ షపక

95-222/709

భరస : మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-23-2275
వయససస:65
లస: ససస స
95-222/711

9761 SQX2289619
పపరర: జరలనబ బ షపక

95-222/1370

భరస : మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-23-2275
వయససస:66
లస: ససస స
95-222/713

9764 SQX1425983
పపరర: జయ పపసరద మదచ
బ రర

95-222/714

తసడడ:ప జజన మదచ
బ రర
ఇసటట ననస:70-23-2277
వయససస:66
లస: పప
95-222/715

9767 SQX1118505
పపరర: అనశర బబషర షపక

95-222/716

తసడడ:ప ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:70-23-2278
వయససస:25
లస: పప
95-222/718

తసడడ:ప అనశర షపక
ఇసటట ననస:70-23-2278
వయససస:37
లస: పప
95-222/1202

95-222/702

తసడడ:ప జహహర మహమరద
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:19
లస: పప

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:70-23-2278
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప షరనసజ
ఇసటట ననస:70-23-2278
వయససస:27
లస: పప
9771 SQX2047355
పపరర: రరజజశస షపక

95-222/707

తసడడ:ప మదచ
బ రర జయ పపసరద
ఇసటట ననస:70-23-2277
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప జయ పపసరద మయధసరర
ఇసటట ననస:70-23-2277
వయససస:39
లస: పప
9768 SQX1443498
పపరర: జబవపలర షపక

9754 SQX1437418
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప తడవరరర

9749 SQX0908293
పపరర: శకలత కకతస

తసడడ:ప గలయఖ పసననక
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప లయల హమయద�
ఇసటట ననస:70-23-2275
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ప దరరయయ
ఇసటట ననస:70-23-2276
వయససస:30
లస: పప
9765 SQX2423978
పపరర: ససజత కలమయర మయధసరర

95-222/704

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2275
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మదనర�
ఇసటట ననస:70-23-2275
వయససస:44
లస: పప
9762 SQX0542506
పపరర: షఫత రగజన సయఖద

9751 SQX1460898
పపరర: పదర కకడచరర

95-222/699

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తడవరరర
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2275
వయససస:18
లస: ససస స
9759 SQX0502526
పపరర: ససభబన షపక�

95-222/701

భరస : కకటటలసగరచనరర కకడచరర
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:49
లస: పప
9756 SQX2134880
పపరర: అఫసపన షపక

9748 SQX1460906
పపరర: జజఖత పసననక

9746 SQX1438184
పపరర: జనతషననసర షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-23-2273
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పసననక
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జహహర
ఇసటట ననస:70-23-2274
వయససస:42
లస: ససస స
9753 SQX0908483
పపరర: జహహర మహరద

95-222/698

తలర : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2273
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-23-2273
వయససస:48
లస: పప
9750 SQX0908491
పపరర: జహహద బబగమ మహమరద

9745 SQX1853431
పపరర: గగవరర జజన షపక

9770 SQX2073534
పపరర: బబజర షపక

95-222/1201

భరస : తనబ
ఇసటట ననస:70-23-2278
వయససస:31
లస: ససస స
95-222/1372

9773 SQX0499160
పపరర: జజన బ సయఖద�

95-222/719

భరస : ఇమయమ�
ఇసటట ననస:70-23-2282
వయససస:32
లస: ససస స
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9774 SQX1894732
పపరర: షమమ షపక
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95-222/720

భరస : బబగ జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2283
వయససస:23
లస: ససస స
9777 SQX0499145
పపరర: సరజదసననసర మహమరద�

95-222/723

95-222/726

95-222/729

95-222/732

95-211/787

95-219/1093

Deleted
95-222/1203

తసడడ:ప జబబద షపక
ఇసటట ననస:70-24-14
వయససస:19
లస: పప
9798 SQX1437475
పపరర: అబబబలయర గన షపక

తసడడ:ప మరర
ఇసటట ననస:70-24-2094-1
వయససస:29
లస: పప

95-222/730

9787 SQX0501890
పపరర: వససత రరవప బబ మరడడ

9790 AP151000702019
పపరర: మమహరరననసర షపక

9793 SQX2541431
పపరర: మబబన సయఖద

95-222/733

95-222/734

9799 SQX2073047
పపరర: జరలనబ బ షపక

95-211/788

9802 SQX0500769
పపరర: అ�ేసమబదదబన షపక
తసడడ:ప అబబబల అలస షపక
ఇసటట ననస:70-24-2094/6
వయససస:32
లస: పప

95-222/728

9785 SQX0499293
పపరర: వనసకట నరసమర చసతన

95-222/731

9788 SQX2260123
పపరర: రఫస షపక

95-222/1373

9791 SQX2533586
పపరర: సదనత సయఖద

95-205/901

Deleted

తసడడ:ప బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:70-24
వయససస:38
లస: పప
95-219/1123

9794 SQX2491827
పపరర: సదనత సయఖద

95-221/1511

తసడడ:ప బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:70-24
వయససస:38
లస: పప
95-224/1233

9797 SQX2047488
పపరర: అలయర బక సయఖద

95-222/1204

తసడడ:ప యకలబ వల సయఖద
ఇసటట ననస:70-24-23/6
వయససస:45
లస: పప
95-222/1213

తసడడ:ప షసషషదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-24-238
వయససస:61
లస: ససస స
95-222/737

9782 SQX0497297
పపరర: హహహమయవత�

తసడడ:ప హహసరసనన షపక
ఇసటట ననస:70-23-2289
వయససస:47
లస: పప

భరస : సదనత సయఖద
ఇసటట ననస:70-24
వయససస:34
లస: ససస స
9796 SQX2104016
పపరర: బషసరరననసర పఠరన

95-222/725

భరస : వనననదద
ఇసటట ననస:70-23-2289
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మహమరద అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-24-14
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప జజహహద షపక
ఇసటట ననస:70-24-24
వయససస:25
లస: పప
9801 SQX0495762
పపరర: చనన బబషర షపక

9784 SQX0507228
పపరర: కకషషకలమయరర బబ మరడడ

9779 SQX0499947
పపరర: మహమరద సరశర�

తసడడ:ప పరసడడరసగ ననయబడడ�
ఇసటట ననస:70-23-2287
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-23-2373
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:70-24
వయససస:39
లస: పప
9795 SQX2047306
పపరర: అజస షపక

95-222/727

తలర : కకషషకలమయరర
ఇసటట ననస:70-23-2289
వయససస:33
లస: పప

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-23-2373
వయససస:50
లస: ససస స
9792 SQX2509768
పపరర: సదనద సయఖద

9781 SQX0497453
పపరర: హహహమయవత ఆబబ తషల�

95-222/722

తసడడ:ప మహమరద హషమ�
ఇసటట ననస:70-23-2286
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:70-23-2289
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : కకషష కలమయరర
ఇసటట ననస:70-23-2289
వయససస:30
లస: పప
9789 AP151000702017
పపరర: గబహరరరన షపక

95-222/724

భరస : పరసడడరసగననయబడడ�
ఇసటట ననస:70-23-2287
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:70-23-2289
వయససస:30
లస: ససస స
9786 SQX0499897
పపరర: కకశశర కలమయర బబ మరడడ

9778 SQX0500025
పపరర: మహమరద జహహరరదదబన�

9776 SQX0501700
పపరర: హమద అలయరఖయన�

తసడడ:ప అహరద అలయరఖయన�
ఇసటట ననస:70-23-2283
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద హమద�
ఇసటట ననస:70-23-2286
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల సతనసర�
ఇసటట ననస:70-23-2286
వయససస:68
లస: పప
9783 SQX0499012
పపరర: వరలకడర బబ మరడడ

95-222/721

భరస : హమద అల�
ఇసటట ననస:70-23-2283
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హషమ�
ఇసటట ననస:70-23-2286
వయససస:55
లస: ససస స
9780 SQX0499962
పపరర: మహమరద హషస�

9775 SQX0499053
పపరర: షసషరద పఠరన�

9800 SQX0495333
పపరర: అబబబల ఖవ

95-222/735

తసడడ:ప అబబబల అలస
ఇసటట ననస:70-24-2094
వయససస:55
లస: పప
95-222/738

9803 SQX0542498
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-222/739

తసడడ:ప మరర
ఇసటట ననస:70-24-2094/6
వయససస:54
లస: పప
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9804 SQX0499533
పపరర: మహహదదబన షపక
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95-222/736

తసడడ:ప అబబబల అలమ
ఇసటట ననస:70-24-2094/,
వయససస:33
లస: పప
9807 SQX1590406
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-222/742

95-222/745

95-222/748

95-222/751

95-222/754

9814 SQX0497636
పపరర: మబనన రరనననసరబబగస షపక�

9817 SQX1896885
పపరర: రహహమబన షపక

9820 SQX0941195
పపరర: సలమయ సయఖద

95-222/757

9823 SQX1848357
పపరర: చచడతశశరర మమమల

తసడడ:ప మమమల వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-24-2302
వయససస:24
లస: ససస స

9826 SQX0497230
పపరర: శవలకడర చసతలచచరరవప

భరస : సససగరరయఖ
ఇసటట ననస:70-24-2303
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ప జజహహద షపక
ఇసటట ననస:70-24-2304
వయససస:29
లస: పప

95-222/752

9832 SQX0496125
పపరర: ఇరరరన షపక�
తసడడ:ప సరరరహన
ఇసటట ననస:70-24-2304
వయససస:30
లస: పప

9812 SQX0625764
పపరర: ఫరరక మహరద షపక�

95-222/747

9815 SQX0496547
పపరర: ఖసరరరద బబగస షపక�

95-222/750

9818 SQX1896901
పపరర: ఇమయమ సరహహబ షపక

95-222/753

తసడడ:ప ఖదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2297
వయససస:48
లస: పప
95-222/755

9821 SQX0620781
పపరర: సబహ షపక�

95-222/756

భరస : అబబబల రవపఫ�
ఇసటట ననస:70-24-2298
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/758

9824 SQX1467068
పపరర: యబగసధర మమమలయ

95-222/759

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప మమమలయ
ఇసటట ననస:70-24-2302
వయససస:24
లస: పప
95-222/760

9827 SQX0499137
పపరర: రరమకకటమర చసతలచచరరవప

95-222/761

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-24-2303
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/763

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:70-24-2304
వయససస:43
లస: ససస స
95-222/765

95-222/744

భరస : గగస బబషర�
ఇసటట ననస:70-24-2295
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:70-24-2303
వయససస:38
లస: ససస స

95-222/762 9829 SQX0500561
9828 SQX0497511
పపరర: పసదబ అమయరయ చసతలచచరరవప
పపరర: షరహహన షపక

9831 SQX1840867
పపరర: సమర షపక

95-222/749

తసడడ:ప వనసకటటసశరరరరవ మమమల
ఇసటట ననస:70-24-2302
వయససస:25
లస: ససస స
95-222/1374

9809 SQX0495788
పపరర: హఫసజజ బ షపక�

తసడడ:ప రజజక�
ఇసటట ననస:70-24-2291
వయససస:36
లస: పప

భరస : సమర
ఇసటట ననస:70-24-2298
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప బబబబ
ఇసటట ననస:70-24-2298
వయససస:33
లస: పప
9825 SQX2191120
పపరర: మమమల చగడతశశరర

95-222/746

భరస : ఇమయమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-24-2297
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : సబహ సయఖద
ఇసటట ననస:70-24-2298
వయససస:29
లస: ససస స
9822 SQX0908533
పపరర: సమర సయఖద

9811 SQX0620138
పపరర: జరరనన బబగస షపక�

95-222/741

భరస : బబజరలల�
ఇసటట ననస:70-24-2100
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:ప గగస బబషర�
ఇసటట ననస:70-24-2295
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప హమద�
ఇసటట ననస:70-24-2295
వయససస:52
లస: పప
9819 SQX1435966
పపరర: నఫసస పరరశన సయఖద

95-222/743

భరస : అబబబల రజజక�
ఇసటట ననస:70-24-2291
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-24-2292
వయససస:34
లస: ససస స
9816 SQX0496208
పపరర: గగస బబషర షపక�

9808 SQX0495275
పపరర: అశకఫ అల షపక

9806 SQX0495895
పపరర: పరఖరరజజన షపక�

తసడడ:ప షరజహన�
ఇసటట ననస:70-24-2097-1
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమర ఆల
ఇసటట ననస:70-24-2099
వయససస:35
లస: పప

భరస : రజజరఖ�
ఇసటట ననస:70-24-2225
వయససస:30
లస: ససస స
9813 SQX1513598
పపరర: ననగ రమఖ మమతషకలరర

95-222/740

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-24-2096-1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజత షపక
ఇసటట ననస:70-24-2099
వయససస:27
లస: పప
9810 SQX0507475
పపరర: షరహహన షపక�

9805 SQX0497560
పపరర: రమజజబ షపక

9830 SQX0497826
పపరర: జహహద షపక

95-222/764

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:70-24-2304
వయససస:55
లస: ససస స
95-222/766

9833 SQX2197572
పపరర: రరకసర షపక

95-222/1375

తసడడ:ప జహహదన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2304
వయససస:23
లస: ససస స
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9834 SQX1423243
పపరర: మబసరసరర బబగస షపక
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95-222/767

భరస : అమయనసలయర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2305
వయససస:32
లస: ససస స
9837 SQX0496497
పపరర: పరరశత ససహహచ

95-222/769

95-222/1376

95-222/1206

95-222/1207

95-16/745

95-222/1379

95-222/777

తసడడ:ప ఇమయమ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-24-2315
వయససస:30
లస: పప

9847 SQX2452167
పపరర: మహమరద హహసపసన షపక

9850 SQX0497040
పపరర: మబహహరరననసర మహమరద

9853 SQX0496786
పపరర: పరరశన పస

9856 SQX0498204
పపరర: ఆషర పస

95-222/1381

9859 SQX1772540
పపరర: రరహన షపక

95-222/1377

9862 SQX2458610
పపరర: జలయన బబగ
తసడడ:ప బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-24-2315/1
వయససస:53
లస: పప

95-222/1205

9845 SQX1438366
పపరర: ఫజలలననసర షపక

95-222/772

9848 SQX2251049
పపరర: షపక ఖసరరకద

95-222/1378

భరస : షపక అబబబల ఖయదర
ఇసటట ననస:70-24-2313/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-222/773

9851 SQX0495929
పపరర: జబద షపక

95-222/774

తసడడ:ప బబషర
ఇసటట ననస:70-24-2314
వయససస:42
లస: పప
95-222/775

9854 SQX0700278
పపరర: ఇననస సయఖద

95-222/776

తసడడ:ప జలయన
ఇసటట ననస:70-24-2314-1
వయససస:29
లస: పప
95-222/778

9857 SQX2377489
పపరర: మహమరద గగస షపక

95-222/1380

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2314/2
వయససస:59
లస: పప
95-221/1096

భరస : బబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-24-2315
వయససస:28
లస: ససస స
95-222/779

9842 SQX2047330
పపరర: మసరసన షపక

భరస : ఖలల ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2311
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహమరద ఆల ఖయన
ఇసటట ననస:70-24-2314-2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షపక మహమరద గగసప
ఇసటట ననస:70-24-2314/2
వయససస:55
లస: ససస స
9861 SQX1771393
పపరర: బబబబ సరహహబ షపక

95-224/1426

భరస : ఇసరరయల ఖయన
ఇసటట ననస:70-24-2314-1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇసరరయల ఖయన
ఇసటట ననస:70-24-2314-1
వయససస:34
లస: పప
9858 SQX2255081
పపరర: షపక షరహహద

9844 SQX2306900
పపరర: సప హహల షపక

95-222/771
9839 SQX0496034
పపరర: సరసబశవ రరవప చసతలచచరరవప

తసడడ:ప సలయస షపక
ఇసటట ననస:70-24-2310
వయససస:40
లస: పప

భరస : అమరరలయర
ఇసటట ననస:70-24-2314
వయససస:69
లస: ససస స

తలర : శరహహన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2314
వయససస:19
లస: పప
9855 SQX0700286
పపరర: మహమరదఆలఖయన పఠరన

95-224/1425

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-24-2312
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప జబర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2314
వయససస:18
లస: పప
9852 SQX2193514
పపరర: అజస షపక

9841 SQX2263978
పపరర: వరరసరశమ తషరకర

95-222/768

తసడడ:ప చన గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:70-24-2308
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-24-2310
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-24-2312
వయససస:24
లస: పప
9849 SQX2553675
పపరర: నయళమ షపక

95-222/770

తసడడ:ప ననగశశర రరవప తషరకర
ఇసటట ననస:70-24-2309
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2310/
వయససస:35
లస: ససస స
9846 SQX2051266
పపరర: మహమరద హనఫ షపక

9838 SQX0496059
పపరర: ఏడడకకసడలల చసతలచచరరవప

9836 SQX0500090
పపరర: హరరలలయ చసతలచచరరవప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:70-24--2307
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప చన గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:70-24-2308
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరరసరశమ తషరకర
ఇసటట ననస:70-24-2309
వయససస:44
లస: ససస స
9843 SQX2097152
పపరర: రహహమ షపక

95-222/1146

తసడడ:ప జజన shak
ఇసటట ననస:70.24-2305
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:70-24-2307
వయససస:34
లస: ససస స
9840 SQX2263960
పపరర: వజయలకడర తషరకర

9835 SQX0496091
పపరర: రహహస షపక

9860 SQX2504082
పపరర: అబద షపక

95-221/1516

భరస : ఇమయమ సరహహబబ షపక
ఇసటట ననస:70-24-2315
వయససస:61
లస: ససస స
95-222/1382

9863 SQX2475119
పపరర: జలయన బబగ

95-222/1383

తసడడ:ప మహమరద బబగ
ఇసటట ననస:70-24-2315/1
వయససస:53
లస: పప
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పపరర: జలయన బబగ
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95-222/1384

తసడడ:ప బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-24-2315/1
వయససస:53
లస: పప
9867 SQX2241404
పపరర: రరజశన షపక

95-222/1387

95-119/734

95-222/1209

95-222/784

95-222/787

95-222/790

95-222/1212

తసడడ:ప ఖయజజమయయ�
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:41
లస: పప

9877 SQX1521047
పపరర: ఖయజజ షపక

9880 SQX1895291
పపరర: నససన
ప షపక

9883 SQX2008654
పపరర: ఖయజ అననసర కరరమబలర షపక

9886 SQX1895986
పపరర: జమల షపక

95-222/793

9889 SQX0500058
పపరర: నచరర హ షపక�

95-222/785

9892 SQX0495945
పపరర: జహసగరర షపక�
తసడడ:ప ఖయజజమయయ�
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:38
లస: పప

9872 SQX0498089
పపరర: షమమ షపక

95-222/781

9875 SQX0496018
పపరర: షహబబదదబన షపక

95-222/783

9878 SQX1521062
పపరర: బషసర షపక

95-222/786

తసడడ:ప సమఉలర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2316-3
వయససస:28
లస: పప
95-222/788

9881 SQX1895333
పపరర: జలయన షపక

95-222/789

తసడడ:ప అకగర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-24-2317
వయససస:35
లస: పప
95-222/1210

9884 SQX2008662
పపరర: యససరన షపక

95-222/1211

భరస : ఖయజ అననసర కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2317
వయససస:32
లస: ససస స
95-222/791

9887 SQX0498063
పపరర: అకస ర షపక�

95-222/792

భరస : జహసగరర�
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/794

తలర : అమననబ�
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/796

95-222/1454

తసడడ:ప ఖయజజమయయ
ఇసటట ననస:70-24-2316-1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప శదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:30
లస: ససస స
9891 SQX0495986
పపరర: గగస షపక�

95-222/782

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-24-2317
వయససస:39
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2317
వయససస:31
లస: ససస స
9888 SQX0496893
పపరర: తనహహరర షపక�

9874 SQX0500272
పపరర: అసజ పస

9869 SQX2501328
పపరర: వజహద ఖయన పఠరన

భరస : షహబబదదబన
ఇసటట ననస:70-24-2316
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అకగర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-24-2317
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2317
వయససస:52
లస: పప
9885 SQX2009025
పపరర: హఫరస ఫసరదదస షపక

95-222/780

తసడడ:ప సమఉలర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2316-3
వయససస:26
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2317
వయససస:32
లస: ససస స
9882 SQX1895358
పపరర: అకగర బబష షపక

9871 SQX1460807
పపరర: వజయ లకడర పరరమ

95-222/1386

తసడడ:ప ఇసరక ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-24-2315/9
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప ఇసరరయల ఖయన
ఇసటట ననస:70-24-2316-1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సమఉలర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2316-3
వయససస:51
లస: ససస స
9879 SQX1895317
పపరర: హఫస ఫసరబగస షపక

95-222/1208

భరస : రమమష బబబబ పరరమ
ఇసటట ననస:70-24-2316
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అలయరబక సయఖద
ఇసటట ననస:70-24-2316
వయససస:43
లస: ససస స
9876 SQX1521054
పపరర: ఆససయయ షపక

9868 SQX2030161
పపరర: వజజహద ఖయన పఠరన

9866 SQX2161040
పపరర: అలబక షపక

తసడడ:ప హనఫ షపక
ఇసటట ననస:70-24-2315/8
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ఇశరక ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-24-2315/9
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఇననస
ఇసటట ననస:70-24-2316
వయససస:26
లస: ససస స
9873 SQX2072247
పపరర: నససమ సయఖద

95-222/1385

తసడడ:ప మహమరద గగసప షపక
ఇసటట ననస:70-24-2315/2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:70-24-2315/8
వయససస:33
లస: ససస స
9870 SQX2192722
పపరర: అనసరమననర సయద

9865 SQX2309185
పపరర: ఆరరఫపననసర షపక

9890 SQX0498469
పపరర: అమననబ షపక�

95-222/795

భరస : ఖయజజమయయ�
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:70
లస: ససస స
95-222/797

9893 SQX2438414
పపరర: సమఉలయర షపక

95-222/1388

తసడడ:ప హస శదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:38
లస: పప
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9894 SQX2437200
పపరర: జజబఊలయర షపక
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95-222/1389

తసడడ:ప శసషషదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2318
వయససస:28
లస: పప
9897 SQX0495903
పపరర: హఫసజ షపక�

95-222/800

95-222/1390

95-222/804

95-222/807

95-222/810

95-222/813

95-222/816

తసడడ:ప కరరమబలయర�
ఇసటట ననస:70-24-2330
వయససస:30
లస: ససస స

9907 SQX0497735
పపరర: తచహరరనషర బబగస మహమరద

9910 SQX0495713
పపరర: ఖలస మహమరద

9913 SQX1435883
పపరర: షబన షపక

9916 SQX1436931
పపరర: హససనన షపక

95-222/819

9919 SQX1435867
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల

95-222/808

9922 SQX0496216
పపరర: కరరమబలయర షపక�
తసడడ:ప అమర హసజజ�
ఇసటట ననస:70-24-2330
వయససస:48
లస: పప

9902 SQX1435982
పపరర: జమలయ తబబససస ఎస.డడ

95-222/803

95-222/806
9905 SQX0496737
పపరర: నజహత ససలయసనన మహమరద

9908 SQX1425900
పపరర: గగస బబషర షపక

95-222/809

తసడడ:ప కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:33
లస: పప
95-222/811

9911 SQX1438614
పపరర: జమల సయఖద

95-222/812

భరస : జజకకర సయఖద
ఇసటట ననస:70-24-2325
వయససస:41
లస: ససస స
95-222/814

9914 SQX1093723
పపరర: అనచరరధ బతష
స ల

95-222/815

భరస : వనసకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:31
లస: ససస స
95-222/817

9917 SQX0498535
పపరర: మలర క సయఖద�

95-222/818

భరస : ఖయజజ�
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:45
లస: ససస స
95-222/820

తసడడ:ప వనసకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:30
లస: పప
95-222/822

95-222/802

భరస : ఖలమ
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:51
లస: ససస స
9921 SQX0500256
పపరర: గగసఖ షపక�

95-222/805

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గబసజ
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:33
లస: ససస స
9918 SQX1093673
పపరర: ననగరసదపస వనమబల

9904 SQX0498428
పపరర: రరజజశనన అఫసపన మహమరద

9899 SQX1447029
పపరర: ససరరజ బబషర షపక

భరస : సలస ఎస.డడ
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప సససగరరయఖ
ఇసటట ననస:70-24-2325
వయససస:47
లస: పప
9915 SQX1446963
పపరర: పదర వనమబల

95-224/1427

భరస : అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:35
లస: పప
9912 SQX0495861
పపరర: శకనవరసస ససహహచ

9901 SQX2302560
పపరర: ఖజ వల షపక

95-222/799

తసడడ:ప కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2323
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:36
లస: ససస స
9909 SQX0495887
పపరర: సలస మహమరద

95-222/801

తసడడ:ప సమఉలయర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2323
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:70-24-2324
వయససస:32
లస: ససస స
9906 SQX0498170
పపరర: రరహనన నససన
ప మహమరద

9898 SQX1771344
పపరర: షపక రహహమబననసర

9896 SQX0496372
పపరర: పరరశనన బబగస షపక�

భరస : హఫసజ�
ఇసటట ననస:70-24-2322
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : షపక ఫసరగజ బబషర
ఇసటట ననస:70-24-2323
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప బశర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2323
వయససస:26
లస: ససస స
9903 SQX0497974
పపరర: రరషరర షరరన మహమరద

95-222/798

భరస : మకలగల షపక
ఇసటట ననస:70-24-2322
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప బబషర�
ఇసటట ననస:70-24 -2322
వయససస:36
లస: పప
9900 SQX2302537
పపరర: ఫరరరనన షపక

9895 SQX1438077
పపరర: సరజదన షపక

9920 SQX0495812
పపరర: ఖయజజ సయఖద�

95-222/821

తసడడ:ప నయయజజన�
ఇసటట ననస:70-24-2327
వయససస:55
లస: పప
95-222/823

9923 SQX1126524
పపరర: షసమ ఫరతమయ షపక

95-222/824

భరస : ఫకలకదదబన
ఇసటట ననస:70-24-2332
వయససస:27
లస: ససస స
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95-222/825

తసడడ:ప షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:70-24-2332
వయససస:27
లస: పప
9927 SQX0495747
పపరర: రరమయసజననయబలల తపపల�

95-222/828

95-222/831

95-222/1391

95-222/835

తసడడ:ప మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:70-24-2336
వయససస:58
లస: పప
9939 SQX0497750
పపరర: మసరసన బ షపక�

95-222/836

95-222/839

95-222/842

తసడడ:ప కలనననఏ షపక
ఇసటట ననస:70-25-2345/1
వయససస:28
లస: పప

95-222/1392

95-220/583

9935 SQX0499798
పపరర: జలలఖయ షపక�
భరస : జజన�
ఇసటట ననస:70-24-2336
వయససస:52
లస: ససస స

9937 SQX2249597
పపరర: కరరమబలయర షపక

9938 SQX2269579
పపరర: షపక ఈససబ

95-222/1393

9940 SQX0498477
పపరర: జజహహద షపక�

9943 SQX0497701
పపరర: వజయలకడర వడగర

9946 SQX0495564
పపరర: వనసకటటశశరరర వడడగ

9949 MLJ2060689
పపరర: నజరరన షపక

9952 SQX2191286
పపరర: సలస షపక
తసడడ:ప మయససస షపక
ఇసటట ననస:70-25-2411
వయససస:42
లస: పప

95-222/830

95-222/833

95-222/834

95-222/1394

తసడడ:ప షపక అయమబ
ఇసటట ననస:70-24-2337
వయససస:18
లస: పప
95-222/837

9941 SQX0495606
పపరర: బషసర షపక�

95-222/838

తసడడ:ప ససభబన�
ఇసటట ననస:70-24-2339
వయససస:33
లస: పప
95-222/840

9944 SQX0497693
పపరర: లసగమర వడగర

95-222/841

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:70-24-2340
వయససస:75
లస: ససస స
95-222/843

9947 SQX1446997
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-222/844

తసడడ:ప గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-24-2423
వయససస:31
లస: ససస స
95-220/584

భరస : జజన
ఇసటట ననస:70-24-3150
వయససస:53
లస: ససస స
95-168/1212

9932 SQX0495838
పపరర: బబషర షపక

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-24-2334 , 7 th line
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:70-24-2340
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-24-3150
వయససస:37
లస: ససస స
9951 SQX2508414
పపరర: అల రహమత

9934 SQX2192011
పపరర: జలయన షపక

9929 SQX0499400
పపరర: ఖయసససబ షపక

తసడడ:ప మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:70-24-2334
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-24-2340
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-24-2340
వయససస:40
లస: పప
9948 MLJ2060721
పపరర: రరజజశనన షపక

95-222/832

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:70-24-2339
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప శకరరమబలల
ఇసటట ననస:70-24-2339
వయససస:59
లస: పప
9945 SQX0495630
పపరర: సచరఖతతజ వడడగ

9931 SQX0495770
పపరర: మసరసనశల షపక

95-222/827

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:70-24-2334
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-24-2336
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:70-24-2339
వయససస:36
లస: ససస స
9942 SQX0495671
పపరర: ననగరశశర రరవప వడడగ

95-222/829

తసడడ:ప బబషర
ఇసటట ననస:70-24-2334
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబష
ఇసటట ననస:70-24-2334
వయససస:50
లస: ససస స
9936 SQX0496166
పపరర: జజన షపక�

9928 SQX0500074
పపరర: ఫరరరనన షపక

9926 SQX1126474
పపరర: షసకత అల షపక

తసడడ:ప అబబబలయర
ఇసటట ననస:70-24-2332
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:70-24-2334
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప బబషర
ఇసటట ననస:70-24-2334
వయససస:24
లస: పప
9933 SQX2191922
పపరర: కరససస బ షపక

95-222/826

తసడడ:ప శశకత అల షసలక
ఇసటట ననస:70-24-2332
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప చచననయఖ�
ఇసటట ననస:70-24-2333
వయససస:38
లస: పప
9930 SQX1443274
పపరర: రరబబగన షపక

9925 SQX1126516
పపరర: జరలనసదదబన షసలక

9950 SQX1437343
పపరర: అపసన షపక

95-222/845

భరస : అశకఫ అల షపక
ఇసటట ననస:70-24-20999
వయససస:27
లస: ససస స
95-222/1395

9953 SQX2190437
పపరర: బబ షపక

95-222/1396

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:70-25-2411
వయససస:38
లస: ససస స
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9954 SQX2191294
పపరర: రరషర షపక
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95-222/1397

9955 SQX1892777
పపరర: లకడర వనమబల

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:70-25-2411 , 7th line
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నగరజ వనమబల
ఇసటట ననస:70-26
వయససస:34
లస: ససస స

9957 SQX2308062
పపరర: తపననథ వనమబల

9958 SQX1896232
పపరర: మలన షపక

95-224/1429

తసడడ:ప నగరజ వనమబల
ఇసటట ననస:70-26
వయససస:18
లస: పప
9960 SQX0626408
పపరర: బబజ షపక�

95-222/848

95-222/851

95-221/1524

95-211/1191

95-207/752

95-220/585

తసడడ:ప మబనససరశమ
ఇసటట ననస:70-27-307
వయససస:39
లస: పప

9970 SQX2335404
పపరర: భబనస షపక

9973 SQX2335412
పపరర: రఫస షపక

9976 SQX0773895
పపరర: వజయలకడర తచడరపప

95-207/748

9979 SQX1918358
పపరర: గగపరల కకషష కలసడతటట

95-220/1353

9982 SQX0624429
పపరర: యహనస పసలర�
తసడడ:ప దతవయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-367
వయససస:39
లస: పప

9962 SQX0627596
పపరర: మసరసనమర షపక

95-222/850

9965 SQX2492734
పపరర: జమల షపక

95-211/1268

9968 SQX2266492
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-222/1399

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:70-27-25-35
వయససస:53
లస: ససస స
95-211/1194

9971 SQX2324911
పపరర: బబష షపక

95-211/1195

Deleted

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-31
వయససస:24
లస: పప
95-211/1200

9974 SQX2329464
పపరర: నససరత ఫరతమ షపక

95-211/1201

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-27-31-31
వయససస:24
లస: ససస స
95-222/852

9977 SQX1460922
పపరర: పపకరశ కరకరర మమడడ

95-222/853

తసడడ:ప ఇమయనయయలల కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:70-27-258
వయససస:31
లస: పప
95-211/789

తసడడ:ప ససబగరరవప కలసడతటట
ఇసటట ననస:70-27-300
వయససస:20
లస: పప
95-222/855

95-222/847

భరస : ఖజ
ఇసటట ననస:70-27-24-64
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:70-27-107
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప సయద రసచల
ఇసటట ననస:70-27-259
వయససస:20
లస: పప
9981 SQX0626663
పపరర: శకనస తసగవనలల

95-221/1485

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-31-31
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప సరదదక షపక
ఇసటట ననస:70-27-31-32
వయససస:58
లస: పప
9978 SQX2141166
పపరర: సయద బసస

9967 SQX2266542
పపరర: అసర స షపక

9959 SQX0627620
పపరర: కరరమబన షపక

భరస : ఖయసససషర
ఇసటట ననస:70-26-3063
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-31
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగబర వల లలట షపక
ఇసటట ననస:70-27-31/1 ,2 line
వయససస:34
లస: ససస స
9975 SQX1688241
పపరర: అబబబలయ షపక

95-222/849

తసడడ:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:70-27-25-35
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఖలల సయద
ఇసటట ననస:70-27-30-80
వయససస:45
లస: ససస స
9972 SQX2129328
పపరర: మబనన షపక

9964 SQX2448686
పపరర: రరణబక రరచచరర

95-224/1428

భరస : హహసపసన షర
ఇసటట ననస:70-26-3026
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప ఏడడకకసడలల రరచచరర
ఇసటట ననస:70-27
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక దనవపద
ఇసటట ననస:70-27-24-64
వయససస:34
లస: పప
9969 SQX2464931
పపరర: బలకకస సయద

95-222/846

తసడడ:ప హహసపసన షర�
ఇసటట ననస:70-26-3026
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:70-26-3187
వయససస:37
లస: ససస స
9966 SQX2519460
పపరర: ఖజ మహహదబ దన షపక

9961 SQX0626754
పపరర: ఖయససస షర షపక�

9956 SQX2307882
పపరర: లకడర వనమబల

భరస : నగరజ వనమబల
ఇసటట ననస:70-26
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబబప షపక
ఇసటట ననస:70-26-2130
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన షర�
ఇసటట ననస:70-26-3026
వయససస:30
లస: పప
9963 SQX0627216
పపరర: కరరమబన షపక�

95-224/1053

9980 SQX0773549
పపరర: లకడర దచసస

95-222/854

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-27-307
వయససస:58
లస: ససస స
95-222/856

9983 SQX2394518
పపరర: బబజ షహహద షపక

95-220/1344

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-27-1966
వయససస:52
లస: పప
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95-222/857

తసడడ:ప మగల వరల బబలగ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2174
వయససస:49
లస: పప
9987 SQX0627190
పపరర: మహహతబబననసర షపక

95-222/860

95-211/790

95-222/864

95-222/867

95-220/587

95-220/588

95-5/900

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:42
లస: ససస స

9997 SQX1302256
పపరర: అబబబల మబనర

10000 NDX3247178
పపరర: జలయన షపక

10003 SQX0628131
పపరర: జజనగ షపక

10006 SQX1423052
పపరర: బబజ షపక

95-211/1155

10009 SQX2271823
పపరర: రబగన షపక

95-222/868

10012 SQX1689330
పపరర: జజన షపక
తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:38
లస: పప

9992 SQX1302215
పపరర: పరరశన షపక

95-222/863

9995 SQX1302132
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-222/866

9998 SQX0626911
పపరర: ఖయదర వల షపక�

95-222/869

తసడడ:ప మహహదదబన�
ఇసటట ననస:70-27-2465
వయససస:70
లస: పప
94-154/723

10001 SQX1476424
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

95-211/791

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2470
వయససస:47
లస: పప
95-220/589

10004 MLJ2064384
పపరర: మహబమబబగషర షపక

95-220/590

తసడడ:ప జజన shek
ఇసటట ననస:70-27-2470
వయససస:43
లస: పప
95-211/792

10007 SQX1423045
పపరర: జజన షపక

95-211/793

తసడడ:ప వల జజన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:38
లస: పప
95-211/1156

తసడడ:ప ననగబల బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:23
లస: పప
95-220/592

95-222/862

తసడడ:ప ససలయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2463
వయససస:66
లస: పప

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నగబఆల బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:41
లస: ససస స
10011 SQX1688449
పపరర: భబజ షపక

95-222/865

భరస : జజన
ఇసటట ననస:70-27-2470
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:22
లస: పప
10008 SQX2271229
పపరర: మబబన పరవన షపక

9994 SQX0625871
పపరర: వరయఖ ఎడచ
ర రర�

9989 SQX1301910
పపరర: ససలయర సరహహబ షపక

భరస : ససలయర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2463
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప హనఫ
ఇసటట ననస:70-27-2470
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహబమబ బబషర
ఇసటట ననస:70-27-2470
వయససస:35
లస: ససస స
10005 SQX1828979
పపరర: రబబగన షపక

95-220/586

తసడడ:ప అబబబల మబజబ
ఇసటట ననస:70-27-2465
వయససస:38
లస: పప

భరస : యయకకబబ దనవరల
ఇసటట ననస:70-27-2468
వయససస:43
లస: ససస స
10002 SQX0627273
పపరర: షరకకరర షపక

9991 SQX1689736
పపరర: ఫరరక షపక

95-222/859

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2443
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప రతస యఖ�
ఇసటట ననస:70-27-2463
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఖయదర వల�
ఇసటట ననస:70-27-2465
వయససస:60
లస: ససస స
9999 SQX1478230
పపరర: యయసమర దవనల

95-222/861

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2463
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2463
వయససస:56
లస: ససస స
9996 SQX0627927
పపరర: ఖయదరరగ షపక�

9988 SQX1302199
పపరర: షపక ససనమ

9986 SQX1218222
పపరర: గన మరరర

తసడడ:ప షరజహన మరరర
ఇసటట ననస:70-27-2304
వయససస:26
లస: పప

భరస : షపక నననన
ఇసటట ననస:70-27-2344/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-27-2455
వయససస:46
లస: పప
9993 SQX1302116
పపరర: నచరర హన షపక

95-222/858

తసడడ:ప సరబ జ
ఇసటట ననస:70-27-2184
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఈససబ
ఇసటట ననస:70-27-2334
వయససస:31
లస: ససస స
9990 SQX0441311
పపరర: రగశయఖ నమరకరయల

9985 SQX0624940
పపరర: వల సయఖద

10010 SQX1690379
పపరర: షరజదన షపక

95-220/591

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2473
వయససస:35
లస: ససస స
95-220/593

10013 SQX2131316
పపరర: నచరజహన షపక

95-207/747

భరస : రరహమయన
ఇసటట ననస:70-27-2480
వయససస:41
లస: ససస స
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10014 SQX0765750
పపరర: అజజజ షపక
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95-211/794

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-27-2482
వయససస:29
లస: ససస స
10017 SQX0760017
పపరర: అబబబల సతనసర షపక

95-220/595

95-220/597

95-222/871

95-220/1345

95-220/599

95-220/601

95-211/1157

తసడడ:ప ఖసదనవన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2503
వయససస:67
లస: పప

10027 SQX2242469
పపరర: గగస గబలయస మహమరద

10030 SQX0628214
పపరర: ఖయసససబ షపక

10033 SQX0628230
పపరర: బబనస షపక�

10036 SQX2444966
పపరర: అసస ర వల షపక

95-220/602

10039 SQX1690965
పపరర: రజయయ షపక

95-220/1346

10042 SQX1690924
పపరర: గగసఖ షపక
భరస : ఛనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2503/1
వయససస:26
లస: ససస స

10022 SQX0627414
పపరర: రతనకలమయరర నలయ

95-222/870

10025 SQX1853555
పపరర: షసషరద బబగస సయఖద

95-222/873

10028 SQX0628081
పపరర: ఆరరఫ పఠరన

95-220/598

భరస : బశరరతషలర ఖయన
ఇసటట ననస:70-27-2494
వయససస:50
లస: ససస స
95-222/874

10031 SQX0628255
పపరర: నచరర హన షపక

95-220/600

భరస : అబబబలయర
ఇసటట ననస:70-27-2496
వయససస:35
లస: ససస స
95-222/875

10034 SQX0614388
పపరర: అరరణ కలమయర పస

95-222/876

తసడడ:ప కలమయర�
ఇసటట ననస:70-27-2496
వయససస:31
లస: పప
95-220/1347

10037 SQX0625327
పపరర: కకషష కకమరననన

95-222/878

తసడడ:ప శసకరరచనరఖ
ఇసటట ననస:70-27-2502
వయససస:60
లస: పప
95-220/603

భరస : శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2503
వయససస:59
లస: ససస స
95-220/605

95-211/796

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2487
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-27-2502
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2503
వయససస:38
లస: ససస స
10041 MLJ2063196
పపరర: షరరఫ షపక

95-222/872

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:70-27-2496
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అసస ర వల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2502
వయససస:32
లస: ససస స
10038 SQX1690940
పపరర: గబలయరర షపక

10024 SQX0625509
పపరర: శరఖససన నలస

10019 SQX1476143
పపరర: రరమయ రరవప కలసదతటట

భరస : పపసరద
ఇసటట ననస:70-27-2484
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగబల మరర
ఇసటట ననస:70-27-2495
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2496
వయససస:42
లస: పప
10035 SQX2456358
పపరర: ఖరఖరరననసర షపక

95-211/797

తసడడ:ప గబలయస మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-2491
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప అహరద ఖయన
ఇసటట ననస:70-27-2494
వయససస:55
లస: పప
10032 SQX1689587
పపరర: అబబబలయర షపక

10021 SQX1476051
పపరర: కవత నల

95-220/594

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కలసదతటట
ఇసటట ననస:70-27-2483
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ప పపసరద
ఇసటట ననస:70-27-2484
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప అలయరబబష పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-2490
వయససస:40
లస: ససస స
10029 SQX0614297
పపరర: బసరతషలర ఖయన పఠరన

95-220/596

భరస : శరససన నల
ఇసటట ననస:70-27-2484
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప పపసరద
ఇసటట ననస:70-27-2484
వయససస:29
లస: పప
10026 SQX2197424
పపరర: కససస బ పఠరన

10018 SQX0760082
పపరర: మసరసన వల షపక

10016 SQX1691229
పపరర: ఆయయశర అసజఎస షపక

భరస : అబబబల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2482
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మరరవల
ఇసటట ననస:70-27-2482
వయససస:48
లస: పప

భరస : అశకఫ వరల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2483
వయససస:28
లస: ససస స
10023 SQX0626853
పపరర: రరజరసదప పపసరద నలయ

95-211/795

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-27-2482
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-27-2482
వయససస:28
లస: పప
10020 SQX1690486
పపరర: రజయయ ససలయసనన షపక

10015 SQX0765628
పపరర: బబజద బ షపక

10040 MLJ2063188
పపరర: చనసదనగషర షపక

95-220/604

తసడడ:ప షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2503
వయససస:37
లస: పప
95-220/606

10043 SQX1796952
పపరర: అబబబల అలస షపక

95-220/608

తసడడ:ప యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2503NEAR MASZID
వయససస:22
లస: పప

Page 340 of 382

10044 SQX0627109
పపరర: మయధవ అసకరల
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95-222/879

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-27-2506
వయససస:29
లస: ససస స
10047 SQX0441600
పపరర: ఏససబబబబ కరకరర మమడడ

95-211/799

10048 SQX1691104
పపరర: శవ పరరశత కకమరననన

95-220/610

10051 SQX0628321
పపరర: మమరర కలమయరర కరకరర మమడడ�
భరస : ననన�
ఇసటట ననస:70-27-2508
వయససస:30
లస: ససస స

10053 SQX0628156
పపరర: ససధనరరణణ పస�

10054 SQX0626788
పపరర: వజయ కలమయర వనలలతల

95-222/884

తసడడ:ప అరరణ కలమయర�
ఇసటట ననస:70-27-2510
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరరష కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:70-27-2514
వయససస:30
లస: ససస స
10059 SQX0625475
పపరర: ససరరష కరకరర మమడడ�

95-222/889

95-222/890

95-222/893

భరస : ననగరశశర రరవప గబసడడమలర
ఇసటట ననస:70-27-2524
వయససస:41
లస: ససస స

95-222/885

10063 SQX0626119
పపరర: ససరరష మయరపరక

10066 SQX0625129
పపరర: మయణణకఖరరవప గడబస�

95-222/896

10069 SQX0626952
పపరర: ఇమయరనయయలల కరకరర మమడడ�

95-222/887

10072 SQX1476234
పపరర: ననగరశశర రరవప గబసడడమలర
తసడడ:ప వనసకట పత గబసడడమలర
ఇసటట ననస:70-27-2524
వయససస:47
లస: పప

10052 SQX0627315
పపరర: లలదదయయ కరకరర మమడడ

95-222/883

10055 SQX0626572
పపరర: నరరష మయరపరక�

95-222/886

10058 SQX1302389
పపరర: జజన వనససర కరకరర మమడడ

95-222/888

తసడడ:ప నలరరజ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:70-27-2514
వయససస:26
లస: పప
95-220/612

10061 SQX1476226
పపరర: మజరష కనసమమరర

95-211/800

తసడడ:ప అసజరయఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:70-27-2516
వయససస:44
లస: పప
95-222/891

10064 SQX0626309
పపరర: అమరరశశరరరవప ఇకలకరరస�

95-222/892

తసడడ:ప లకరయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-2518
వయససస:35
లస: పప
95-222/894

10067 SQX0627885
పపరర: రరహనన షపక

95-222/895

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-27-2522
వయససస:29
లస: ససస స
95-222/897

తసడడ:ప యయకలబ�
ఇసటట ననస:70-27-2522
వయససస:53
లస: పప
95-211/801

95-222/881

తసడడ:ప వనసకటటష�
ఇసటట ననస:70-27-2512
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:70-27-2520
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఇమయనయయల�
ఇసటట ననస:70-27-2522
వయససస:50
లస: ససస స
10071 SQX1476259
పపరర: బబజర గబసడడమలర

10060 SQX1690742
పపరర: లయవణఖ కరకలమమడడ

10049 SQX0624478
పపరర: భబషర పఠరన�

భరస : పపకరష
ఇసటట ననస:70-27-2508
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-27-2517
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ఛగటట�
ఇసటట ననస:70-27-2520
వయససస:45
లస: పప
10068 SQX0627810
పపరర: ఇసదదర కరకరర మమడడ�

95-222/882

భరస : ననతనయలల కరకరరమమడడ
ఇసటట ననస:70-27-2514/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:70-27-2517
వయససస:48
లస: ససస స
10065 SQX0626960
పపరర: బబబబ షపక�

10057 SQX1426023
పపరర: రషసదన షపక

95-211/798

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:70-27-2507
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప బబజత షపక
ఇసటట ననస:70-27-2514
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప నల రరజ�
ఇసటట ననస:70-27-2514
వయససస:36
లస: పప
10062 SQX0627208
పపరర: జయమర మయరపరక�

95-220/609

తసడడ:ప దతవదనస
ఇసటట ననస:70-27-2510
వయససస:39
లస: పప
95-220/611

10046 SQX0441329
పపరర: ననన కరకరర మమడడ

తసడడ:ప ఇమరనయయలల
ఇసటట ననస:70-27-2507
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబల యయసస రరజ కకమరననన
ఇసటట ననస:70-27-2507
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-27-2508
వయససస:23
లస: పప

10056 SQX1690692
పపరర: ససనతన కరకరర మమడడ

95-222/880

భరస : యయకలబ
ఇసటట ననస:70-27-2506
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప సససదర రరవప
ఇసటట ననస:70-27-2507
వయససస:49
లస: పప
10050 SQX1689637
పపరర: వనసగయఖ బబలరసకకసడ

10045 SQX0627844
పపరర: షమనన షపక

10070 SQX1613273
పపరర: వనసకట రసగ అరశపలర

95-222/898

తసడడ:ప శకనవరస రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:70-27-2523
వయససస:28
లస: పప
95-211/802

10073 SQX1126458
పపరర: బబజర గబసడడమలర

95-222/899

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-27-2524
వయససస:42
లస: ససస స
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10074 SQX2214492
పపరర: గనననబరర రరడడడ పసటట ట
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95-150/648

తసడడ:ప కకషష పసటట ట
ఇసటట ననస:70-27-2525
వయససస:18
లస: పప
95-66/863

భరస : మరర హహహదర beg
ఇసటట ననస:70-27-2527
వయససస:64
లస: ససస స
95-220/1349

Deleted
95-220/1352

Deleted

తసడడ:ప ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2534
వయససస:24
లస: పప
10086 MLJ2066645
పపరర: ఫజల షపక

95-220/614

తసడడ:ప అబబబలయమ దర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2535
వయససస:57
లస: పప
10089 SQX0441634
పపరర: కరరమమలయర� శశక�

95-211/805

95-220/616

95-222/903

Deleted

తసడడ:ప ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2534
వయససస:24
లస: పప
10087 SQX0627323
పపరర: రరహనన షపక

95-222/900

95-211/806

10082 SQX2187458
పపరర: అలయ షపక

95-220/1351

10085 SQX0441220
పపరర: ��ేసల శశక

95-211/804

తసడడ:ప సడక
ఇసటట ననస:70-27-2535
వయససస:39
లస: పప
10088 SQX1897198
పపరర: అసర స షపక

95-222/901

10091 SQX0628057
పపరర: బషసరర షపక

95-220/615

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:70-27-2540
వయససస:60
లస: ససస స

10093 SQX0626671
పపరర: మసరసన షపక

95-220/617

10094 SQX1126466
పపరర: ననగరశశర రరవప గబసడడమలర

10099 SQX1690767
పపరర: లకడర మమచతరర

10101 SQX1476077
పపరర: లకడర మమచతరర

10102 SQX2447217
పపరర: లకడర మమచతరర
భరస : జననరర న రరవప మమచతరర
ఇసటట ననస:70-27-2550
వయససస:47
లస: ససస స

95-222/902

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-27-2544
వయససస:44
లస: పప

95-211/1158 10097 SQX2277457
10096 SQX2277556
పపరర: మబరరసజజ బయయగ మహమరద
పపరర: హఫసజననసర మహమరద

భరస : మమచతరర జననరబనరరవప
ఇసటట ననస:70-27-2549
వయససస:23
లస: ససస స

95-211/807

95-220/1348

తసడడ:ప ఫజల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2535
వయససస:19
లస: పప

10090 SQX0440784
పపరర: బబబబ శశక

తసడడ:ప మబరరసజజ బయయగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-2548
వయససస:19
లస: పప

భరస : చసదప బబబబ మమచతరర
ఇసటట ననస:70-27-2550
వయససస:32
లస: ససస స

95-222/1398

తసడడ:ప అహరద బయయగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-2548
వయససస:56
లస: పప
95-222/1400

10079 SQX2186096
పపరర: ఖయదర బబష షపక

తసడడ:ప ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2534
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:70-27-2540
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమగయఖ దరరససనపప
ఇసటట ననస:70-27-2546
వయససస:61
లస: ససస స
10098 SQX2276087
పపరర: ననలమమలయర బబగ మహమరద

95-220/1350

తసడడ:ప ఖయధర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2534
వయససస:26
లస: ససస స
10084 SQX2261261
పపరర: అలర బకలక షపక

95-64/1217

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2534
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-27-2540
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-27-2540
వయససస:48
లస: పప
10095 SQX1884246
పపరర: లకడర దరరససనపప

95-220/613

తసడడ:ప ఫజల
ఇసటట ననస:70-27-2535
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ననయబరసచల�
ఇసటట ననస:70-27-2540
వయససస:33
లస: పప
10092 SQX0624817
పపరర: కరరమబలయర షపక

10078 MLJ2061141
పపరర: రరమబలమర ఏరరవర

10081 SQX2187375
పపరర: ఆరరఫర షపక

10076 MLJ3589934
పపరర: మర హహహదర షపక

తసడడ:ప ససబబన షసలక
ఇసటట ననస:70-27-2527
వయససస:76
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:70-27-2532
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2534
వయససస:53
లస: పప
10083 SQX2187391
పపరర: అలయర బక షపక

95-211/803

భరస : కకషరష రరడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:70-27-2525
వయససస:37
లస: ససస స

10077 SQX0231084
పపరర: షరహహద ఉననసర బబగస

10080 SQX2229482
పపరర: ఖదర బబష షపక

10075 SQX1476176
పపరర: శరసత పసటట ట

95-211/1159

భరస : మబరరసజజ బయయగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-2548
వయససస:51
లస: ససస స
95-220/618

10100 SQX1848407
పపరర: మననకమర కలరరపపచతరర

95-222/904

భరస : కలమయరసరశమ కలరరపపచతరర
ఇసటట ననస:70-27-2549
వయససస:80
లస: ససస స
95-211/1160

10103 SQX2449650
పపరర: కనన మమచతరర

95-211/1161

తసడడ:ప జననరరన రరవప మమచతరర
ఇసటట ననస:70-27-2550
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: కరష మమడడచచరర
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95-220/619

తసడడ:ప జననరరనరరవప మమడడచతరర
ఇసటట ననస:70-27-2550
వయససస:37
లస: పప
10107 SQX1853456
పపరర: లకడర దసరర మమచతరర

95-222/905

95-211/808

95-211/973

95-222/909

95-211/1165

95-211/1168

95-220/622

తసడడ:ప మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:70-27-2565
వయససస:45
లస: పప

10117 SQX0627760
పపరర: లకరమర బబలరసకకసడ

10120 SQX2374171
పపరర: లతఫ షపక

10123 SQX2432763
పపరర: పపషత రరజ గగలర

10126 SQX1899921
పపరర: పపషత రరజ GOLLA

95-220/625

10129 SQX1899665
పపరర: ససదనన షపక

95-222/910

10132 SQX1688852
పపరర: దసరర మమకల
భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:70-27-2568
వయససస:42
లస: ససస స

10112 SQX2227163
పపరర: వజయలకడర పరరమ

95-211/1162

10115 SQX0627919
పపరర: ససతనమహలకడర నదదలయ�

95-222/908

10118 SQX2038404
పపరర: గరలబ షపక

95-120/668

తసడడ:ప ఇలయయస
ఇసటట ననస:70-27-2557/1
వయససస:27
లస: పప
95-211/1166

10121 SQX2415578
పపరర: నచరజహన షపక

95-211/1167

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2559
వయససస:37
లస: ససస స
95-211/1169

10124 SQX2423697
పపరర: ససపపరష రరణణ గగలర

95-212/1010

భరస : పపషత రరజ గగలర
ఇసటట ననస:70-27-2562
వయససస:47
లస: ససస స
95-220/623

10127 SQX1899681
పపరర: వహహద షపక

95-220/624

భరస : ససదనన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2563
వయససస:28
లస: ససస స
95-220/626

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2563
వయససస:33
లస: పప
95-222/911

95-222/907

భరస : యగయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-2555
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప జజసఫ గగలర
ఇసటట ననస:70-27-2562
వయససస:53
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2563
వయససస:50
లస: ససస స
10131 SQX0626978
పపరర: భబసకరరరవప మమకల�

95-211/1163

తసడడ:ప జజసఫ గగలర
ఇసటట ననస:70-27-2562
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపషతరరజ గగలర
ఇసటట ననస:70-27-2562
వయససస:47
లస: ససస స
10128 SQX1900091
పపరర: సలమ కగసర షపక

10114 SQX2420164
పపరర: లయల అహరద షపక

10109 SQX0626804
పపరర: వనసగయఖ ననగళళ�

భరస : రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:70-27-2553/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇలయయస షపక
ఇసటట ననస:70-27-2557/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2559
వయససస:22
లస: పప
10125 SQX1949460
పపరర: ససపపరష రరణణ గగలర

95-211/809

భరస : వనసగయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-2556
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : లయయజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2557/1
వయససస:42
లస: ససస స
10122 SQX2336196
పపరర: అనవర బబష షపక

10111 SQX0630541
పపరర: పపరష చసదపరరవప పరరమ

95-220/621

తసడడ:ప ననరరయణ�
ఇసటట ననస:70-27-2553
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2554
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:70-27-2555
వయససస:36
లస: ససస స
10119 SQX2230258
పపరర: రహమత షపక

95-222/906

తసడడ:ప మసగయఖ
ఇసటట ననస:70-27-2553/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : బషసర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2554
వయససస:36
లస: ససస స
10116 SQX0627901
పపరర: శవలలయ బబలరసకకసడ�

10108 SQX0626556
పపరర: రమమష బబబబ పరరమ

10106 SQX1689389
పపరర: రరజ కలరరపపచతరర

తసడడ:ప కలమయర సరశమ కలరరపపచతరర
ఇసటట ననస:70-27-2550
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప యసగయఖ
ఇసటట ననస:70-27-2553
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప మసగయఖ
ఇసటట ననస:70-27-2553/1
వయససస:39
లస: పప
10113 SQX2031284
పపరర: సలయరబబగస సయఖద

95-220/620

తసడడ:ప జననరర నరరవప మమడడచతరర
ఇసటట ననస:70-27-2550
వయససస:40
లస: పప

భరస : కననన మమచతటట
ఇసటట ననస:70-27-2550
వయససస:24
లస: ససస స
10110 SQX0441113
పపరర: రమమశ బబబబ పరరమ

10105 MLJ2061943
పపరర: చసదపబబబబ మమడడచచరర

10130 SQX1423060
పపరర: మబససఫ జజన షపక

95-211/810

తసడడ:ప అల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2565
వయససస:58
లస: పప
95-220/627

10133 SQX1691393
పపరర: దదననష బబబబ మమకల

95-220/628

తసడడ:ప భబసకరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:70-27-2568
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: ఏడడకకసడలల మమకల
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95-220/629

తసడడ:ప భబసకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:70-27-2568
వయససస:24
లస: పప
10137 SQX1848688
పపరర: షరరఫ బబబబ షపక

95-220/632

95-222/912

95-222/916

95-211/812

95-145/1056

95-220/638

95-220/641

తసడడ:ప ననతనయయలల కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:70-27-2587
వయససస:70
లస: పప

10147 SQX1690817
పపరర: మయరస మర కనసమమరర

10150 SQX0628073
పపరర: భపమరరసబ పసనననటట

10153 SQX1689504
పపరర: జలయన షపక

10156 SQX2361319
పపరర: ఖయదర బబష షపక

95-222/919

10159 SQX1437855
పపరర: ననతనయబల కరకరర మమడడ

95-220/635

10162 SQX1689579
పపరర: అలయరబక షపక
తసడడ:ప బబడత షపక
ఇసటట ననస:70-27-2588
వయససస:30
లస: పప

10142 SQX0628545
పపరర: ఆయయషర షపక�

95-222/915

10145 SQX1476325
పపరర: రగజజ కనసమమరర

95-211/811

10148 MLJ2061158
పపరర: శరఖసబబబబ కనసమమరర

95-220/636

తసడడ:ప అజరయఖ కనసమమరర
ఇసటట ననస:70-27-2582
వయససస:48
లస: పప
95-220/637

10151 SQX1302314
పపరర: రహహమబననసర మహమరద

95-222/917

భరస : బషసరరదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-2583
వయససస:43
లస: ససస స
95-220/639

10154 SQX2116317
పపరర: గగస షపక

95-220/640

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2584
వయససస:30
లస: పప
95-211/1171

10157 SQX1460948
పపరర: ససతమహ లకడర తతట

95-222/918

భరస : శసకర తతట
ఇసటట ననస:70-27-2587
వయససస:53
లస: ససస స
95-222/920

తసడడ:ప నల రరజ కరకరర మమడడ
ఇసటట ననస:70-27-2587
వయససస:26
లస: పప
95-222/922

95-220/634

తసడడ:ప శరఖమ బబబబ కనసమమరర
ఇసటట ననస:70-27-2581
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2586
వయససస:45
లస: పప

భరస : సససదర రరవప కరకరర మబడడ
ఇసటట ననస:70-27-2587
వయససస:65
లస: ససస స
10161 SQX1460625
పపరర: సససదర రరవప కరకరర మమడడ

95-211/1170

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2584
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2584
వయససస:30
లస: పప
10158 SQX1460971
పపరర: చసదప లల కరకరర మబడడ

10144 SQX2269033
పపరర: అజస మహమరద

10139 MLJ2061281
పపరర: బబడత షపక

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:70-27-2574
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:70-27-2583
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2584
వయససస:46
లస: ససస స
10155 SQX2116309
పపరర: గగస షపక

95-222/913

భరస : శరఖమ బబబబ కనసమమరర
ఇసటట ననస:70-27-2582
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప బషసరరదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-2583
వయససస:23
లస: ససస స
10152 SQX1690841
పపరర: శరహనజ షపక

10141 SQX0628412
పపరర: మహబమబ షపక�

95-220/631

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2571
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప బషసరరదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-2577
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ప చనసన కనసమమరర
ఇసటట ననస:70-27-2581
వయససస:28
లస: పప
10149 SQX1817956
పపరర: నగరనన మహమరద

95-220/633

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:70-27-2572
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2576
వయససస:55
లస: ససస స
10146 SQX1476366
పపరర: మజరష కనసమమరర

10138 SQX1853910
పపరర: మసరసన వల షపక

10136 SQX1853928
పపరర: రరశరర సయఖద

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2571
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప నగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2571
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబడత
ఇసటట ననస:70-27-2572
వయససస:41
లస: ససస స
10143 SQX1894690
పపరర: నససమయ షపక

95-220/630

భరస : జలయన సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2569
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప బబడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2571
వయససస:21
లస: పప
10140 SQX0627711
పపరర: బబ షపక

10135 SQX1659424
పపరర: మలర క సయఖద

10160 SQX1461003
పపరర: యయసస బబబబ కరకరర మబడడ

95-222/921

తసడడ:ప సససదర రరవప కరకరర మబడడ
ఇసటట ననస:70-27-2587
వయససస:45
లస: పప
95-220/642

10163 SQX2468221
పపరర: షపక అలబక

95-220/1354

తసడడ:ప షపక బబడచ
ఇసటట ననస:70-27-2588
వయససస:32
లస: పప
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పపరర: ఆష షపక
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95-222/923

10165 SQX1302181
పపరర: రఫస షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-27-2588
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప బబడత షపక
ఇసటట ననస:70-27-2588
వయససస:31
లస: పప

95-220/644
10167 SQX1853894
పపరర: చనన ససభబన బసడడ సరహహబ
షపక
తసడడ:ప చనన లయల అహమరద బసడడ సరహహబ
ఇసటట ననస:70-27-2589
వయససస:51
లస: పప

10168 MLJ2065043
పపరర: బబడత షపక
తసడడ:ప హహసపన షపక
ఇసటట ననస:70-27-2591
వయససస:55
లస: పప

10170 SQX0627786
పపరర: జమలయ షపక�

10171 SQX0624916
పపరర: మౘే్బమల హహసపసన షపక

95-222/926

భరస : బబడత�
ఇసటట ననస:70-27-2591
వయససస:46
లస: ససస స
95-222/929

తసడడ:ప మబనశర�
ఇసటట ననస:70-27-2592
వయససస:34
లస: పప

95-222/932

10182 SQX1476291
పపరర: చటటట బబబబ దనసరర

95-222/934

95-222/927

95-222/925

10172 SQX0626937
పపరర: శశషయఖ ననయక అజరరర�

10180 SQX1476267
పపరర: షసషరద సయఖద

95-211/815

10183 SQX1691120
పపరర: ఫజలలన సయఖద

95-222/930

10175 SQX0625350
పపరర: మబనశర షపక�

95-222/931

తసడడ:ప మరర సరహహబ�
ఇసటట ననస:70-27-2592
వయససస:65
లస: పప

95-222/1114

తసడడ:ప షపక అకగర
ఇసటట ననస:70-27-2617
వయససస:24
లస: పప

10186 SQX2176477
పపరర: సలర షపక

95-211/813

తసడడ:ప హహసపసన పసరర�
ఇసటట ననస:70-27-2623
వయససస:47
లస: పప

10189 SQX0625905
పపరర: ఫసలజలయర షపక

95-220/646

10192 MLJ2066215
పపరర: ససబపమణఖస తనళళ
తసడడ:ప గగవసదససరశమ తలయర
ఇసటట ననస:70-27-2641
వయససస:48
లస: పప

10181 SQX1476283
పపరర: మసరసన వల సయఖద

95-211/814

10184 SQX0626341
పపరర: జలయన షపక�

95-222/935

తసడడ:ప దనదస�
ఇసటట ననస:70-27-2602
వయససస:45
లస: పప
95-211/1172

10187 SQX2533016
పపరర: నచరర హ షపక

95-209/633

భరస : ఫసలజలయరహ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2623
వయససస:43
లస: ససస స
95-222/937

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-27-2623
వయససస:48
లస: పప
95-222/938

95-222/933

తసడడ:ప ఉమర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2602
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప అకగర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2618
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/936

10178 SQX1460591
పపరర: మరరయమర కనసమమరర

భరస : మయణణకఖ రరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:70-27-2596
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఉమమర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2602
వయససస:64
లస: ససస స
95-222/1469

95-222/928

తసడడ:ప వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-2591
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:ప ఉమర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2602
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప పప వపలల దనసరర
ఇసటట ననస:70-27-2602
వయససస:36
లస: పప
10185 SQX2527638
పపరర: షపక మహమరద ఉసరరన

10177 SQX1301795
పపరర: హససనన షపక

95-220/643

భరస : అలయరభక
ఇసటట ననస:70-27-2591
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:70-27.2593
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సతస బబబబ�
ఇసటట ననస:70-27-2600
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన
ఇసటట ననస:70-27-2624
వయససస:43
లస: పప

10169 SQX0628099
పపరర: ఫరతమయ షపక
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10179 SQX0627265
పపరర: మరరయమర దనసరర�

10191 SQX0626903
పపరర: బబడత షపక

95-220/645

తసడడ:ప మబనశర�
ఇసటట ననస:70-27-2592
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప జజనస షపక
ఇసటట ననస:70-27-2593
వయససస:30
లస: పప

10188 SQX0626051
పపరర: ఖయజజ షపక�

10174 SQX0625806
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక�

10166 SQX1690916
పపరర: ఫరరదన బసడడ సరహడ షపక

భరస : చన ససభబన బసదదసరహడ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2589
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మబనశర
ఇసటట ననస:70-27-2591
వయససస:40
లస: పప

10173 SQX0626598
పపరర: హహసపసన మహరద�

10176 SQX1301845
పపరర: మరరవల షపక

95-222/924

10190 SQX2186922
పపరర: అజరతషలర హ షపక

95-222/1401

తసడడ:ప ఫసలజలర హ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2623
వయససస:20
లస: పప
95-220/647

10193 SQX1443407
పపరర: ననగబల షపక

95-222/939

తసడడ:ప గన ససలదన
ఇసటట ననస:70-27-2642
వయససస:33
లస: పప
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10194 SQX2362895
పపరర: మహబమబ బబష షపక
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95-211/1173

తసడడ:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2646
వయససస:38
లస: పప
10197 SQX1302629
పపరర: హబబబలర బబగ

95-222/941

95-222/943

95-222/1403

95-211/1177

95-222/946

95-222/949

95-222/950

భరస : ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2669
వయససస:74
లస: ససస స

10207 SQX2392793
పపరర: బసస సయద

10210 SQX0627398
పపరర: నజజర సయఖద

10213 SQX2217834
పపరర: ఖయశసబ షపక

10216 SQX1476390
పపరర: ఆషర షపక

95-211/818

10219 SQX0625947
పపరర: అబబబల జబబగర షపక

95-220/1355

10222 SQX2318608
పపరర: జజన భబష షపక
తసడడ:ప గరలబ సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2669
వయససస:48
లస: పప

10202 SQX2150464
పపరర: అబబబల బబగ

95-222/1402

10205 SQX2388833
పపరర: రసచల సయఖద

95-211/1176

10208 SQX1521112
పపరర: నచరర హన షపక

95-222/945

భరస : రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:28
లస: ససస స
95-222/947

10211 SQX1853522
పపరర: బబబమలయల షపక

95-222/948

తసడడ:ప అబబబల కలయస షపక
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:37
లస: పప
95-207/749

10214 SQX2217859
పపరర: ఖదర షపక

95-207/750

తసడడ:ప రశద షపక
ఇసటట ననస:70-27-2660
వయససస:25
లస: పప
95-211/816

10217 SQX1476374
పపరర: గరలబ షపక

95-211/817

తసడడ:ప గగస షపక
ఇసటట ననస:70-27-2665
వయససస:31
లస: పప
95-222/951

తసడడ:ప అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:70-27-2667/1
వయససస:40
లస: పప
95-211/1178

95-222/942

తసడడ:ప రసచల సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:47
లస: పప

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-2665
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప గన ససలదన సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2665
వయససస:65
లస: పప
10221 SQX2318590
పపరర: మజహరరననసర షపక

95-222/1404

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:70-27-2660
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జబబగర�
ఇసటట ననస:70-27-2662/1
వయససస:36
లస: ససస స
10218 SQX1476358
పపరర: అలయరబక సయఖద

10204 SQX2150670
పపరర: ఫసరడ రజ బబగ

10199 SQX0504472
పపరర: ఫరతమయ బబగస

తసడడ:ప అనవర బబగ
ఇసటట ననస:70-27-2654
వయససస:24
లస: పప

భరస : రసచల
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉమర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:48
లస: పప
10215 SQX0627497
పపరర: నససమయ షపక�

95-222/944

తసడడ:ప రసచల సయద
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబబమలయల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:35
లస: ససస స
10212 SQX1853530
పపరర: రసచల సయఖద

10201 SQX0501858
పపరర: మహబమబ బబషర బబగ

95-222/940

భరస : అనశర బబగ
ఇసటట ననస:70-27-2654
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప అనవర బబగ
ఇసటట ననస:70-27-2654
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబబబలయల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2659
వయససస:35
లస: ససస స
10209 SQX1853548
పపరర: మమహహరరన షపక

95-211/1175

తసడడ:ప అబబబల బబగ
ఇసటట ననస:70-27-2654
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-27-2654
వయససస:22
లస: ససస స
10206 SQX2401818
పపరర: మమహరరన షపక

10198 SQX2444867
పపరర: అజజ బబగ

10196 SQX1302678
పపరర: బబగర ఖయససస బ

భరస : హబబబలర
ఇసటట ననస:70-27-2651
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప అనవర బబగ
ఇసటట ననస:70-27-2654
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప అబబబల బబగ�
ఇసటట ననస:70-27-2654
వయససస:42
లస: పప
10203 SQX2150506
పపరర: కరరషరర బబగ షపక

95-211/1174

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2646
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:70-27-2651
వయససస:47
లస: పప
10200 SQX0499756
పపరర: అనశర బబగ�

10195 SQX2353647
పపరర: మలర క షపక

10220 SQX1975432
పపరర: ఆదదననరరయణ కసద

95-211/819

తసడడ:ప ననరరయణ కసద
ఇసటట ననస:70-27-2669
వయససస:44
లస: పప
95-211/1179

10223 SQX2318764
పపరర: అఫరలలననసర షపక

95-211/1180

భరస : జజన భబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-2669
వయససస:36
లస: ససస స
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పపరర: మలన షసక
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95-222/952

తసడడ:ప శశకత అల షపక
ఇసటట ననస:70-27-2669
వయససస:24
లస: ససస స
10227 SQX2177673
పపరర: దసరర పపసరద కరతనవట

95-206/766

95-211/1181

95-211/1182

95-222/1405

95-222/955

95-211/824

95-211/825

తసడడ:ప షసద
ఇసటట ననస:70-27-3014
వయససస:27
లస: పప

10237 MLJ2067536
పపరర: షబనన షపక

10240 SQX0626630
పపరర: మమసర షపక

10243 SQX0627976
పపరర: దదలర యద బబగస షపక

10246 SQX2420255
పపరర: రసబబబబ కకట

95-220/653

10249 SQX0628578
పపరర: దసరరరభవరన కకట

95-220/649

10252 SQX1005719
పపరర: జబబధ షపక
భరస : బబజ షరహహద
ఇసటట ననస:70-27-3014
వయససస:42
లస: ససస స

10232 SQX2503357
పపరర: బల ఏసస రరజ కకమరననన

95-220/1543

10235 SQX1821024
పపరర: గగపరల కకషష బబలరసకకసడ

95-220/648

10238 MLJ2062149
పపరర: మబసర షపక

95-220/650

తసడడ:ప వల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3007
వయససస:38
లస: పప
95-222/956

10241 SQX0462879
పపరర: ససభబన షపక

95-211/823

తసడడ:ప ఉమమర వరల
ఇసటట ననస:70-27-3008
వయససస:37
లస: పప
95-220/651

10244 MLJ2066314
పపరర: కరజ బబగ బబగ

95-220/652

తసడడ:ప రహసతషలయరబబగ బబగ
ఇసటట ననస:70-27-3008
వయససస:44
లస: పప
95-211/1185

10247 SQX2420230
పపరర: దసరర భవన కకట

95-211/1186

భరస : రసబబబబ కకట
ఇసటట ననస:70-27-3012
వయససస:54
లస: ససస స
95-220/654

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:70-27-3012
వయససస:48
లస: ససస స
95-207/751

95-211/822

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-27-3001
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప పడటబల కకట
ఇసటట ననస:70-27-3012
వయససస:57
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:70-27-3012
వయససస:31
లస: ససస స
10251 SQX2138451
పపరర: మహమరద గగస షపక

95-211/1183

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-27-3008
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప రరస బబబబ కకట
ఇసటట ననస:70-27-3012
వయససస:27
లస: పప
10248 SQX0628115
పపరర: ససహససన కకట

10234 SQX2286854
పపరర: యగయఖ బబలరస కకసడ

10229 SQX1476408
పపరర: వనసకట షపక

తసడడ:ప కకషష కకమరననన
ఇసటట ననస:70-27-3000
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:70-27-3007
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప రహహమబలయర
ఇసటట ననస:70-27-3008
వయససస:41
లస: పప
10245 SQX1423029
పపరర: జగదదశ కకట

95-212/1011

భరస : మబసర
ఇసటట ననస:70-27-3007
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమసర
ఇసటట ననస:70-27-3007
వయససస:39
లస: ససస స
10242 SQX0441584
పపరర: ఖయజజబబబబ షపక

10231 SQX2427649
పపరర: కకషష కకమరననన

95-222/954

తసడడ:ప ససలదసలల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3000
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరవప బబలరస కకసడ
ఇసటట ననస:70-27-3001
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-27-3001
వయససస:21
లస: పప
10239 SQX0627307
పపరర: షబనన షపక

95-211/821

తసడడ:ప శసకరరచనరర
ఇసటట ననస:70-27-3000
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ప వనగరశయయ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:70-27-3001
వయససస:41
లస: పప
10236 SQX2381804
పపరర: గగపరల కకషష బబలరస కకసడ

10228 SQX1476168
పపరర: జయసత కలసదతటట

10226 SQX0625285
పపరర: ఇకరగల నససర షపక�

తసడడ:ప సలస�
ఇసటట ననస:70-27-2669
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబగ రరవప కలసదతటట
ఇసటట ననస:70-27-3000
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష
ఇసటట ననస:70-27-3000
వయససస:28
లస: పప
10233 SQX2420222
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలరసకకసడ

95-222/953

భరస : ఇకరగల నజర�
ఇసటట ననస:70-27-2669
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప చననయఖ ననయక కరతనవట
ఇసటట ననస:70-27-3000
వయససస:19
లస: పప
10230 SQX2427482
పపరర: బల ఏసస రరజ కకమరననన

10225 SQX0627695
పపరర: షమమ షపక�

10250 SQX2186377
పపరర: వనసకట దసరర కకట

95-220/1356

భరస : జగదదశ కకట
ఇసటట ననస:70-27-3012
వయససస:24
లస: ససస స
95-211/826

10253 SQX2385441
పపరర: మహమరద గగసప బబష షపక

95-211/1187

తసడడ:ప బబజ షహహద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3014
వయససస:26
లస: పప
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10254 SQX1275594
పపరర: రరశరర సయఖద
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95-211/827

తసడడ:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:24
లస: ససస స
10257 MLJ2064608
పపరర: షకకలయబబగస

95-220/657

95-220/660

95-222/957

95-207/600

95-211/1265

95-220/663

10267 SQX1322254
పపరర: నయళమబదదబన షపక

10270 MLJ2065878
పపరర: దనవపద షపక

10273 SQX0624585
పపరర: అసరరస బబషర షపక

95-220/665

10276 SQX0628503
పపరర: మమమమబననసర షపక

95-211/1188

10279 SQX1687524
పపరర: మసరసనగ సయఖద
భరస : మహబమబ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3036
వయససస:47
లస: ససస స

10281 SQX2186450
పపరర: జలయన షపక

10282 SQX0627935
పపరర: గగససగ షపక

95-220/1358

భరస : వల
ఇసటట ననస:70-27-3040
వయససస:55
లస: ససస స

95-220/659

10262 SQX2501492
పపరర: ననలమ షపక

95-220/1541

10265 SQX1320555
పపరర: షబనన షపక

95-207/599

భరస : నయళమబదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3018
వయససస:54
లస: ససస స
95-207/601

10268 SQX1406074
పపరర: రఫసక సయఖద

95-207/602

తసడడ:ప సరహహబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3018
వయససస:54
లస: పప
95-220/661

10271 SQX0627828
పపరర: మబనన షపక

95-220/662

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:70-27-3023
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/664

10274 SQX0627950
పపరర: కరరమబన షపక

95-222/958

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-27-3026
వయససస:30
లస: ససస స
95-220/666

భరస : మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3027
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ఇరరర ద సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3034, 2/4 th line
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3036
వయససస:45
లస: పప

95-207/598

తసడడ:ప మౘే్బమల
ఇసటట ననస:70-27-3023
వయససస:33
లస: పప

భరస : దచద
ఇసటట ననస:70-27-3027
వయససస:30
లస: ససస స
10278 SQX2255636
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

10264 SQX1921303
పపరర: షహహన షపక

10259 SQX0626796
పపరర: జజనబబషర షపక

భసధసవప: కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ప మహరదనసహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3021
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప మగబబల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3023
వయససస:23
లస: పప
10275 SQX0627612
పపరర: Tahera

95-220/1539

తసడడ:ప రఫసక అహమద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3018
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహబమబ జన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3018
వయససస:42
లస: ససస స
10272 SQX1692268
పపరర: మహబమబ షపక

10261 SQX2501476
పపరర: శశశదన సయద

95-220/656

తసడడ:ప మకలగల
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప అమన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3018
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రఫసక సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3018
వయససస:54
లస: ససస స
10269 SQX2491355
పపరర: మబభనన పఠరన

95-220/658

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప వల
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:34
లస: పప
10266 SQX1318469
పపరర: షసషషననసర సయఖద

10258 SQX1692078
పపరర: ఖయజజ సయఖద

10256 SQX0627117
పపరర: ననలమ షపక

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప వజరరదదబన
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:60
లస: పప
10263 SQX0626325
పపరర: మబననన సయఖద

95-220/655

భరస : అమర
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రహహమబలయరబబగ
ఇసటట ననస:70-27-3016
వయససస:56
లస: ససస స
10260 SQX0625400
పపరర: మౘే్బమల షపక

10255 SQX0537100
పపరర: జజనబబగస పఠరన

10277 SQX2255610
పపరర: ఇరరర ద సయఖద

95-220/1357

తసడడ:ప మబజబ సయద
ఇసటట ననస:70-27-3034
వయససస:32
లస: పప
95-220/667

10280 SQX1688183
పపరర: మహబమబ సయఖద

95-220/668

తసడడ:ప ఇమయమయస సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3036
వయససస:53
లస: పప
95-220/669

10283 SQX2392033
పపరర: సరసబ శవ రరవప పసనననటట

95-220/1509

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప పసనననటట
ఇసటట ననస:70-27-3040 , 2ND LINE
వయససస:38
లస: పప
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10284 SQX1687607
పపరర: అలర భ మఘల
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95-220/670

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3041
వయససస:36
లస: ససస స
10287 SQX1659713
పపరర: నననన బ మఘల

95-220/673

95-211/829

95-220/677

95-220/680

95-220/683

95-222/960

95-220/686

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3062/7
వయససస:34
లస: ససస స

10297 SQX1691591
పపరర: ననగరరజ కరమయడడ

10300 SQX2490647
పపరర: సరయ మలయరదద

10303 SQX1688118
పపరర: కరజజ ఖయన పఠరన

10306 SQX1302009
పపరర: షపక ఖసరరరద బబగస

95-220/688

10309 SQX1302355
పపరర: షపక నననన

95-220/681

10312 SQX0628040
పపరర: నచరర హన షపక
భరస : సలస
ఇసటట ననస:70-27-3062/8
వయససస:41
లస: ససస స

95-220/676

10295 SQX1659929
పపరర: దసరర మలయరడడ

95-220/679

10298 SQX1691567
పపరర: వనసకటటష కరమయడడ

95-220/682

తసడడ:ప కననన రరవప కరమయడడ
ఇసటట ననస:70-27-3047
వయససస:28
లస: పప
95-220/1532

10301 SQX0627679
పపరర: మబనశర ససలయసనన షపక

95-222/959

భరస : అబబబల ఖయదర బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3048
వయససస:50
లస: ససస స
95-220/684

10304 SQX1853944
పపరర: నగరన షపక

95-220/685

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3060
వయససస:21
లస: ససస స
95-222/961

10307 SQX0627539
పపరర: మయలన మహరద

95-220/687

భరస : రబబగన
ఇసటట ననస:70-27-3062
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/962

భరస : షపక అలస
ఇసటట ననస:70-27-3062/
వయససస:44
లస: ససస స
95-220/690

10292 SQX1692185
పపరర: శకనవరసరరవప రమయవత

తలర : సరయ మలయరడడ
ఇసటట ననస:70-27-3047
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షపక మహబమబ ససభబన
ఇసటట ననస:70-27-3060
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప అలమ
ఇసటట ననస:70-27-3062
వయససస:35
లస: పప
10311 SQX1853951
పపరర: అసజ షపక

95-220/678

తసడడ:ప కరరమబలయర పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3056
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఛగటట
ఇసటట ననస:70-27-3060
వయససస:57
లస: ససస స
10308 SQX0626762
పపరర: రబబగన మహరద

10294 SQX0626648
పపరర: రఫస షపక

95-211/828
10289 SQX0440933
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� రరమయవత�

తసడడ:ప శశషగరరర రమయవత
ఇసటట ననస:70-27-3043
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర మలయరదద
ఇసటట ననస:70-27-3047
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప అమన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3048
వయససస:68
లస: పప
10305 SQX0627083
పపరర: షరరఫ ఉననసర షపక

95-220/675

తసడడ:ప కనననరరవప కరమయడడ
ఇసటట ననస:70-27-3047
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప పపనననరరవప కరమయడడ
ఇసటట ననస:70-27-3047
వయససస:49
లస: పప
10302 SQX0626945
పపరర: అబబబల ఖయదర బబబబ షపక

10291 MLJ2062743
పపరర: కరరషరరవప కమయటట

95-220/672

తసడడ:ప శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:70-27-3043
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3045
వయససస:39
లస: పప

భరస : కనననరరవప కమయడడ
ఇసటట ననస:70-27-/3047
వయససస:45
లస: ససస స
10299 SQX1691682
పపరర: కనననరరవప కరమయడడ

95-220/674

తసడడ:ప పపనననరరవప కసటట
ఇసటట ననస:70-27-3043
వయససస:48
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3045
వయససస:36
లస: ససస స
10296 SQX1659978
పపరర: లకడర కమయడడ

10288 SQX1691740
పపరర: ఖయజజవల మగల

10286 SQX1687672
పపరర: కరరమబన మగల

భరస : ఇమయసషర మగల
ఇసటట ననస:70-27-3042
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇమయసషర మగల
ఇసటట ననస:70-27-3042
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప శశషగరరర
ఇసటట ననస:70-27-3043
వయససస:46
లస: పప
10293 SQX0628065
పపరర: గగహర జజన షపక

95-220/671

తసడడ:ప జజనస మఘల
ఇసటట ననస:70-27-3041
వయససస:39
లస: పప

భరస : జజనస మగల
ఇసటట ననస:70-27-3042
వయససస:68
లస: ససస స
10290 SQX0441378
పపరర: శకనవరస రరవప రరమయవత

10285 SQX1692326
పపరర: ససభబన మఘల

10310 SQX0620203
పపరర: ననన షపక

95-220/689

భరస : అల
ఇసటట ననస:70-27-3062/1
వయససస:42
లస: ససస స
95-220/691

10313 SQX1691989
పపరర: నననన షపక

95-220/692

తసడడ:ప జమయల షర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3063
వయససస:43
లస: పప
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10314 SQX1691484
పపరర: జజన బబషర షపక
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95-220/693

తసడడ:ప రరహమయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3071
వయససస:37
లస: పప
10317 SQX2294478
పపరర: షరకకరర ఖయన పఠరన

95-222/1408

95-220/695

తసడడ:ప కససస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3073/2
వయససస:35
లస: పప

95-222/1407

95-222/1448 10319 SQX1797117
10318 SQX0619346
పపరర: అబబబల ఉసరరన ఖయన� ఖయన
పపరర: గబలయరర షపక

10321 SQX1797141
పపరర: మబనన షపక

10324 SQX1692516
పపరర: మహమరద ఖయససస షపక

95-220/694

భరస : గమలజర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3073/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-220/696

తసడడ:ప సలస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3073/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/698

10316 SQX2294460
పపరర: జజవద ఖయన పఠరన

తసడడ:ప అబబర ల ఉసరరన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3072
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప అబబల అజజ ఖయన� ఖయన
ఇసటట ననస:70-27-3072
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3073/1
వయససస:39
లస: పప
10323 SQX1692680
పపరర: హహదయబ
ల లర షపక

95-222/1406

భరస : అబబర ల ఉసరరన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3072
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జజవద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3072
వయససస:28
లస: ససస స
10320 SQX1692821
పపరర: ఖయజజ షపక

10315 SQX2294486
పపరర: పరమత ససలయసనన పఠరన

10322 SQX1797067
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

95-220/697

భరస : మహమరద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3073/2
వయససస:64
లస: ససస స
95-220/699

తసడడ:ప గఫర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3073/2
వయససస:70
లస: పప

10325 SQX1745223
పపరర: లకడర తషలసస కకసదమయడడగబల
భరస : శవ కకటట రరడడ కకసదమయడడగబల
ఇసటట ననస:70-27-3074/1
వయససస:36
లస: ససస స

95-220/700 10327 SQX1692110
95-220/701 10328 SQX1659796
10326 SQX1692094
పపరర: మహహత రరడడ కకసదమయడడగబల
పపరర: శవ కకటట రరడడ కకసదమయడడగబల
పపరర: నరసమర ససరరమలర

తసడడ:ప శవ కకటట రరడడ కకసదమయడడగబల
ఇసటట ననస:70-27-3074/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప కనక రరడడడ కకసదమయడడగబల
ఇసటట ననస:70-27-3074/1
వయససస:43
లస: పప

10329 SQX1689702
పపరర: రరజరష ఏడచ
ర రర

10330 SQX1301662
పపరర: షపక మమహర ససలయసనన

95-220/703

తసడడ:ప వరయఖ ఏడచ
ర రర
ఇసటట ననస:70-27-3075
వయససస:29
లస: పప
10332 SQX0625061
పపరర: జజనబబషర షపక�
తసడడ:ప మసరసన వల�
ఇసటట ననస:70-27-3075
వయససస:43
లస: పప
10335 SQX1995943
పపరర: బలకకష సయఖద

95-207/614

భరస : ససలలమన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3082
వయససస:34
లస: ససస స

10336 SQX1995950
పపరర: అఫప ప జ బబష సయఖద

95-211/1190

95-220/706

10339 SQX2380657
పపరర: సయద ఉసరసమయ సయద

10331 SQX1302959
పపరర: షపక షసకత అల

95-222/966

10334 SQX0628198
పపరర: షమమ షపక

95-220/704

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:70-27-3075/2
వయససస:37
లస: ససస స
95-207/615

10337 SQX2452092
పపరర: ఉసరరన సయద

95-211/1189

తసడడ:ప ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3080
వయససస:33
లస: పప
95-220/1359

10340 SQX1900042
పపరర: శవ పపసరద చసతగబసటర

తసడడ:ప ఖలల సయద
ఇసటట ననస:70-27-3080 , 1ST LINE
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప రసగ చసతగబసటర
ఇసటట ననస:70-27-3081
వయససస:21
లస: పప

10342 SQX1853936
పపరర: ననగమణణ బసడడ

10343 SQX1848712
పపరర: చరసజవ బసడడ

భరస : చరసజవ బసడడ
ఇసటట ననస:70-27-3083
వయససస:23
లస: ససస స

95-222/964

తసడడ:ప పససటట బమడ
ఇసటట ననస:70-27-3075
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3080
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3080
వయససస:27
లస: పప
10341 SQX1848662
పపరర: యయససరన పఠరన

95-222/963

తసడడ:ప సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-3075
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3080
వయససస:45
లస: ససస స
10338 SQX2472652
పపరర: అఫప ప జ బబష సయద

10333 SQX0625830
పపరర: సరరశశశరరరవప మయరస�

95-220/702

భరస : పరప రరవప ససరరమలర
ఇసటట ననస:70-27-3075
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పససటట బమడ
ఇసటట ననస:70-27-3075
వయససస:47
లస: ససస స
95-222/965

95-202/61

95-220/707

95-220/705

95-220/708

తసడడ:ప శకనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:70-27-3083
వయససస:25
లస: పప
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10344 SQX2523710
పపరర: బబజ షపక
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95-171/1037

తసడడ:ప అబబబల రజక
ఇసటట ననస:70-27-3084
వయససస:25
లస: ససస స
10347 SQX1692227
పపరర: షబగర షపక

95-220/710

95-211/830

95-220/711

95-220/714

95-222/972

95-222/973

95-220/717

తసడడ:ప సరమఖ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:70-27-3093
వయససస:50
లస: పప

10357 SQX0628206
పపరర: రరణణ రమణబబ యన�

10360 SQX1691542
పపరర: నచరర షపక

10363 SQX2073146
పపరర: నచరర షపక

10366 SQX1687649
పపరర: జజఖత యడల

95-211/1193

10369 SQX2444081
పపరర: లలల ననయక కకఠవథ

95-222/970

10372 SQX0627794
పపరర: రహహమయ షపక�
భరస : సలస�
ఇసటట ననస:70-27-3094
వయససస:45
లస: ససస స

10352 SQX0628347
పపరర: మమరర దనరర

95-222/969

10355 SQX1691476
పపరర: ఫరరరక బబషర సయఖద

95-220/713

10358 SQX0624791
పపరర: ఇననయఖ రమయబబయ�

95-222/971

తసడడ:ప గగపయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-3088
వయససస:32
లస: పప
95-220/715

10361 SQX2074086
పపరర: షబబన షపక

95-220/1101

భరస : నచరర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3090
వయససస:21
లస: ససస స
95-222/1214

10364 SQX1853977
పపరర: రరఫసయయ సయఖద

95-220/716

భరస : అకస ర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3091
వయససస:21
లస: ససస స
95-220/718

10367 SQX1659754
పపరర: కకసడమర యడల

95-220/719

భరస : పరపయఖ యడల
ఇసటట ననస:70-27-3092
వయససస:46
లస: ససస స
95-212/1012

తసడడ:ప సమఖ ననయక కకఠవథ
ఇసటట ననస:70-27-3093
వయససస:50
లస: పప
95-220/721

95-222/967

తసడడ:ప మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3087
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస యడల
ఇసటట ననస:70-27-3092
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప లలల ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:70-27-3093
వయససస:21
లస: పప
10371 SQX1691963
పపరర: లయలల ననయక కరతనవత

95-220/712

తసడడ:ప మహమరద సలస
ఇసటట ననస:70-27-3090
వయససస:25
లస: పప

భరస : వరయఖ ఏడచ
ర రర
ఇసటట ననస:70-27-3091
వయససస:40
లస: ససస స
10368 SQX2441376
పపరర: కలయఖణ ననయక కరతవథ

10354 SQX1691443
పపరర: అకస ర బబషర సయఖద

10349 SQX0627448
పపరర: లకడర దగబరబబటట�

భరస : మషర
ఇసటట ననస:70-27-3085
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమరద సలస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3090
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగమర�
ఇసటట ననస:70-27-3090
వయససస:33
లస: ససస స
10365 SQX1659580
పపరర: భబరత ఏడచ
ర రర

95-222/968

భరస : ఇననయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-3088
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-3089
వయససస:40
లస: ససస స
10362 SQX0628123
పపరర: బబ షపక�

10351 SQX0628461
పపరర: రగజ మమరర చసతగబసటర �

95-220/709

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:70-27-3084
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫరరరక బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3087
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరజ మలత
ఇసటట ననస:70-27-3088
వయససస:38
లస: ససస స
10359 SQX0627349
పపరర: వజయ నమరకరయల�

95-220/1540

భరస : రసగర�
ఇసటట ననస:70-27-3085
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షరరక బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3087
వయససస:52
లస: ససస స
10356 SQX1659820
పపరర: కకటటశశరమర మలత

10348 SQX2501484
పపరర: రఫస షపక

10346 SQX1691278
పపరర: ఫరరమ నన షపక

భరస : శబగర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3084
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక ససబబన
ఇసటట ననస:70-27-3084
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప బకకలల
ఇసటట ననస:70-27-3085
వయససస:43
లస: పప
10353 SQX1659531
పపరర: కలబబప బబగమ సయఖద

95-211/1192

తసడడ:ప అబబబర రహమన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3084
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3084
వయససస:38
లస: పప
10350 SQX0440578
పపరర: రసగ చసతగబసట

10345 SQX2303121
పపరర: జమర షపక

10370 SQX1659747
పపరర: సప న బబయ కరతవథ

95-220/720

భరస : లయలలననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:70-27-3093
వయససస:41
లస: ససస స
95-222/974

10373 SQX1660042
పపరర: మలలర శశరర మసడలననన

95-220/722

భరస : సతఖననరరయణ మసడలననన
ఇసటట ననస:70-27-3096
వయససస:41
లస: ససస స
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95-220/723

భరస : జజన ససలదన
ఇసటట ననస:70-27-3097
వయససస:25
లస: ససస స
10377 SQX1687698
పపరర: లల బబయ జజతవత

95-220/725

95-222/977

95-211/831

95-220/729

95-220/730

95-211/1196

95-222/984

భరస : షసకత ఆల�
ఇసటట ననస:70-27-3106
వయససస:46
లస: ససస స
10398 SQX1691369
పపరర: మబరరగమర తసగవలల

భరస : మహబమబ అల�
ఇసటట ననస:70-27-3108
వయససస:32
లస: ససస స

95-222/979

10387 SQX0628313
పపరర: ససమలత మయరపరక

10390 SQX1989284
పపరర: చనన అమయరయ కరకక

95-220/732

95-222/980

95-220/1102

95-220/731

10396 SQX0624452
పపరర: బబజ షపక�

95-222/985

10402 SQX1896596
పపరర: శహహరర షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3109
వయససస:36
లస: ససస స

95-220/727

10385 SQX1821032
పపరర: కకటటశశర రరవప జఠవత

95-220/728

10388 SQX0627570
పపరర: బడత బబయ జతనవత

95-222/981

10391 SQX0627067
పపరర: సససదరర వనలలతల

95-222/982

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:70-27-3104
వయససస:33
లస: ససస స
10394 SQX0627943
పపరర: గగససయయ షపక

95-222/983

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:70-27-3106
వయససస:30
లస: ససస స
10397 SQX0624551
పపరర: షసకత అల షపక�

95-222/986

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:70-27-3106
వయససస:60
లస: పప
95-222/987

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:70-27-3107
వయససస:32
లస: ససస స
95-222/988

10382 SQX1659507
పపరర: మమగరవరరరరన ఏడచ
ర రర

భరస : భమయ ననయక
ఇసటట ననస:70-27-3103-1
వయససస:46
లస: ససస స

10393 SQX1689892
పపరర: వనసకట ననగ ససధనకర
చసదరర పరటట
తసడడ:ప చసదప కకషష చసదరర పరటట
ఇసటట ననస:70-27-3106
వయససస:34
లస: పప

10399 SQX0628438
పపరర: రరధ తసగవనలల�

95-220/726

తసడడ:ప భమయ ననయక జఠవత
ఇసటట ననస:70-27-3103
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప షసకత అల�
ఇసటట ననస:70-27-3106
వయససస:33
లస: పప

భరస : మబన సరశమ తసగవలల
ఇసటట ననస:70-27-3107
వయససస:69
లస: ససస స
10401 SQX0627752
పపరర: గగససయయ సయఖద�

10384 SQX0627182
పపరర: షరరరలయ షపక�

10379 SQX1687706
పపరర: వమల బబయ రథనల

భరస : రరజరశ ఏడచ
ర రర
ఇసటట ననస:70-27-3101
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇసరపయయలల కరకక
ఇసటట ననస:70-27-3104
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబగయ చసదనరర పరరర
ఇసటట ననస:70-27-3106
వయససస:54
లస: పప
10395 SQX0627141
పపరర: మసరసన షపక�

95-222/978

భరస : నరరష
ఇసటట ననస:70-27-3103-1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇసపయయలల కరకక
ఇసటట ననస:70-27-3104
వయససస:53
లస: ససస స
10392 SQX2253334
పపరర: కకషష చసదనరర పరరర

10381 SQX0627737
పపరర: పదర బసడడ�

95-222/975

భరస : రవ రథనల
ఇసటట ననస:70-27-3099
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగమర వల�
ఇసటట ననస:70-27-3102-1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప బబడనడననయక జజతవత
ఇసటట ననస:70-27-3103/1
వయససస:48
లస: పప
10389 SQX1659614
పపరర: చనననమరఐ కరకక

95-222/976

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:70-27-3100
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప కరలలష సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3101/1
వయససస:31
లస: పప
10386 MLJ2066231
పపరర: భమయననయక జఠరవత

10378 SQX0627851
పపరర: కరరమబన షపక�

10376 SQX0628297
పపరర: సప నబబయ కకరరవత�

భరస : లయలల ననయక�
ఇసటట ననస:70-27-3097
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర�
ఇసటట ననస:70-27-3098
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మయన�
ఇసటట ననస:70-27-3099
వయససస:35
లస: ససస స
10383 SQX1476192
పపరర: ఖలల సయఖద

95-220/724

తసడడ:ప మయబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3097
వయససస:44
లస: పప

భరస : లయల సససగ జజతవత
ఇసటట ననస:70-27-3098
వయససస:49
లస: ససస స
10380 SQX0628552
పపరర: గగహర షపక�

10375 SQX1691708
పపరర: జలయన షపక

10400 MLJ2065662
పపరర: ససనఖననయక కరతనవత

95-220/733

తసడడ:ప సప మయఖననయక
ఇసటట ననస:70-27-3108
వయససస:43
లస: పప
95-222/989

10403 SQX1896562
పపరర: జజన షపక

95-222/990

తసడడ:ప ఖజ ఖమబమదదబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3109
వయససస:39
లస: పప
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10404 SQX1984558
పపరర: ఖమరరదదబన మహమరద

95-222/1215

తసడడ:ప వజరరదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3112, 1/2 LANE
వయససస:57
లస: పప
10407 NDX2513737
పపరర: జబవపలయర షపక

94-211/52

95-220/735

95-222/993

95-220/1360

95-220/737

95-220/741

95-220/1361

95-222/1409

10420 SQX1659994
పపరర: రరశరర షపక

95-220/738

10423 SQX2287464
పపరర: మమనక మహరణ

10426 SQX1436584
పపరర: వనసకటటసశరమర తనడడశశటట

95-220/743

95-211/1202

10429 SQX0627281
పపరర: ఫసలజన షపక�

95-211/1198

తలర : హసన అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3135
వయససస:32
లస: ససస స

95-222/992

10415 SQX2378438
పపరర: రరహన షపక

95-211/1197

10418 SQX1660067
పపరర: బబజత షపక

95-220/736

భరస : కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3122
వయససస:38
లస: ససస స
10421 SQX1690528
పపరర: ఝయన బ షపక

95-220/739

10424 SQX2287449
పపరర: రచన మహరణ

95-211/1199

తసడడ:ప డచలతరర మహరణ
ఇసటట ననస:70-27-3130
వయససస:19
లస: ససస స
95-222/994

10427 SQX1659630
పపరర: నససపత ఫరతమయ షపక

95-220/742

తసడడ:ప రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3131
వయససస:25
లస: ససస స
95-222/995

భరస : ఖలల�
ఇసటట ననస:70-27-3132
వయససస:45
లస: ససస స
10432 SQX1853852
పపరర: కరరమబన షపక

10412 SQX0627422
పపరర: రహహమబన షపక�

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3124
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:70-27-3130
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3135
వయససస:21
లస: పప

10417 SQX2449536
పపరర: అససఫ షపక

95-220/734

భరస : నవరబ జన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3118
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప డచలతరర మహరణ
ఇసటట ననస:70-27-3130
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3131
వయససస:24
లస: పప
10431 SQX2421089
పపరర: జబవపలయర షపక

95-207/753

తసడడ:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3124
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప దచలతరర మహరణ
ఇసటట ననస:70-27-3130
వయససస:19
లస: పప
10428 SQX1692029
పపరర: బబషర షపక

10414 SQX2187656
పపరర: అససఫ షపక

10409 SQX1687581
పపరర: పరరశత అలలరకలరర

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:70-27-3117
వయససస:40
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప మహరద
ఇసటట ననస:70-27-3125
వయససస:44
లస: పప
10425 SQX2195683
పపరర: రచన మహరణ

95-222/991

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3118
వయససస:28
లస: పప

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3122
వయససస:74
లస: ససస స
10422 SQX0624528
పపరర: రహహస షపక

10411 SQX1848506
పపరర: బబజ మబననషర సయఖద

95-222/1217

భరస : రరమబ అలలరకలరర
ఇసటట ననస:70-27-3116
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3118
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3118
వయససస:19
లస: పప
10419 SQX1687508
పపరర: రరమజననసస షపక

94-207/98

తసడడ:ప ఖయజజ మహహదబ దన సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3117
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:70-27-3117
వయససస:70
లస: ససస స
10416 SQX2393072
పపరర: నససర షపక

10408 NDX2513778
పపరర: జజన బ షసలక

10406 SQX1984525
పపరర: రరషర మహమరద

భరస : సలస నచరరన మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3112, 1/2 LANE
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబడత షపక
ఇసటట ననస:70-27-3115
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబపమణఖఎస అలలరకలరర
ఇసటట ననస:70-27-3116
వయససస:44
లస: పప
10413 SQX0628586
పపరర: ననగమర గడబస�

95-222/1216

తసడడ:ప ఖమరరదదబన మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3112, 1/2 LANE
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3113
వయససస:22
లస: పప
10410 SQX1687730
పపరర: రరమబ అలలరకలరర

10405 SQX1984533
పపరర: సలస నచరరన మహమరద

10430 SQX1659499
పపరర: పసలడడ తలర షపక

95-220/744

భరస : ససలదసలల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3133
వయససస:71
లస: ససస స
95-220/745

10433 SQX1853878
పపరర: హసన అహరద షపక

95-220/746

తసడడ:ప అజమ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3135
వయససస:39
లస: పప
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95-220/747

భరస : అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3136
వయససస:30
లస: ససస స
10437 SQX1689355
పపరర: పప తష రరజ దదననపపడడ

95-220/750

95-222/997

95-222/998

95-222/1001

95-222/1004

95-220/755

95-222/1005

భరస : ననగ మలలర సశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:70-27-3149
వయససస:51
లస: ససస స

10447 SQX1438200
పపరర: రరఘవనసదప రరవప తమర

10450 SQX2235281
పపరర: ేరమబలల రరడడ

10453 SQX1853886
పపరర: రరమబలల రరడడ

10456 SQX2179653
పపరర: మబనర ఖయన పఠరన

95-220/758

10459 MLJ2060051
పపరర: రహరన షపక

95-222/1002

10462 MLJ2060036
పపరర: జజన షపక
తసడడ:ప రషసద
ఇసటట ననస:70-27-3150
వయససస:59
లస: పప

10442 SQX1821081
పపరర: ఈశశర ననయక అజరర

95-220/753

10445 SQX1848464
పపరర: భబణబ పపసరద తమర

95-222/1000

10448 SQX0627604
పపరర: సరమయమజఖస కరగర�

95-222/1003

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:70-27-3145
వయససస:60
లస: ససస స
95-211/1203

10451 SQX1659598
పపరర: భబగఖలకడర రరడడ

95-220/754

భరస : రరమబలల రరడడ
ఇసటట ననస:70-27-3146
వయససస:27
లస: ససస స
95-220/756

10454 SQX1692045
పపరర: ననగరశశర రరవప రరడడ

95-220/757

తసడడ:ప పసదబయఖ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-27-3146
వయససస:61
లస: పప
95-203/1024

10457 SQX2179679
పపరర: అఖల పఠరన

95-203/1025

భరస : మబనర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3147
వయససస:35
లస: ససస స
95-220/759

తసడడ:ప బబషర
ఇసటట ననస:70-27-3148
వయససస:48
లస: పప
95-220/760

95-222/996

తసడడ:ప రరఘవయఖ తమర
ఇసటట ననస:70-27-3144
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప నజర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3147
వయససస:40
లస: పప

భరస : రహమయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3148
వయససస:39
లస: ససస స
10461 SQX1659523
పపరర: రరజరశశరర రరడడడ

95-222/999

తసడడ:ప మలలర శశరరరవప రరడడడ
ఇసటట ననస:70-27-3146
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప అలయరబక�
ఇసటట ననస:70-27-3146
వయససస:38
లస: పప
10458 SQX1659689
పపరర: నచరరత షపక

10444 SQX1437970
పపరర: ససభబషసణణ తమర

10439 SQX0627372
పపరర: మమమమబననసర షపక�

తసడడ:ప మన ననయక అజరర
ఇసటట ననస:70-27-3143
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప మలలర శశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:70-27-3146
వయససస:32
లస: పప

భరస : గబరవయఖ పరపన
ఇసటట ననస:70-27-3146
వయససస:68
లస: ససస స
10455 SQX0625608
పపరర: అకగర పఠరన�

95-220/752

తసడడ:ప ససబగ రరవప తమర
ఇసటట ననస:70-27-3144
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:70-27-3145
వయససస:70
లస: ససస స
10452 SQX1853860
పపరర: వజయలకడర పరపన

10441 SQX1659879
పపరర: దసరర అజరర

95-220/749

భరస : ఖయజజ పసర�
ఇసటట ననస:70-27-3140
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ తమర
ఇసటట ననస:70-27-3144
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వనమలకకట
ఇసటట ననస:70-27-3144
వయససస:30
లస: పప
10449 SQX0627778
పపరర: వనసకరయమర కరగర�

95-220/751

తసడడ:ప ఈశశర ననయక అజరర
ఇసటట ననస:70-27-3143
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మణణ ననయక�
ఇసటట ననస:70-27-3143
వయససస:42
లస: ససస స
10446 SQX1438267
పపరర: మసరసన వనమలకకట

10438 SQX1659895
పపరర: పదనరవత తరరవనదసల

10436 SQX1691302
పపరర: మయరరయయకలమయరర దదననపపడడ

భరస : పప తషరరజ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:70-27-3138
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శక హరర రరవప తరరవనదసల
ఇసటట ననస:70-27-3140
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ప ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3141
వయససస:38
లస: ససస స
10443 SQX0628248
పపరర: లకడరబబయ అజరర�

95-220/748

తసడడ:ప జజన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3136
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప జకకయఖ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:70-27-3138
వయససస:42
లస: పప
10440 SQX0627703
పపరర: ససలయసనన షమమ షపక

10435 SQX1687714
పపరర: అహమరద షపక

10460 SQX0624379
పపరర: బబడత షపక

95-222/1006

తసడడ:ప హహసపసన
ఇసటట ననస:70-27-3148
వయససస:50
లస: పప
95-220/761

95-5/902
10463 SQX2099901
పపరర: పటబన మహమరద ఇమయమన ఖయన

తసడడ:ప సలయస ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:70-27-3153
వయససస:22
లస: పప
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పపరర: పటబన సలయస ఖయన
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95-85/866

తసడడ:ప ససలయసన పటబన
ఇసటట ననస:70-27-3153
వయససస:52
లస: పప
10467 SQX0441402
పపరర: జజశలసససగ� కతపయ�

95-211/833

95-211/1206

10468 SQX2384097
పపరర: అబబబల రహహస షపక

తసడడ:ప ససభబన నచర బబష
ఇసటట ననస:70-27-3162
వయససస:22
లస: పప
10479 SQX0626697
పపరర: కరలలషర సయఖద�

95-222/1012

95-220/763

95-222/1013

తసడడ:ప మహరద జజన�
ఇసటట ననస:70-27-3167
వయససస:60
లస: పప

95-220/1362

10483 SQX2296408
పపరర: ఫరరసర షపక

10486 SQX0697722
పపరర: బబజత బ షపక

95-222/1016

10489 SQX1443530
పపరర: ఖమర జహ సయఖద

95-222/1410

10492 SQX0626689
పపరర: రరజరష పసలర�
తసడడ:ప దతవయఖ�
ఇసటట ననస:70-27-3168
వయససస:35
లస: పప

95-222/1011

10478 SQX2197283
పపరర: లకడర రరవనళర

95-220/1363

10481 SQX1659515
పపరర: పరఖరర పఠరన

95-220/762

భరస : బబషర ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:70-27-3163
వయససస:34
లస: ససస స
95-220/1364

10484 SQX2296424
పపరర: మయబబ ససభబన షపక

95-220/1365

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3165
వయససస:18
లస: పప
95-222/1014

10487 SQX0498683
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

95-222/1015

తసడడ:ప ససలలమయన
ఇసటట ననస:70-27-3166
వయససస:27
లస: పప
95-222/1017

భరస : రహహమబలయర
ఇసటట ననస:70-27-3167
వయససస:38
లస: ససస స
95-222/1019

10475 SQX1460930
పపరర: పరఖరర పఠరన

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవనళర
ఇసటట ననస:70-27-3162
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-27-3165
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప ససభబన�
ఇసటట ననస:70-27-3166
వయససస:28
లస: పప
10491 SQX0626705
పపరర: రషసద షపక�

10480 SQX2197358
పపరర: నలమ రరవనళర

95-222/1008

భరస : యబనస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3161
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖససస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3165
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:70-27-3165
వయససస:32
లస: ససస స
10488 SQX0626515
పపరర: షరరఫ భబషర షపక�

95-222/1010

తసడడ:ప వనసకట ననరరయణ రరవనళర
ఇసటట ననస:70-27-3162
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయససస
ఇసటట ననస:70-27-3165
వయససస:43
లస: పప
10485 SQX0697623
పపరర: రహమతషననసర షపక

10477 SQX2197382
పపరర: వనసకటననరరయణ రరవనళర

95-211/1205

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:70-27-3160
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర రరవనళర
ఇసటట ననస:70-27-3162
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ�
ఇసటట ననస:70-27-3162
వయససస:50
లస: పప
10482 MLJ3266897
పపరర: మసరసనశల షపక

95-222/1007

తసడడ:ప ఇసరరయల
ఇసటట ననస:70-27-3160
వయససస:44
లస: పప
95-211/1207

10469 SQX2420388
పపరర: సలమ పఠరన

10472 SQX0627075
పపరర: రరహనన సయఖద

10474 SQX0700153
పపరర: రహహమ సయఖద

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:70-27-3160
వయససస:64
లస: ససస స

95-211/1204

10471 SQX0697607
పపరర: రరహనన షపక

10473 SQX0697748
పపరర: మయలన షపక

95-211/832

తసడడ:ప జజశలసససగ�
ఇసటట ననస:70-27-3155
వయససస:34
లస: పప

భరస : జబగర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3157
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరయయజ
ఇసటట ననస:70-27-3160
వయససస:31
లస: ససస స

95-222/1009

10466 SQX0441527
పపరర: బబలయజ సససగ� కతపయ�

తసడడ:ప బసస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3156 , 3RD LINE
వయససస:18
లస: పప

భరస : జబబగర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3157 , 3RD LINE
వయససస:24
లస: ససస స

10476 SQX2275113
పపరర: జలయన నచర బబష

95-220/1103

భరస : సలయస ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3153
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప నర సససగ�
ఇసటట ననస:70-27-3155
వయససస:76
లస: పప
10470 SQX2320646
పపరర: సలర పఠరన

10465 SQX2047058
పపరర: మబనరరనసర షపక

10490 SQX1570515
పపరర: అసపసన బబషర యస

95-222/1018

తసడడ:ప సరరబర
ఇసటట ననస:70-27-3167
వయససస:35
లస: పప
95-222/1020

10493 SQX0625434
పపరర: అహరద షపక�

95-222/1021

తసడడ:ప ఇబపహహస�
ఇసటట ననస:70-27-3168
వయససస:37
లస: పప
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95-222/1022

భరస : యహనస�
ఇసటట ననస:70-27-3169
వయససస:36
లస: ససస స
10497 SQX2193506
పపరర: ఉమమర షపక

95-220/1366

95-220/765

95-211/1209

95-220/769

95-222/1027

95-220/771

95-220/1368

భరస : మహహదదబన�
ఇసటట ననస:70-27-3188
వయససస:70
లస: ససస స

10507 SQX1461110
పపరర: రజయయ షపక

10510 SQX2290583
పపరర: జరరనన సయద

10513 SQX2133353
పపరర: లకడరబబయ బబ సదదల

10516 SQX2201077
పపరర: బబలయజ సససగ బబ సదదల

95-222/1029

10519 SQX1774249
పపరర: సరరబబ షపక

95-222/1025

10522 SQX2184448
పపరర: వమలమర కకరరగసటట
భరస : వనసకటటశశరరర కకరరగసటట
ఇసటట ననస:70-27-3188
వయససస:67
లస: ససస స

10502 SQX2435782
పపరర: నరసమర ససరరమయలయ

95-211/1208

10505 SQX1687771
పపరర: నససర షపక

95-220/768

10508 SQX1460773
పపరర: నససర షపక

95-222/1026

తసడడ:ప వజర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3175/1
వయససస:32
లస: పప
95-211/1210

10511 SQX1660018
పపరర: మబసతనజ బబగస పఠరన

95-220/770

భరస : జజన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3181
వయససస:58
లస: ససస స
95-207/754

10514 SQX2256550
పపరర: బబలయజ సససగ బబ సదదల

95-211/1211

Deleted

తసడడ:ప జజశల సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-27-3183
వయససస:39
లస: పప
95-220/1369

10517 SQX0627877
పపరర: మబబనన షపక�

95-222/1028

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:70-27-3183
వయససస:30
లస: ససస స
95-220/772

భరస : అబబబల రజజక షపక
ఇసటట ననస:70-27-3184
వయససస:35
లస: ససస స
95-222/1031

95-220/764

తసడడ:ప వరజర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3175
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప జజశల సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-27-3183
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ఖలల�
ఇసటట ననస:70-27-3183
వయససస:35
లస: పప
10521 SQX0627638
పపరర: జరలతషననసర షపక�

95-220/767

భరస : బబలయజ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:70-27-3183
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప ననరర సససగ కతపయ జజశల
ఇసటట ననస:70-27-3183
వయససస:56
లస: పప
10518 SQX0626879
పపరర: బబజ షపక�

10504 SQX1659986
పపరర: రజయయ షపక

10499 SQX1690437
పపరర: షపక గగసఖ షపక

భరస : పరపరరవప ససరరమయలయ
ఇసటట ననస:70-27-3175
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబల సయద
ఇసటట ననస:70-27-3180
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప అహరద ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3181
వయససస:68
లస: పప
10515 SQX2301869
పపరర: సససగ కతపయ జజశల

95-220/766

తసడడ:ప నససర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3175/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతష బబబబ కకసడతపరటట
ఇసటట ననస:70-27-3178
వయససస:35
లస: ససస స
10512 SQX1692144
పపరర: జజన ఖయన పఠరన

10501 SQX1821073
పపరర: మబనర షపక

95-222/1024

భరస : షపక మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3174
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3175
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట సరశమ ససరరమలర
ఇసటట ననస:70-27-3175
వయససస:43
లస: పప
10509 SQX1302082
పపరర: సమయధననస కకసడతపరటట

95-220/1367

తసడడ:ప దనవపద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3174
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప పరపరరవప ససరరమయలయ
ఇసటట ననస:70-27-3175
వయససస:27
లస: పప
10506 SQX1899756
పపరర: పరపరరవప ససరరమలర

10498 SQX2227411
పపరర: ఆసరతతలయర షపక

10496 SQX0628032
పపరర: రరజజశనన షపక�

భరస : అహరద�
ఇసటట ననస:70-27-3170
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3172
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప మబనర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3174
వయససస:21
లస: పప
10503 SQX2446060
పపరర: పవన కలమయర ససరరమయలయ

95-222/1023

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3169
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3172
వయససస:30
లస: పప
10500 SQX1688225
పపరర: రరయయజ అహమరద షపక

10495 SQX1461029
పపరర: ఖసరరరద బబగమ షపక

10520 SQX1796655
పపరర: అబబబల రజజక షపక

95-222/1030

తసడడ:ప ససకకసదర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3184
వయససస:34
లస: పప
95-222/1411

10523 SQX2184463
పపరర: రరజత రరమశశటట

95-222/1412

భరస : ఆసజననయబలల బబబబ రరమశశటట
ఇసటట ననస:70-27-3188
వయససస:29
లస: ససస స
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10524 SQX2098788
పపరర: బమఛతశశరరరవ అలకలసట

95-180/799

Deleted

తసడడ:ప గగవసదస అలకలసట
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:35
లస: పప
10527 SQX2267813
పపరర: లసగమర ననసగరననన

95-222/1413

భరస : ససబగరరవప ననసగరననన
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:51
లస: ససస స
10530 SQX2285823
పపరర: అనల చలర

95-222/1416

95-222/1033

95-222/1036

95-211/1213

95-211/1215

95-211/1217

తసడడ:ప జఫరర ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:70-27-3196
వయససస:51
లస: పప

95-222/1034

10537 SQX0700088
పపరర: జలయన షపక

10540 SQX1546623
పపరర: యగరసశర రరవప కకట

10543 SQX2390144
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-211/834

95-222/1037

భరస : యబసఫ సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3190
వయససస:41
లస: ససస స
10535 SQX0627166
పపరర: సరబరర షపక�

10538 SQX2232783
పపరర: రరమ రరవప కకట

95-220/773

10541 SQX2424877
పపరర: సలమ షపక

95-220/1372

10544 SQX2274058
పపరర: కకషష మమరరస కరరసపపడడ

10546 SQX2273860
పపరర: ససరరశ కరరసపపడడ

10547 SQX2234342
పపరర: జజఖత కరరసపపడడ

భరస : గఫరర ఖయన
ఇసటట ననస:70-27-3196
వయససస:74
లస: ససస స

95-222/1035

95-211/1212

95-211/1214

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3193
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ప పపలర యఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:70-27-3194
వయససస:62
లస: పప

10552 SQX0697714
పపరర: ఫరతమబననసర పఠరన

95-222/1032

తసడడ:ప కకటయఖ కకట
ఇసటట ననస:70-27-3192
వయససస:53
లస: పప

95-211/1218

95-211/1216

95-211/1219

భరస : ససరరశ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:70-27-3194
వయససస:21
లస: ససస స
95-211/835

తసడడ:ప జబగర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3196
వయససస:24
లస: పప
95-220/775

10532 SQX1824309
పపరర: గరజతషననసర సయఖద

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3193 , 3RD LINE
వయససస:26
లస: ససస స

10549 SQX1475970
పపరర: ఫసరగజ ఖయన పఠరన

95-222/1415

భరస : జలయన�
ఇసటట ననస:70-27-3191
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప కకషష మమరరస కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:70-27-3194
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప హహసపసన�
ఇసటట ననస:70-27-3195
వయససస:31
లస: పప
10551 SQX1853969
పపరర: జబబగర ఖయన పపతతన

95-222/1417

తసడడ:ప రరమ రరవప కకట
ఇసటట ననస:70-27-3192
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకషష మమరరస కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:70-27-3194
వయససస:62
లస: ససస స
10548 SQX0441592
పపరర: ననగమరరగబబ� షపక�

10534 SQX1824275
పపరర: యబసఫ సయఖద

10529 SQX2286292
పపరర: జజఖత ననసగరననన
భరస : ససబగరరవప ననసగరననన
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమరదనమ ససస
ఇసటట ననస:70-27-3191
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప జలయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3193
వయససస:27
లస: పప
10545 SQX2274009
పపరర: కకటటశశరమర కరరసపపడడ

95-222/1414

తసడడ:ప సలయస సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3190
వయససస:44
లస: పప

భరస : రమయరరవప కకట
ఇసటట ననస:70-27-3192
వయససస:46
లస: ససస స
10542 SQX2232593
పపరర: ససభబన షపక

10531 SQX2268415
పపరర: నగరజ చలర

95-220/1371

తసడడ:ప పపభబ చలయర
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:22
లస: పప

Deleted

భరస : రహమతషలయర
ఇసటట ననస:70-27-3191
వయససస:69
లస: ససస స
10539 SQX2270536
పపరర: అలవనలల మసగమర కకట

10528 SQX2285799
పపరర: బమఛతశశరరరవ అలకలసట

10526 SQX2186567
పపరర: ననగరరజ చలయర

Deleted

భరస : ససబగరరవప
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప పపభబ చలర
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప యబసఫ సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3190
వయససస:21
లస: పప
10536 SQX0697565
పపరర: ససలయర బ షపక

95-220/1370

తసడడ:ప గగవసదస అలకలసట
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప పపభబ చలర
ఇసటట ననస:70-27-3189
వయససస:23
లస: పప
10533 SQX1824325
పపరర: అససఫ సయఖద

10525 SQX2191971
పపరర: లసగమర నసగననన

10550 SQX1659481
పపరర: రహరత పఠరన

95-220/774

తలర : జబబగర ఖయన పపతతన
ఇసటట ననస:70-27-3196
వయససస:49
లస: ససస స
95-222/1038

10553 SQX0440552
పపరర: పపరష చసదపరరవప ఆక

95-211/836

తసడడ:ప సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:70-27-3197
వయససస:45
లస: పప
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10554 SQX1690569
పపరర: వనసకట ససజజత కలమయరర అకక

95-220/776

భరస : పపరష చసదప రరవప అకక
ఇసటట ననస:70-27-3197
వయససస:33
లస: ససస స
10557 SQX1691930
పపరర: యమనసస ఖయన పఠరన

95-220/779

95-220/780

95-222/1041

95-220/783

95-211/1221

95-222/1044

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-27-3207
వయససస:45
లస: ససస స
10575 SQX2438844
పపరర: ఇసదదరర వడచడ

95-211/1222

భరస : అబమబకర ససదదబక
ఇసటట ననస:70.-27-3218
వయససస:36
లస: ససస స

95-220/781

10567 SQX0626747
పపరర: ఇసరపయల జరరగబమలర �

10570 SQX1991470
పపరర: సరజదన పరరశన షపక

95-222/1049

95-222/1042

10565 MLJ2066496
పపరర: ఉమయదతవ జరరగబమలర

10568 SQX2311249
పపరర: ఖయజజ షపక

95-211/974

10571 SQX1897446
పపరర: అమన షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3207
వయససస:26
లస: ససస స

10573 SQX0626887
పపరర: ససభబన షపక

10574 SQX0626721
పపరర: బబజ షపక

10579 SQX1896851
పపరర: గగపస అలయరకలల

10582 SQX2420248
పపరర: నచరర షపక
తసడడ:ప మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3219
వయససస:41
లస: పప

95-220/782

95-211/1220

తసడడ:ప హహసపన పసర
ఇసటట ననస:70-27-3202
వయససస:36
లస: పప

95-222/1045

95-222/1043

95-222/1046

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-27-3207
వయససస:29
లస: పప
95-222/1047

10577 SQX0697045
పపరర: నచరర హన షపక

95-222/1048

భరస : బబషసద
ఇసటట ననస:70-27-3213
వయససస:49
లస: ససస స
95-222/1050

తసడడ:ప శసకరరకవప అలయరకలల
ఇసటట ననస:70-27-3214
వయససస:39
లస: పప
95-222/1139

95-220/1374
10562 SQX2196202
పపరర: మహమరద రరయయజ సయద

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3206,PLOT NO 38
వయససస:24
లస: ససస స

10576 SQX0700161
పపరర: బపహరకలమయర పససపపలలటట

95-222/1040

భరస : ఇజజపయయలల
ఇసటట ననస:70-27-3201
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప రరజ
ఇసటట ననస:70-27-3212
వయససస:28
లస: పప

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:70-27-3214
వయససస:32
లస: ససస స
10581 SQX0697490
పపరర: సలయరబబగస షపక

10564 MLJ2060747
పపరర: వరణణ జరరగబమలర

10559 SQX0700237
పపరర: రరమకకషష ఆరర

తసడడ:ప మహబమబ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:70-27-3200
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-27-3207
వయససస:28
లస: పప

భరస : వససత వడచడ
ఇసటట ననస:70-27-3212
వయససస:30
లస: ససస స
10578 SQX1896869
పపరర: రరమ దతవ

95-220/1373

తసడడ:ప పపకరశరరవప�
ఇసటట ననస:70-27-3201
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:70-27-3202
వయససస:30
లస: ససస స
10572 SQX0697672
పపరర: మమహరరననసర షపక

10561 SQX2197259
పపరర: రహమతషననసర సయద

95-220/778

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-27-3199
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప ఇజజపయయలల
ఇసటట ననస:70-27-3201
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:70-27-3201
వయససస:37
లస: పప
10569 SQX2311231
పపరర: గబలయరర షపక

95-222/1039

భరస : మహబమబ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:70-27-3200
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అయబఖబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3200
వయససస:38
లస: ససస స
10566 MLJ2060671
పపరర: రవకలమయర జరరగబమలర

10558 SQX0697573
పపరర: మలలర శశరర ఆరర

10556 SQX1690023
పపరర: జవనద ఖయన పఠరన

తసడడ:ప యబనసస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3198
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-27-3199
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ప మమలయల సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3200
వయససస:48
లస: పప
10563 SQX1437251
పపరర: మధద షపక

95-220/777

భరస : యబనసస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3198
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప గఫరర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3198
వయససస:46
లస: పప
10560 MLJ2069110
పపరర: మయబససభబన సయఖద

10555 SQX1690999
పపరర: పరఖరర బబగమ పఠరన

10580 SQX0700245
పపరర: అబబబల ససదబ దక షపక

95-222/1051

తసడడ:ప ఇబపహహమ
ఇసటట ననస:70-27-3218
వయససస:40
లస: పప
95-211/1223

10583 SQX2267458
పపరర: హమద షపక

95-211/1224

తసడడ:ప నచర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3219
వయససస:19
లస: పప
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10584 SQX2458362
పపరర: నజయయ షపక
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95-212/1013

తసడడ:ప నచరర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3219
వయససస:22
లస: ససస స
10587 SQX2073229
పపరర: నచరర షపక

95-222/1218

95-211/837

తసడడ:ప మబజబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3221
వయససస:29
లస: పప
10593 SQX1821040
పపరర: జలయన షపక

95-220/786

95-222/1055

95-222/1057

95-222/1060

94-207/99

భరస : మహమరద ఆల
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:31
లస: ససస స

10597 SQX1301480
పపరర: సమమఉలర షపక

10600 SQX0626861
పపరర: రహమరత అల షపక�

10603 SQX1690395
పపరర: బషసర షపక

10606 MLJ2060788
పపరర: మబసతనజ సయఖద

95-220/792

10609 MLJ2065811
పపరర: గఫరర సయఖద

95-211/839

10612 SQX0697433
పపరర: షరహహనన షపక
భరస : హసన
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:34
లస: ససస స

95-220/785

10595 SQX1295600
పపరర: రరహన షపక

95-222/1054

భరస : జజబబబలర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3222
వయససస:24
లస: ససస స
95-222/1056

10598 SQX0628479
పపరర: కకటటశశరమర మసడననన

95-220/787

భరస : లకరయఖ
ఇసటట ననస:70-27-3223
వయససస:59
లస: ససస స
95-222/1058

10601 SQX0626523
పపరర: షపర అల షపక

95-222/1059

తసడడ:ప రఫసౘేసదదబన
ఇసటట ననస:70-27-3223
వయససస:32
లస: పప
95-220/788

10604 SQX1689314
పపరర: ససలదన షపక

95-220/789

తసడడ:ప అకగర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3224
వయససస:24
లస: పప
95-220/790

10607 MLJ2060754
పపరర: పరరశనససలయసనన సయఖద

95-220/791

తసడడ:ప గఫరర
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:38
లస: ససస స
95-220/793

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:63
లస: పప
95-222/1062

95-220/784

తసడడ:ప అమయనసలయర
ఇసటట ననస:70-27-3221
వయససస:30
లస: పప

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:54
లస: ససస స
10611 SQX0697540
పపరర: వహహదన సయఖద

10592 SQX0625772
పపరర: జబవపలయర షపక

95-211/838

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3224
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప గన ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3224/1
వయససస:30
లస: పప
10608 SQX1691211
పపరర: బల ఖరఖస సయఖద

10591 SQX0441626
పపరర: మమయన షపక

తసడడ:ప రఫసకలదదబన�
ఇసటట ననస:70-27-3223
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప లకరయఖ
ఇసటట ననస:70-27-3223
వయససస:38
లస: పప
10605 NDX2513760
పపరర: మసరసన షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3220
వయససస:27
లస: ససస స

10594 SQX0441394
పపరర: అమయనసలయర షపక

95-222/1053

10589 SQX1691187
పపరర: మసరసన షపక

భరస : కకటట వనసకట శకమనననరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:70-27-3220
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప అమయనసలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3222
వయససస:25
లస: పప

భరస : రఫసదదబనన
ఇసటట ననస:70-27-3223
వయససస:49
లస: ససస స
10602 SQX1335125
పపరర: షపక నగమల మరర

95-211/1270

తసడడ:ప ఇమయమ
ఇసటట ననస:70-27-3222
వయససస:53
లస: పప

భరస : అమయనసలయర
ఇసటట ననస:70-27-3222
వయససస:45
లస: ససస స
10599 SQX0697474
పపరర: తనహహరరననసర షపక

10588 SQX2501369
పపరర: లకడర చసదస

10586 SQX0700187
పపరర: నచర షపక

తసడడ:ప మహమరద ఆల
ఇసటట ననస:70-27-3219
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప ససలదన
ఇసటట ననస:70-27-3221
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ప ససలదన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3221
వయససస:41
లస: పప
10596 SQX0697532
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-222/1052

భరస : నచరర
ఇసటట ననస:70-27-3219
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప మహమరద అల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3219
వయససస:42
లస: పప
10590 SQX1475954
పపరర: రఫస షపక

10585 SQX0697482
పపరర: రరహనన షపక

10610 SQX0628487
పపరర: సమరర సయఖద

95-222/1061

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/1063

10613 SQX0697615
పపరర: మమహరరననసర షపక

95-222/1064

భరస : అకగర
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:59
లస: ససస స
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10614 SQX0624882
పపరర: ససభబన సయఖద
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95-222/1065

తసడడ:ప గఫరర
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:32
లస: పప
10617 SQX0626085
పపరర: అమర సయఖద

95-222/1115

95-222/1068

95-222/1069

95-220/795

95-211/1228

95-222/1072

95-220/797

భరస : కరలలషర�
ఇసటట ననస:70-27-3235
వయససస:45
లస: ససస స

10627 SQX0700054
పపరర: జజన భబషర షపక

10630 SQX2405926
పపరర: జజన బ షపక

95-222/1076

95-222/1071

10639 SQX1477117
పపరర: వనసకట శవయఖ తనతశశటట

10642 SQX0626267
పపరర: నజర బబగ షపక�
తసడడ:ప రహరన బబగ�
ఇసటట ననస:70-27-3235
వయససస:38
లస: పప

95-211/1225

10625 SQX2462992
పపరర: జజన బబష షపక

95-211/1226

10628 SQX2420214
పపరర: చసద బబష షపక

95-211/1227

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3232
వయససస:56
లస: పప
95-220/1375

10631 SQX2405876
పపరర: బబనస షపక

95-220/1376

భరస : మహబమబ బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-3232
వయససస:28
లస: ససస స
95-220/796

భరస : అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3233
వయససస:46
లస: ససస స
95-222/1074

10637 SQX1521070
పపరర: తరరమల తతశశటట

95-222/1075

తసడడ:ప శకనస తతశశటట
ఇసటట ననస:70-27-3234
వయససస:26
లస: పప
95-222/1147

తసడడ:ప శకనస తనతశశటట
ఇసటట ననస:70.27-3234
వయససస:24
లస: పప
95-222/1078

10622 SQX2405462
పపరర: ఫరతమ షపక

95-222/1073 10634 SQX1841642
10633 SQX0700252
పపరర: ననగ మబరళ కకషష తతనసగబసటర
పపరర: షసషరద షపక

10636 SQX1477075
పపరర: జజనకక తనతశశటట

95-211/840

తసడడ:ప హసన అహమరద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3231
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస తనతశశటట
ఇసటట ననస:70-27-3234
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకయఖ తనతశశటట
ఇసటట ననస:70-27-3234
వయససస:48
లస: పప
10641 SQX0628263
పపరర: గరలబగ సయఖద�

95-222/1070

తసడడ:ప మబకరసశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-27-3232
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప అహరద షపక
ఇసటట ననస:70-27-3233
వయససస:29
లస: పప
10638 SQX1477091
పపరర: శకనస తనతశశటట

10624 SQX0625657
పపరర: ఆదస సయఖద

10619 SQX1227603
పపరర: రతన కలమయరర వనసగల శశటట

భరస : అబబబల అజజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3230
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-3232
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగమబరళకకషష
ఇసటట ననస:70-27-3232
వయససస:41
లస: ససస స
10635 SQX1841634
పపరర: గగస బబషర షపక

95-224/1440

తసడడ:ప హహససలన అహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3231
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ప చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-3232
వయససస:23
లస: పప
10632 SQX0697516
పపరర: కరశవశరలయకడర తతనసగబసటర

10621 SQX2429264
పపరర: ఖజ మహహదబ దన షపక

95-222/1067

భరస : సరసబ శవ రరవప వనసగల శశటట
ఇసటట ననస:70-27-3227
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప ఫకకర సరహహబ
ఇసటట ననస:70-27-3230
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:70-27-3231
వయససస:39
లస: ససస స
10629 SQX2419976
పపరర: మహబమబ బబష షపక

95-220/794

తసడడ:ప యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3229
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప పపరషచసదప
ఇసటట ననస:70-27-3230
వయససస:45
లస: పప
10626 MLJ2064152
పపరర: మలర క షపక

10618 SQX0627992
పపరర: జజకకరర షపక

10616 SQX0700211
పపరర: హహససలన షపక

తసడడ:ప సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:45
లస: పప

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:70-27-3226/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప సమఉలయర
ఇసటట ననస:70-27-3227
వయససస:34
లస: పప
10623 SQX0626234
పపరర: మహరరణన దదసతరర

95-222/1066

తసడడ:ప ఖయదర
ఇసటట ననస:70-27-3225
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప గఫరర
ఇసటట ననస:70-27.3225
వయససస:31
లస: పప
10620 SQX0700203
పపరర: ఫరరక సయఖద

10615 SQX0700195
పపరర: మహమరదఆల సయఖద

10640 SQX0620518
పపరర: హబబబననసర షపక�

95-222/1077

భరస : నజర బబగ�
ఇసటట ననస:70-27-3235
వయససస:35
లస: ససస స
95-222/1079

10643 SQX2501500
పపరర: ఖజ షపక

95-220/1542

తసడడ:ప జన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-3236
వయససస:19
లస: పప
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10644 SQX0627893
పపరర: ససఫసయయ షపక
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95-222/1080

భరస : యయకలబ
ఇసటట ననస:70-27-3236
వయససస:50
లస: ససస స
10647 SQX1688290
పపరర: లకడర మయడ

95-220/799

95-222/1082

95-220/1377

95-211/841

95-222/1088

95-222/1091

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3253
వయససస:52
లస: ససస స

10657 SQX1460880
పపరర: బబషసరరననసర సయఖద

10660 SQX1461383
పపరర: మబసస ఫర షపక

10663 SQX1659564
పపరర: మమహరరఖతతసర షపక

95-220/803

10666 SQX2392140
పపరర: మయబబ ససభబన షపక

95-222/1086

10669 MLJ2060929
పపరర: షసకతఆల మహరద

95-222/1089

95-220/801

10672 SQX2460061
పపరర: బబజ షపక
భరస : కరజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3253
వయససస:32
లస: ససస స

95-220/800

10655 SQX1438143
పపరర: నజజమబదదబన షపక

95-222/1085

10658 SQX1425793
పపరర: హహసపసన సయఖద

95-222/1087

10661 SQX1437897
పపరర: మసరసన వల షపక

95-222/1090

తలర : జనత షపక
ఇసటట ననస:70-27-3245/2
వయససస:26
లస: పప
10664 SQX1690627
పపరర: జమయల బ షపక

95-220/802

భరస : రససలయర ఖయన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3247
వయససస:79
లస: ససస స
95-211/1229

10667 SQX1613604
పపరర: రమజ షపక

95-220/804

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3252
వయససస:61
లస: ససస స
95-220/806

తసడడ:ప ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70-27-3252
వయససస:58
లస: పప
95-190/1291

10652 MLJ2062560
పపరర: మసరసనశల పఠరన

తసడడ:ప ననగమర శరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3245
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3252
వయససస:24
లస: పప
95-220/805

95-207/755

తసడడ:ప షమబ
ర దదబన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3244
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశకతఅల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3247
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప ఉసరరన
ఇసటట ననస:70-27-3252
వయససస:58
లస: పప
10671 SQX2525491
పపరర: రహహమబన షపక

95-222/1084

Deleted

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3248
వయససస:68
లస: పప
10668 MLJ2060614
పపరర: మసరసన షపక

10654 SQX1425892
పపరర: ససలయసన బబషర షపక

10649 SQX2119055
పపరర: ఉమమర సలర ససలయసనన షపక

తసడడ:ప రరకర హహసపసన
ఇసటట ననస:70-27-3243
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3245
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప మరర వల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3245/3
వయససస:23
లస: పప
10665 SQX1690056
పపరర: మహబమబ షపక

95-222/1083

భరస : ఖయజజ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3245
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయససస సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3245
వయససస:35
లస: పప
10662 SQX1437731
పపరర: కరలలష షపక

10651 SQX1460641
పపరర: జలన షపక

95-220/798

భరస : అసపన బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3240
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ప హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3244
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప మదనర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3245
వయససస:71
లస: పప
10659 SQX1460716
పపరర: ఖయజజ బబషర సయఖద

95-207/616

తసడడ:ప హహసపసన పసరర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3241
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3243
వయససస:21
లస: ససస స
10656 SQX1060680
పపరర: అలయర బకడ సయఖద

10648 SQX2039501
పపరర: బబజద బ షపక

10646 SQX1691054
పపరర: ససవర పరరశత కరమననన

భరస : శకనవరసరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:70-27-3237
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబబబల సలస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3240
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప నజర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3241
వయససస:24
లస: పప
10653 SQX2404572
పపరర: పరరశణ పఠరన

95-222/1081

తసడడ:ప పససటట సరహహబ
ఇసటట ననస:70-27-3236
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:70-27-3237
వయససస:54
లస: ససస స
10650 SQX1438465
పపరర: షరరఫ షపక

10645 SQX0624247
పపరర: యయకలబ షపక

10670 SQX2501146
పపరర: షపక ఖరఖరరననసర

95-220/1538

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:70-27-3252
వయససస:52
లస: ససస స
95-211/1230

10673 SQX1848647
పపరర: మబసతనజ షపక

95-220/807

Deleted

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-3253
వయససస:45
లస: ససస స
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10674 SQX1659556
పపరర: రహహమ షపక
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95-220/809

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:70-27-3253
వయససస:45
లస: ససస స
95-211/1262

10678 SQX1900299
పపరర: రరషర పఠరన

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3253 CHANDRABABU
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3255
వయససస:24
లస: ససస స

10680 SQX1900307
పపరర: బబజ ఖయన పఠరన

10681 SQX2046993
పపరర: షబబన షపక

95-220/812

తసడడ:ప రఫసవపలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3255
వయససస:49
లస: పప
10683 SQX0624841
పపరర: మర ఖయససస సయఖద�

95-222/1092

95-220/813

95-211/842

95-211/1263

95-211/844

తసడడ:ప అబబబల రహహమన బబలగ
ఇసటట ననస:70-27-3266/3
వయససస:64
లస: పప

10690 SQX0642074
పపరర: ఖయజజ సయఖద

10693 SQX1774215
పపరర: హఞఞజ సస షపక

10696 SQX0610576
పపరర: కరరమబలయర షపక

95-211/1231

10699 SQX2233922
పపరర: శరఖమల చచరరకలమలర

95-222/1094

10702 NDX2454593
పపరర: ఇలయయస మహమరద
తసడడ:ప ఖయదర బబలగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3266/3
వయససస:34
లస: పప

10679 SQX1900323
పపరర: నజరర బబగస పఠరన

95-220/811

10682 SQX2405819
పపరర: రఫస షపక

95-220/1378

10685 SQX1628306
పపరర: మయకన కలమయర

95-220/41

10688 SQX1513606
పపరర: ఆరరఫ సయఖద

95-222/1095

తసడడ:ప జకకర సయఖద
ఇసటట ననస:70-27-3257
వయససస:26
లస: పప
95-211/843

10691 SQX1691070
పపరర: ఖయజజ బ షపక

95-220/814

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3258
వయససస:38
లస: ససస స
95-220/815

10694 MLJ3267515
పపరర: షరజహన షపక

95-220/816

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:70-27-3263
వయససస:56
లస: పప
95-211/845

10697 SQX1688100
పపరర: మబననన షపక

95-220/817

తసడడ:ప కరరమబలయర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3264
వయససస:22
లస: పప
95-211/1232

భరస : ననగరసదర చచరరకలమలర
ఇసటట ననస:70-27-3265
వయససస:29
లస: ససస స
94-220/13

తసడడ:ప బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3253
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప మయకన రరమ కకషష
ఇసటట ననస:70-27-3257
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప రహసతషలయర
ఇసటట ననస:70-27-3264
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటరరవప చచరరకలమలర
ఇసటట ననస:70-27-3265
వయససస:35
లస: పప
10701 NDX2452357
పపరర: ఖయదర బబలగ

95-222/1093

భరస : అలయరబకలక షపక
ఇసటట ననస:70/27/3263
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరరమబలయర
ఇసటట ననస:70-27-3264
వయససస:37
లస: ససస స
10698 SQX2233906
పపరర: ననగరసదర చచరరకలమలర

10687 SQX0628271
పపరర: అమరరన షపక�

95-222/1419

తసడడ:ప అనవర షపక
ఇసటట ననస:70-27-3255, 5TH LINE
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప జజన
ఇసటట ననస:70-27-3258
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:70-27-3263
వయససస:25
లస: పప
10695 SQX0438531
పపరర: షమస షపక

95-220/1104

భరస : అబబబలయర�
ఇసటట ననస:70-27-3257
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3258
వయససస:30
లస: ససస స
10692 SQX2490662
పపరర: అలర బక షపక

10684 SQX0629360
పపరర: మహరద హనఫ సయఖద�

10676 SQX2463008
పపరర: ఖజ షపక

భరస : బబజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:70-27-3255
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప హససన అహరద�
ఇసటట ననస:70-27-3256
వయససస:34
లస: పప

భరస : కలమయర మయకరనన
ఇసటట ననస:70-27-3257
వయససస:32
లస: ససస స
10689 SQX1475962
పపరర: బబజ షపక

95-220/810

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3255
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప హసన అహరద�
ఇసటట ననస:70-27-3256
వయససస:32
లస: పప
10686 SQX1899954
పపరర: భవరన మకరనన

95-222/1418

Deleted

భరస : మయబబ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3253
వయససస:51
లస: ససస స
10677 SQX2490332
పపరర: రహహమబన షపక

10675 SQX2426856
పపరర: మబసతనజ షపక

10700 NDX2452399
పపరర: మబసతనజ బబగస బబలగ

94-220/12

భరస : ఖయదర బబలగ
ఇసటట ననస:70-27-3266/3
వయససస:57
లస: ససస స
94-226/23

10703 SQX1989367
పపరర: కరదర బబగ

95-220/1105

తసడడ:ప అబబబల రహహమయన బబగ
ఇసటట ననస:70-27-3266/3
వయససస:63
లస: పప
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10704 SQX1990100
పపరర: ఇలయయస మహమరద

95-220/1106

తసడడ:ప ఖదర బబగ మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3266/3
వయససస:33
లస: పప
10707 SQX2425585
పపరర: హససలసన షపక

95-220/1115

భరస : ఖయదర బబగ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3266/3
వయససస:55
లస: ససస స
95-222/1420

10708 SQX2132397
పపరర: అససఫ షపక

95-207/756

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3268
వయససస:28
లస: పప
95-220/1379

10711 SQX2394500
పపరర: సదదఖ షపక

10706 SQX2403442
పపరర: అశకఫ ససలయసనన మహమమడ

95-211/1234

10709 SQX2138543
పపరర: ననససర షపక

10712 SQX1797059
పపరర: ననగ మయరరత కలమయరర బబరర

తసడడ:ప మహమరద హరరన షపక
ఇసటట ననస:70-27-3269, 3RD LINE
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబరర
ఇసటట ననస:70-27-3271
వయససస:35
లస: ససస స

10713 SQX1692623
పపరర: శకనవరసరరవప బమరర

10714 MLJ2066843
పపరర: సతఖననరరయణ ఏరరవ

10715 MLJ2061976
పపరర: వరసస మమడడచచరర

తసడడ:ప కకటటశశర రరవప బమరర
ఇసటట ననస:70-27-3271
వయససస:40
లస: పప
10716 SQX2395465
పపరర: హనఫ షపక

తసడడ:ప వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:70-27-3532
వయససస:78
లస: పప
95-211/1164

తసడడ:ప ఇలయయస షపక
ఇసటట ననస:70-27-25557/1
వయససస:26
లస: పప
10719 SQX0498527
పపరర: రషసద షపక

95-222/1097

95-222/1100

95-224/1443

భరస : ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:35
లస: ససస స

95-222/1098

10723 SQX2334704
పపరర: గసగధర కలర స

10726 SQX1898444
పపరర: దదలయకద షపక

95-221/1099

10729 SQX1898089
పపరర: పపశరసత గగటటటమబకకల

95-221/1486

10732 SQX1898337
పపరర: మజద షపక
తసడడ:ప రహమతషలయర షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:23
లస: పప

95-211/1184

10721 SQX1302033
పపరర: సతష బబబబ కకసడతపరటట

95-222/1099

10724 SQX2332013
పపరర: గసగరధర కలర స

95-224/1441

తసడడ:ప వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:70-31
వయససస:18
లస: పప
95-221/1097

10727 SQX1897917
పపరర: ఫరతమ షపక

95-221/1098

భరస : సలయస షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:24
లస: ససస స
95-221/1100

భరస : అదమబ గగటటమబకకల
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/1102

10718 SQX2395937
పపరర: శరకకర షపక

తసడడ:ప యయకకబబ కకసడతపరటట
ఇసటట ననస:70-28-3178
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:26
లస: ససస స
10731 SQX0300095
పపరర: షరజదన షపక

10720 SQX0700104
పపరర: రరయయజ షపక

95-220/821

తసడడ:ప మమసర షపక
ఇసటట ననస:70-27-30072003
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రరవప కలర స
ఇసటట ననస:70-31
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర ఏనకరపత
ఇసటట ననస:70-32/1/a
వయససస:22
లస: పప
10728 SQX1898303
పపరర: గగససయయ షపక

95-222/1096

తసడడ:ప ఖయససస
ఇసటట ననస:70-28-3160
వయససస:39
లస: పప

భరస : అయమఖబ షపక
ఇసటట ననస:70-29-2025
వయససస:48
లస: ససస స
10725 SQX2264968
పపరర: తరరపతయఖ ఏనకరపత

10717 SQX1460757
పపరర: నయమయ బబగమ షసక

95-220/818

తసడడ:ప జననరరనరరవప
ఇసటట ననస:70-27-3550
వయససస:42
లస: పప

భరస : షసకత షపక
ఇసటట ననస:70-27-32465/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప రరయయ� షపక
ఇసటట ననస:70-28-1962
వయససస:30
లస: పప
10722 SQX1461128
పపరర: షరకకరర షపక

95-220/820

95-207/757

తసడడ:ప ఇబపహహస షపక
ఇసటట ననస:70-27-3268
వయససస:18
లస: పప

భరస : సదదఖ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3268 , 3 RD LINE
వయససస:55
లస: ససస స
95-220/819

95-211/1233

భరస : ఇలయయస మహమరద
ఇసటట ననస:70-27-3266/3 , 2ND LINE
వయససస:27
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ప యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:70-27-3267
వయససస:38
లస: పప
10710 SQX2387629
పపరర: రహమత షపక

10705 SQX2006849
పపరర: మబసతనజ బబగస షపక

10730 SQX1889062
పపరర: జరరన షపక

95-221/1101

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:34
లస: ససస స
95-221/1103

10733 SQX1898030
పపరర: బబబబ షపక

95-221/1104

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:31
లస: పప

Page 363 of 382

10734 SQX1898105
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95-221/1105

తసడడ:ప కకటయఖ గగటటమబకకల
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:38
లస: పప
10737 SQX1892017
పపరర: ఫరరరనన షపక

95-224/1054

95-215/1533

95-224/1057

95-224/1447

95-224/1480

95-220/1512

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:70-40
వయససస:69
లస: ససస స
10755 SQX0700013
పపరర: అజయ రమణబబ యన

95-221/1110

తసడడ:ప అకలకలయఖ ramanaboina
ఇసటట ననస:70-40
వయససస:32
లస: పప
10758 SQX1989383
పపరర: కరవనరర పతప
భరస : రరజ పతప
ఇసటట ననస:70-57-79
వయససస:47
లస: ససస స

10744 SQX0221598
పపరర: చచననయఖ వవళళళరర

10747 SQX0533836
పపరర: అసగడడ పదర�

10750 SQX0674309
పపరర: వరవలర లకడర

95-224/1445

10742 SQX0005736
పపరర: అనసచయ వలల
ర రర

95-224/1056

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:70-36
వయససస:41
లస: ససస స
95-224/1058

10745 SQX2180610
పపరర: ససతనరరవమర మమకల

95-224/1446

భరస : గగపరల రరడడడ మమకల
ఇసటట ననస:70-36
వయససస:58
లస: ససస స
95-222/1101

10748 SQX2110328
పపరర: ఆఫసపద సయఖద

95-224/1238

తసడడ:ప అసజమన సయఖద
ఇసటట ననస:70-39/1
వయససస:20
లస: పప
95-224/1059

10751 SQX0674317
పపరర: బబల ననగరశశర రరవప వరవలర
తసడడ:ప ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:70-39/2
వయససస:52
లస: పప

95-221/1108
10753 SQX0697086
పపరర: అనత రరమనబబ యన
ramanaboena
తసడడ:ప అకలకలయఖ ramanaboena
ఇసటట ననస:70-40
వయససస:31
లస: ససస స

10754 MLJ2064848
పపరర: ససగబణ రరమనబబ యన

10759 AP151000708157
పపరర: అబబబలనబ షపక

95-221/1109

95-224/1061

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:70-40-738
వయససస:31
లస: ససస స
95-224/1062

తసడడ:ప మహబమబబసహహబ
ఇసటట ననస:70-58-825
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఎల ఎస రసగపపసరద కరకరన
ఇసటట ననస:70-118
వయససస:42
లస: ససస స

95-224/1060

భరస : అకలకలయఖ ramanaboena
ఇసటట ననస:70-40వయససస:58
లస: ససస స

95-221/1111 10757 SQX1089599
10756 MLJ2069052
పపరర: అకలకలయఖ రరమనన బబ యన
పపరర: వనసకట రమణ బతష
స ల

తసడడ:ప పప తయఖ
ఇసటట ననస:70-40
వయససస:61
లస: పప
95-223/1148

10739 SQX2444958
పపరర: మలర శశరర దదడడ

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-39/2
వయససస:43
లస: ససస స

94-221/30 10762 SQX1853787
10761 NDX2453207
పపరర: ఎల యస రసగ పపసరద కరకరన
పపరర: అనసరరధ కరకరన

తసడడ:ప సరసబశవరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:70-118
వయససస:44
లస: పప

95-224/1055

భరస : గరసధద�
ఇసటట ననస:70-36-696
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ప అసజమన సయఖద
ఇసటట ననస:70-39/1
వయససస:18
లస: ససస స
10752 SQX2302727
పపరర: పపననమర గగడడలర

10741 SQX1057372
పపరర: రజన వలల
ర రర

95-221/1107

భరస : శకనస దదడడ
ఇసటట ననస:70-33-5/0
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ప వరరసరశమ
ఇసటట ననస:70-36
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప ససగర రరడడడ బబమయ
ఇసటట ననస:70-36
వయససస:22
లస: పప
10749 SQX2211001
పపరర: సలర సయఖద

95-224/1444

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-36
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప చచననయఖ�
ఇసటట ననస:70-36
వయససస:33
లస: పప
10746 SQX2180727
పపరర: మధచససనధన రరడడడ బబమయ

10738 SQX2446896
పపరర: శకనస దదడడ

10736 MLJ3267036
పపరర: ఇబపహహస� షపక�

తసడడ:ప సలయస � షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప అపతరరవప దదడడ
ఇసటట ననస:70-33-5/0
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప శసకర రరడడడ బబమయ
ఇసటట ననస:70-36
వయససస:20
లస: పప
10743 SQX0007112
పపరర: శకనవరసరరవప� వలల
ర రర�

95-221/1106

తసడడ:ప నజజస బబష షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-33
వయససస:31
లస: ససస స
10740 SQX2146389
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ బబమయ

10735 SQX1889039
పపరర: ఖజ షపక

10760 SQX2250371
పపరర: ననగరరజ కనగరరర

95-211/1241

తసడడ:ప శకనస
ఇసటట ననస:70-66-1172/8
వయససస:22
లస: పప
95-221/1112

10763 SQX1889138
పపరర: రరణణ కనమరర పపడడ

95-221/1113

భరస : ధనససజయ ఉపపసదప సచరఖ పపకరష రరవప క
ఇసటట ననస:70-118 FLAT NO 102 GOURI E
వయససస:28
లస: ససస స
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10764 SQX2187367
పపరర: వనసకట హరర కకషష పదసచచరర

95-221/1454

10765 SQX2187029
పపరర: వరసవ పదసచచరర

95-221/1455

10766 SQX2445740
పపరర: వనసకట నరసమర చటటటపప లల

తసడడ:ప వనసకట రతనస పదసచచరర
ఇసటట ననస:70-118 FLOT NO 101
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట హరర కకషష పదసచచరర
ఇసటట ననస:70-118 FLOT NO 101
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ధరరజరరవ చటటటపప లల
ఇసటట ననస:70-120
వయససస:71
లస: ససస స

10767 SQX2274298
పపరర: వజయ శరడడ మరపత

10768 SQX2280337
పపరర: జజఖత మరపకలలయ

10769 SQX2430577
పపరర: ధరరనననర రరవప చటటటపల
ప ల

95-220/1220

భరస : వనసకట ససబగయ మరపత
ఇసటట ననస:70-120
వయససస:48
లస: ససస స

95-220/1221

95-183/890

95-221/1459

తసడడ:ప వజయసరరథద మరపకలలయ
ఇసటట ననస:70-120
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ప పసదబకకటయఖ
ఇసటట ననస:70-120
వయససస:77
లస: పప
95-220/1484
10772 SQX2280162
పపరర: భబణబ కకరణ గగడ మరపకలలయ

భరస : కకటటసతఖననరరయణ ననరరయణమ
ఇసటట ననస:70-120 F - 203 RAGHU RAM P
వయససస:34
లస: ససస స

95-220/828
10771 SQX1703313
పపరర: కకటట సతఖననరరయణ
ననరరయణమ
తసడడ:ప వనసకటటసశర రరవప ననరరయణమ
ఇసటట ననస:70-120 f - 203 raghu ram pride
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ప వజయ శరడడ మరపకలలయ
ఇసటట ననస:70-120, SAI KRISHNA NAGAR
వయససస:20
లస: పప

10773 MLJ3759388
పపరర: శకనవరసరరవప అల

10774 SQX0002741
పపరర: రమమష కకరకపరటట

10775 MLJ3759362
పపరర: ససరరష కకరకపరటట

10770 SQX1703321
పపరర: మయధసరరలత కగతవరపప

95-220/822

95-218/577

తసడడ:ప సరసబయఖ అల
ఇసటట ననస:70-124
వయససస:43
లస: పప
10776 SQX2438737
పపరర: మహబబబగ షపక

తసడడ:ప రమమష కకరకపరటట
ఇసటట ననస:70-125
వయససస:38
లస: పప
95-220/1227

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:70-125
వయససస:66
లస: ససస స
10779 SQX1032267
పపరర: రరకకరణమర పపథరర

95-218/581

95-221/1114

95-222/1464

భరస : చససడచరర భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:70-132
వయససస:55
లస: ససస స

95-218/582

10783 SQX1080753
పపరర: కనక మహలకడర పలవలర

10786 SQX2395010
పపరర: అమరరసదప పలవఅల

95-221/1116

95-221/1115

10781 SQX1659465
పపరర: గరతకర గగయల

10784 SQX2526267
పపరర: లకడర పలవఅల

95-220/1228

10787 SQX2194975
పపరర: భబలకడర బబ డనల

తసడడ:ప భబసకర రరవప చససడచరర
ఇసటట ననస:70-132
వయససస:35
లస: పప

95-221/1528

95-220/1229

భరస : ససధకర బబ డనల
ఇసటట ననస:70-131
వయససస:53
లస: ససస స

95-221/1460 10790 SQX2260396
10789 SQX2195469
పపరర: బబ డనల అశశక కలమయర బబ డనల
పపరర: యశశశన బబ డనల

10792 SQX0020479
పపరర: చసదపశశఖర చససడచరర

95-220/823

భరస : పపపమ శశఖర పలవఅల
ఇసటట ననస:70-130
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ప ససధకర బబ డనల
ఇసటట ననస:70-131
వయససస:30
లస: పప
95-221/1117

95-218/580

తసడడ:ప రరమ కలమయర గగయల
ఇసటట ననస:70-129
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప పపపమ శశఖర పలవఅల
ఇసటట ననస:70-130 , sai krishnanagar
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప లకడర ననరరయణ బబ డనల
ఇసటట ననస:70-131
వయససస:54
లస: పప
10791 SQX1899608
పపరర: చససడచరర అనసరరధ

10780 SQX1459032
పపరర: పదరననభరరవప పటరర

10778 SQX1459040
పపరర: ధరణణ దతవ పటరర
భరస : పదరననభ రరవప పటరర
ఇసటట ననస:70-126
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ప శశఖర పరలవలర
ఇసటట ననస:70-130
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప చనన కకషష పలవఅల
ఇసటట ననస:70-130
వయససస:67
లస: పప
10788 SQX1853613
పపరర: ససధనకర బబ డనల

95-224/1379

తసడడ:ప కకషరషరరవప పటరర
ఇసటట ననస:70-126
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ప పపపమ శశఖరర� పరలవలర
ఇసటట ననస:70-130
వయససస:37
లస: పప
10785 SQX2506590
పపరర: పపపమ శశఖర పలవఅల

10777 SQX2433696
పపరర: ఖజజబ షపక

95-218/579

తసడడ:ప దననయయలల కకరకపరటట
ఇసటట ననస:70-125
వయససస:39
లస: పప

భరస : అకటర షపక
ఇసటట ననస:70-125
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప పపథరర
ఇసటట ననస:70-126
వయససస:73
లస: ససస స
10782 SQX0390203
పపరర: నరరసదప పరలవలర � పరలవలర

95-218/578

95-221/1461

తసడడ:ప ససధకర బబ డనల
ఇసటట ననస:70-131
వయససస:25
లస: ససస స
95-221/1118

10793 SQX2437069
పపరర: శకనవరస కటట

95-152/1138

తసడడ:ప వరయఖ
ఇసటట ననస:70-133
వయససస:51
లస: పప
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95-206/765

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:70-133
వయససస:41
లస: ససస స
10797 SQX2395119
పపరర: సరసబశవరరవప అడడ గళళ

10795 SQX2189389
పపరర: వషష
ష పసపయ కటట

95-220/1300

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:70-133
వయససస:19
లస: ససస స
95-220/1302

10798 SQX2394237
పపరర: వశరలకడర అడడ గళళ

10796 SQX2389062
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అడడ గళళ

95-220/1301

తసడడ:ప సరసబశవరరవప అడడ గళళ
ఇసటట ననస:70-133/1 , SAI KRISHNA NAG
వయససస:41
లస: పప
95-220/1303

10799 SQX2396018
పపరర: సహససన అడడ గళళ

95-220/1304

తసడడ:ప పసచచయఖ అడడ గళళ
ఇసటట ననస:70-133/1, Sai Krishna Nagar
వయససస:77
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అడడ గళళ
ఇసటట ననస:70-133/1, sai krishna nagar
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అడడ గళళ
ఇసటట ననస:70-133/1, Sai Krishna Nagar
వయససస:34
లస: ససస స

10800 SQX2264604
పపరర: లకడర నరసమర ససగరకవ

10801 SQX2284032
పపరర: ససగరకవప వ ఏన కకషష పపసరద

10802 SQX2284065
పపరర: లకడర నరసమర ససగరకవప

95-219/1042

భరస : వనసకట ననగ కకషష పపసరద ససగరకవ
ఇసటట ననస:70-133/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:70-133/2
వయససస:47
లస: పప

10803 SQX2264612
పపరర: ేచ ససగరకవ

10804 SQX2114627
పపరర: లకడర నరసమర ససగరకవప

95-224/1384

తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప ససగరకవ
ఇసటట ననస:70-133/2
వయససస:47
లస: ససస స
10806 SQX2197663
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజ

95-221/1473

95-219/1096

95-221/1119

10813 SQX2409688
పపరర: శసకర తడడకమళళ

95-183/895

95-224/1385

10808 SQX2508703
పపరర: భబలకడర రతస శశటట

95-200/1246

భరస : లల కకషష మమరరస రతస శశటట
ఇసటట ననస:70-134/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-219/1128

10811 SQX2379147
పపరర: శవమర దదడడ

95-220/1305

భరస : శసకర రరవప దదడడ
ఇసటట ననస:70-134/1 , sai krishna nagar
వయససస:52
లస: ససస స
95-220/1307

10814 SQX2191823
పపరర: మలర శశరర మమకల

95-220/1308

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర తడడకమళళ
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-137 , SAI KRISHNA NAGAR ఇసటట ననస:70-138
వయససస:26
లస: పప
వయససస:54
లస: ససస స
95-220/1309

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-138
వయససస:28
లస: పప
10818 SQX2388148
పపరర: పపతనప మమకల

10810 SQX2564375
పపరర: లల కకషరష మమరరస రరతస శశటట

10805 SQX2255099
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజ
తసడడ:ప వనసకటపత గసజ
ఇసటట ననస:70-134
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప తరర ననరరయణ రరతస శశటట
ఇసటట ననస:70-134/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తషరగ
ఇసటట ననస:70-134/3
వయససస:51
లస: ససస స
10815 SQX2191864
పపరర: అశశక మమకల

95-2/1353

భరస : వనసకటటశశరరర గసజ
ఇసటట ననస:70-134
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప తరర ననరరయణ రతస శశటట
ఇసటట ననస:70-134/1
వయససస:37
లస: పప
10812 SQX0697698
పపరర: లలయవత తషరగ తషరగ

10807 SQX2265122
పపరర: మధసలత గసజ

95-221/1472

భరస : కకషష పపసరద ససగరకవప
ఇసటట ననస:70-133/2
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వ ఏన కర పపసరద ససగరకవప
ఇసటట ననస:70-133/2A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటపత గసజ
ఇసటట ననస:70-134
వయససస:37
లస: పప
10809 SQX2522795
పపరర: లల కకషష మమరరస రతస శశటట

95-221/1471

10816 SQX2239127
పపరర: మమనక మమకల

95-220/1499

భరస : పపతనప
ఇసటట ననస:70-138
వయససస:24
లస: ససస స
95-220/1310

10819 SQX2388015
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమకల

10817 SQX2238947
పపరర: రరశ మమకల

95-220/1500

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:70-138
వయససస:20
లస: ససస స
95-220/1311

10820 SQX0586834
పపరర: ననగసజననయబలల గళర

95-221/1120

తసడడ:ప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-138 , sai krishna nagar
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప పసచచయఖ
ఇసటట ననస:70-138, SAI KRISHNA NAGAR
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట నరసససహస గళర
ఇసటట ననస:70-141
వయససస:31
లస: పప

10821 SQX2280139
పపరర: రరఢ కకషష మదసబల

10822 SQX2386654
పపరర: తరరననరరయనన రరథమమసత

10823 SQX2383917
పపరర: రరజఖ లకడర రతస శశటట

95-220/1502

తసడడ:ప నరసససహరరవప మదసబల
ఇసటట ననస:70-144 SAI KRISHNA NAGAR
వయససస:36
లస: పప

95-220/1313

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-145 , sai krishna nagar
వయససస:64
లస: పప

95-220/1314

భరస : తరరననరరయనన
ఇసటట ననస:70-145 , SAI KRISHNA NAGAR
వయససస:54
లస: ససస స
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10824 SQX0587493
పపరర: శకలత� తచననల�
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95-221/1122

భరస : వనణబగగపరల రరడడ � తచననల
ఇసటట ననస:70-146/2
వయససస:36
లస: ససస స

95-221/1123 10826 SQX1954106
10825 SQX0619643
పపరర: సరసబబపజఖస కకకలకరర� kikkuru
పపరర: బసవయఖ తచననల

భరస : హనమరరడడడ� kikkuru
ఇసటట ననస:70-146/2
వయససస:60
లస: ససస స

95-221/1125 10828 SQX0695437
10827 SQX0614339
పపరర: వనణబగగపరలరరడడడ తచననల� తచననల
పపరర: హనమ రరడడడ కకకలకరర

తసడడ:ప గబరవరరరడడడ� తచననల
ఇసటట ననస:70-146/2
వయససస:42
లస: పప
10830 SQX1348359
పపరర: ససనత బతస ననన
భరస : యలర మసద రరవప బతస ననన
ఇసటట ననస:70-152
వయససస:45
లస: ససస స
10833 AP151000708008
పపరర: సతఖననరరయణ బమరరర burle

భరస : గబరవ రరడడడ
ఇసటట ననస:70-146/2
వయససస:73
లస: ససస స
95-221/1126

తసడడ:ప బససవరరడడడ kikkuru
ఇసటట ననస:70-146/2
వయససస:72
లస: పప
95-219/781

95-221/1131

తసడడ:ప ససబపహరణఖస burle
ఇసటట ననస:70-154/1
వయససస:73
లస: పప

95-221/1124

10829 MLJ2068948
పపరర: రరసబబబబ� బబరరక�

95-221/1128

తసడడ:ప ససబగయఖ� �burra
ఇసటట ననస:70-148
వయససస:67
లస: పప

10831 SQX1348326
పపరర: యలర మసద రరవప బతస ననన

95-219/782

10832 AP151000708146
పపరర: శకనవరసరరవప బమరరర burle

తసడడ:ప చనన రరమ కకషషయఖ బతస ననన
ఇసటట ననస:70-152
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ప సతఖననరరయణ burle
ఇసటట ననస:70-154/1
వయససస:47
లస: పప

10834 SQX2388858
పపరర: పపవణ కలమయర కకలసపతర

10835 SQX2452860
పపరర: లకడర ససరరఖ కకలశశటట

95-220/1322

తసడడ:ప కరశ వనసకట శవ పపసరదరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:70-154, sai krishna nagar
వయససస:31
లస: పప

95-221/1130

95-220/1323

భరస : పపవణ కలమయర కకలశశటట
ఇసటట ననస:70-154,SAI KRISHNA NAGAR
వయససస:24
లస: ససస స

95-221/1475 10837 SQX0389734
95-221/1132 10838 SQX0662387
10836 SQX2248698
పపరర: సరయ సచరఖ కలమయర వలర సశశటట
పపరర: వసశ కకషష మసగళగరరర మసగళగరరర
పపరర: వనసకటససబగమర బమయననదస

Deleted

తసడడ:ప శకనవరస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:70-155/1
వయససస:20
లస: పప
10839 SQX1520379
పపరర: మబనర షపక

95-211/847

తసడడ:ప ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:70-157
వయససస:24
లస: పప
10842 SQX0671156
పపరర: ఖయజజ రరడడడ

95-211/850

95-211/851

భరస : నరసయఖ� పసదదరర
ఇసటట ననస:70-161
వయససస:58
లస: ససస స

10843 SQX0851915
పపరర: బబబబ చలయర

10846 SQX1509985
పపరర: శశష రరవప కకతస

95-221/1476

10849 SQX2195493
పపరర: ఫసరబ గస షపక

95-221/1133

10852 MLJ3266962
పపరర: ననగరరజ� పసదదరర�
తసడడ:ప నరసయఖ� పసదదరర
ఇసటట ననస:70-161
వయససస:36
లస: పప

95-211/849

10844 AP151000708514
పపరర: ననసరశల షపక

95-221/1134

తసడడ:ప రననహహసపసన షపక
ఇసటట ననస:70-157
వయససస:60
లస: పప
95-211/852

10847 SQX2283836
పపరర: నచరజహన బబగబమ షపక

95-220/1506

భరస : అలర భబషష షపక
ఇసటట ననస:70-159
వయససస:62
లస: ససస స
95-221/1477

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:70-159
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/1135

10841 SQX0671222
పపరర: శవరసరసకర రరడడ బ
తసడడ:ప కరజజ రరడడ బ
ఇసటట ననస:70-157
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరలల కకతస
ఇసటట ననస:70-158
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ప అలయర బక షపక
ఇసటట ననస:70-159
వయససస:34
లస: పప
10851 MLJ3266707
పపరర: హహమలత� పసదదరర�

95-211/848

తలర : వనసకటటశశరమర చలయర
ఇసటట ననస:70-157
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప శశష రరవప కకతస
ఇసటట ననస:70-158
వయససస:28
లస: ససస స
10848 SQX2194116
పపరర: జజన బబష షపక

10840 SQX0671107
పపరర: మణణకరసత రరడడడ భమననదస

భరస : ఖయజజరరడడడ
ఇసటట ననస:70-157
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప కరజజ రరడడ భమననదస
ఇసటట ననస:70-157
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప వరరసరశమ
ఇసటట ననస:70-157
వయససస:52
లస: పప
10845 SQX1509977
పపరర: పపషతలత కకతస

తసడడ:ప ససబపమణఖస మసగళగరరర
ఇసటట ననస:70-156
వయససస:30
లస: పప

95-211/846

10850 SQX1987072
పపరర: సలర షపక

95-221/1191

భరస : ఇమయమన షపక
ఇసటట ననస:70-160
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/1136

10853 MLJ3266889
పపరర: ఏససబబబబ� పసదదరర�

95-221/1137

తసడడ:ప నరసయఖ� పసదదరర
ఇసటట ననస:70-161
వయససస:43
లస: పప
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10854 SQX2187102
పపరర: లకడర మసడవ
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95-221/1478

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:70-161
వయససస:43
లస: ససస స
10857 SQX1285759
పపరర: సరసబశవ రరవప చచరరకలపలర

95-221/1140

95-221/1481

95-221/1141

10861 SQX1892421
పపరర: బపమరరసభ కకలర పర

10864 SQX1899160
పపరర: గగపస చచరరకలరర

95-221/1482

10867 SQX2469484
పపరర: రరజ చసతపలర

10870 SQX2253110
పపరర: శశఖర పససపపలలటట

తసడడ:ప వనసకట ససబగయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-166/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకషషయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-166/1
వయససస:34
లస: పప

10872 SQX1892348
పపరర: కరమమశశరర తవశ

10873 SQX1892793
పపరర: కకటటరరడడడ తవశ

95-224/1066

భరస : కకటటరరడడడ తవశ
ఇసటట ననస:70-168
వయససస:29
లస: ససస స
10875 SQX0734871
పపరర: ననగరరజ బరస

95-223/820

95-224/1068

భరస : రవ తపసతటర
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:29
లస: ససస స

10879 SQX1994334
పపరర: షకకర షపక

10882 SQX0389965
పపరర: కకరసన తపసతటర
భరస : ససలవ బబబబ
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:30
లస: ససస స

10862 SQX1892207
పపరర: పదనరవత చచరరకలపలర

95-224/1065

10865 SQX0865188
పపరర: ననగరశశరరరవప చచరరకలరర
cherukuri
తసడడ:ప ససబబగరరవప cherukuri
ఇసటట ననస:70-165
వయససస:42
లస: పప

95-221/1143

95-224/1406

10868 SQX2242527
పపరర: ధనలకడర పససపపలలటట

95-224/1407

భరస : వనసకట ససబగయఖ
ఇసటట ననస:70-166/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-224/1409

10871 SQX2285518
పపరర: తపవనణణ పససపపలలటట

95-182/646

భరస : శశఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:70-166/1 , OPP 11TH LINE
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/1067

10874 SQX0735928
పపరర: మహహశశరర బరస

95-223/819

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:70-169
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/1410

10877 SQX2261725
పపరర: భబగఖ లకడర కసదదమళర

95-224/1411

భరస : ననగరరజ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:70-169
వయససస:35
లస: ససస స
95-224/1223

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:70-172
వయససస:29
లస: పప
95-224/1070

95-221/1480

95-221/1142

తసడడ:ప సరసబశవరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:70-169
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప బబషర షపక
ఇసటట ననస:70-172
వయససస:28
లస: పప
10881 SQX1893015
పపరర: వజయలకడర తపసతటర

10876 SQX2160075
పపరర: ననగరరజ కసదదమళర

10859 SQX2250561
పపరర: మహహష చచరరకలపలర

భరస : సరసబశవ రరవప చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ప చననకకటయఖ తవశ
ఇసటట ననస:70-168
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:70-169
వయససస:33
లస: పప
10878 SQX1892785
పపరర: షకకర షపక

95-224/1064

తసడడ:ప ఆసజననయబలల చసతపలర
ఇసటట ననస:70-165
వయససస:18
లస: పప
95-224/1408

95-221/1139

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-165
వయససస:21
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:70-165
వయససస:53
లస: ససస స
10869 SQX2248292
పపరర: ససరరసదప బబబబ పస వ

95-221/1479

భరస : కకటటశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:70-165
వయససస:43
లస: ససస స
10866 SQX2187136
పపరర: మమమబబ షపక

10858 SQX2187722
పపరర: పరమమశ చచరరకలపలర

10856 SQX1358077
పపరర: పపకరష చచరరకలపలర

తసడడ:ప సరసబశవరరవప చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:19
లస: ససస స
10863 SQX1957265
పపరర: మయధవ చచరరకలరర

95-221/1138

భరస : పపకరశ చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప కరశయఖ చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:70-163
వయససస:55
లస: పప
10860 SQX2187680
పపరర: శశశలజ రరచమలర

10855 SQX1897990
పపరర: లయవణఖ చచరరకలపలర

10880 SQX1888288
పపరర: జజన బ సయద

95-224/1069

భరస : అనవర బబష సయద
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:25
లస: ససస స
95-224/1071

10883 SQX0849935
పపరర: చసదపవత డదకరజ

95-224/1072

తలర : లకడర
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:37
లస: ససస స
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95-224/1073

భరస : సలయస � �
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:42
లస: ససస స
10887 SQX0736090
పపరర: ఇమయసబ షపక

95-224/1076

95-224/1079

95-224/1082

95-224/1085

95-224/1155

95-224/1416

95-224/1089

Deleted
95-224/1091

తసడడ:ప ధనససజయ
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:30
లస: ససస స
10911 SQX1950005
పపరర: శవపరరశత కకపత
భరస : జననరరనరరవప కకపత
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:36
లస: ససస స

95-224/1083

10897 SQX0099887
పపరర: శవరరమకకషష గగపసశశటట

10900 SQX2242535
పపరర: జన షపక

10903 SQX0221234
పపరర: ననగ దదవఖ తపసతటర

10906 SQX0453209
పపరర: శకనవరసరరవప మమడన

95-224/1086

95-224/1414

10912 SQX0221507
పపరర: ననగరసదపమర మమడన
భరస : ధనససజయ మమడన
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:48
లస: ససస స

95-224/1081

10895 MLJ3267713
పపరర: శకనవరసరరవప తపసతటర

95-224/1084

10898 MLJ3267812
పపరర: లకడర తపసతటర

95-224/1154

10901 SQX2266096
పపరర: జన షపక

95-224/1415

తసడడ:ప గగసప షపక
ఇసటట ననస:70-174/1
వయససస:31
లస: పప
95-224/1087

10904 SQX0643353
పపరర: అరరణకలమయరర మమడన

95-224/1088

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70-175
వయససస:46
లస: ససస స
95-224/1090

95-224/1417
10907 SQX2444032
పపరర: దదలప కలమయర కలమరరగబసట

తసడడ:ప సరయబబబబ కలమరరగబసట
ఇసటట ననస:70-175
వయససస:18
లస: పప
95-224/1092

భరస : చసదపశశఖర
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:32
లస: ససస స
95-224/1094

10892 SQX0390005
పపరర: రవకలమయర తపసతటర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:70.173
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ప దతవదననస
ఇసటట ననస:70-175
వయససస:50
లస: పప
10909 SQX1057828
పపరర: శరసత మమడన

95-224/1078

తసడడ:ప పరపరరరవప
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-175
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ప శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:70-175
వయససస:24
లస: పప
10908 SQX0004663
పపరర: సకజన మమడ

10894 MLJ2068302
పపరర: సలయస� షపక�

10889 SQX1254879
పపరర: అనశర బబషర సయఖద

తసడడ:ప పరపరరరవప
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ప గగస
ఇసటట ననస:70-174/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:70-174/1
వయససస:28
లస: ససస స
10905 SQX1589896
పపరర: శరకవణ కలమయర మమడ

95-224/1080

తసడడ:ప వరలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ప మమలయల
ఇసటట ననస:70.173
వయససస:31
లస: పప
10902 SQX2266146
పపరర: శలర షపక

10891 SQX1892892
పపరర: రరమకకషష దనకకజ

95-224/1075

తసడడ:ప బబబబవల సయఖద
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప మయయసరహహబ � �
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబబసహహబ
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:60
లస: పప
10899 SQX0735639
పపరర: అలయరబక షపక

95-224/1077

తసడడ:ప నరసససహ రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససబబగరరవప కకపపత
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:41
లస: పప
10896 SQX0849927
పపరర: బబబబవల షపక

10888 SQX1254846
పపరర: వనసకట పపసరద టసకశరల

10886 MLJ3267820
పపరర: ఏససదయమర తపసతటర

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప కరమమశశరరరవప టసకశరల
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:31
లస: పప
10893 SQX1949981
పపరర: జననరరన రరవప

95-224/1074

భరస : బబబబవల�
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖయదర వల
ఇసటట ననస:70-173
వయససస:63
లస: ససస స
10890 SQX0221218
పపరర: ఉదయ కలమయర తపసతటర

10885 SQX0005603
పపరర: మబసతనజ బబగస� సయఖద�

10910 SQX1493212
పపరర: ససజజత దతవరకకసడ

95-224/1093

భరస : రవ కలమయర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:35
లస: ససస స
95-224/1095

10913 MLJ3265543
పపరర: భమలకడర� ఉయయఖల�

95-224/1096

భరస : రరమరహనరరవప �
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:53
లస: ససస స
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95-224/1097

తసడడ:ప ధనససజయ
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:34
లస: పప
10917 MLJ2065308
పపరర: రరమరహననపవప ఉయయఖల

95-224/1100

95-222/1103

95-223/1154

95-222/1105

95-222/1108

95-211/854

95-211/857

తసడడ:ప బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:70-852
వయససస:28
లస: పప

10927 SQX1466318
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

10930 SQX1896927
పపరర: ససహన షపక

10933 SQX1227884
పపరర: ఫరతమయ బ సయఖద

10936 MLJ2133510
పపరర: సలయవపదదబన సయఖద

95-211/860

10939 SQX2445757
పపరర: అమరరన షపక

95-222/1106

10942 SQX2452290
పపరర: షరజయయ షపక
తసడడ:ప బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:70-852
వయససస:24
లస: ససస స

10922 SQX1892264
పపరర: బబ బతతల షపక

95-224/1103

10925 SQX1808161
పపరర: షపక అబబబల గన

95-222/1104

10928 SQX0496323
పపరర: నజర అహరద షపక

95-222/1107

తసడడ:ప మసరసనశల
ఇసటట ననస:70-845
వయససస:40
లస: పప
95-222/1109

10931 SQX1714484
పపరర: జనత సయఖద

95-211/853

భరస : నజమబదదబన సయఖద
ఇసటట ననస:70-849
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/855

10934 SQX1052257
పపరర: బబలజద సయఖద

95-211/856

తసడడ:ప ఖయససస పసరన
ఇసటట ననస:70-849
వయససస:31
లస: పప
95-211/858

10937 SQX1940907
పపరర: మబన మహమరద

95-211/859

భరస : మహహగన బబషర మహమరద
ఇసటట ననస:70-850/3
వయససస:23
లస: ససస స
95-222/1425

భరస : బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:70-852
వయససస:46
లస: ససస స
95-222/1427

95-224/1418

తసడడ:ప షపక అబబబల రషసద
ఇసటట ననస:70-841
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప ఖయసససపసరర
ఇసటట ననస:70-849
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప మసరసన మహమరద
ఇసటట ననస:70-850/3
వయససస:29
లస: పప
10941 SQX2457398
పపరర: చనన బబషర షపక

95-221/1144

భరస : సయఖద ఖయససస పసరన
ఇసటట ననస:70-849
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖససస పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:70-849
వయససస:34
లస: పప
10938 SQX1713015
పపరర: మహహబన బబషర మహమరద

10924 SQX1898055
పపరర: చసడడ బబష షపక

10919 SQX2207033
పపరర: అజయ కలమయర దతవరకకసడ

భరస : రసచల షపక
ఇసటట ననస:70-289
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:70-846/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబలజద సయఖద
ఇసటట ననస:70-849
వయససస:27
లస: ససస స
10935 SQX1805423
పపరర: నజమబదదబన సయఖద

95-224/1102

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-845
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ప మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:70-845
వయససస:73
లస: పప
10932 SQX1052265
పపరర: మబసతనజ బబనస షపక

10921 SQX1892223
పపరర: ననగబల బ షపక

95-224/1099

తసడడ:ప పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:70-178
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ప అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:70-747/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : నజర అహమరద
ఇసటట ననస:70-845
వయససస:35
లస: ససస స
10929 SQX1425926
పపరర: ఖయజజ షపక

95-224/1101

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:70-289
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప హనసమసత రరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:70-685/73
వయససస:39
లస: పప
10926 SQX0495911
పపరర: షరజహన షపక

10918 MLJ3265535
పపరర: శకలకడర� కలసభబ�

10916 SQX0577452
పపరర: ధనససజయ మమడన

తసడడ:ప దతవదననస
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
�
ఇసటట ననస:70-177
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అశకఫ అల
ఇసటట ననస:70-287-3245/1
వయససస:30
లస: ససస స
10923 SQX2029817
పపరర: గగపస రరససశశటట

95-224/1098

తసడడ:ప ధనససజయ
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ప పపకరశరరవప
ఇసటట ననస:70-176
వయససస:58
లస: పప
10920 SQX1443829
పపరర: అపసన షపక

10915 MLJ3267291
పపరర: కకరణ కలమయర మమడన

10940 SQX2429306
పపరర: షపహననజ షపక

95-222/1426

తసడడ:ప బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:70-852
వయససస:30
లస: ససస స
95-222/1428

10943 SQX0504795
పపరర: షపక కరరమబన

95-211/861

భరస : షపక సలయఉదదబన
ఇసటట ననస:70-852/1
వయససస:43
లస: ససస స
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10944 SQX1713650
పపరర: సలయవపదదబన షపక
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95-211/862

తసడడ:ప ఇసరరయల షపక
ఇసటట ననస:70-852/1
వయససస:49
లస: పప
10947 SQX1714807
పపరర: మహహమబన షపక

95-211/865

95-211/868

95-211/871

95-220/824

95-211/876

95-211/877

95-211/879

భరస : మమల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70/900
వయససస:25
లస: ససస స

10957 SQX0501932
పపరర: జబబర షపక

10960 SQX1659770
పపరర: మసరసన బ షపక

10963 SQX2546695
పపరర: ఖయససస షపక

10966 AP151000702115
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-211/882

10969 SQX1587205
పపరర: బబషర షపక

95-220/825

10972 SQX1060060
పపరర: కకటటశశరమర మపసదతవ
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:70-902
వయససస:38
లస: ససస స

10952 SQX0441139
పపరర: మహమరద శరరఫ శశక

95-211/870

10955 MLJ3479144
పపరర: షఫసవపలయర షపక

95-211/873

10958 SQX1714815
పపరర: అబబబల జబబగర షపక

95-211/875

తసడడ:ప షషకలర షపక
ఇసటట ననస:70-877
వయససస:25
లస: పప
95-220/826

10961 SQX1692300
పపరర: మహబమబ జజన షపక

95-220/827

తసడడ:ప చనసద సర షపక
ఇసటట ననస:70-885
వయససస:38
లస: పప
95-224/1683

10964 SQX1859016
పపరర: మసరసన బ షపక

95-211/878

భరస : అకగర షపక
ఇసటట ననస:70-888/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-211/880

10967 MLJ3478963
పపరర: అకగర షపక

95-211/881

తసడడ:ప చనసదనమషర
ఇసటట ననస:70-888/1
వయససస:46
లస: పప
95-211/883

తసడడ:ప నబస లలట షపక
ఇసటట ననస:70-899
వయససస:77
లస: పప
95-222/1280

95-211/867

తసడడ:ప ఫసరగజ
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:60
లస: పప

భరస : చనసదనర
ఇసటట ననస:70-888/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హహసపసన లలట షపక
ఇసటట ననస:70-899
వయససస:78
లస: ససస స
10971 SQX2192946
పపరర: అయయషర ఆఫసపన నడమనచరర

95-211/872

తసడడ:ప మసరసన షపక
ఇసటట ననస:70-888
వయససస:65
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:70-888/1
వయససస:47
లస: ససస స
10968 SQX1587247
పపరర: నజర బ షపక

10954 MLJ3479102
పపరర: ననగమల మరర షపక

10949 MLJ3251725
పపరర: రహహమబననసర షపక

తసడడ:ప శపసవపలయర
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:33
లస: పప

భరస : అకగర షపక
ఇసటట ననస:70-885
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ప మహబమబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:70-887
వయససస:35
లస: పప
10965 AP151000702091
పపరర: హససనన షపక

95-211/869

తసడడ:ప అలయరబక
ఇసటట ననస:70-876
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-881
వయససస:23
లస: ససస స
10962 SQX1824960
పపరర: ఇదదస
ప ఖయన పఠరన

10951 SQX0441352
పపరర: అహరద షరరఫ షపక

95-211/864

భరస : షఫసవపలయర
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ప షఫసవపలయర
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప జబబర�
ఇసటట ననస:70-876
వయససస:38
లస: ససస స
10959 SQX1732932
పపరర: ససహననకగసర షపక

95-211/866

తసడడ:ప శ�ేసవపలయర
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప శ�ేసవపలయర
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:33
లస: పప
10956 SQX0507343
పపరర: షబబననజర షపక�

10948 SQX1715044
పపరర: రకకయయ షపక

10946 SQX1713619
పపరర: కరరస షపక

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:70-852/3
వయససస:39
లస: పప

భరస : అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ప శఫసఉలయర షపక
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:27
లస: పప
10953 SQX0575431
పపరర: మసరసన శరరఫ శశక

95-211/863

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:70-852/3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నగమల మరర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:70-853
వయససస:29
లస: ససస స
10950 SQX1714930
పపరర: ఫసరగజకరరఫ షపక

10945 SQX1713627
పపరర: అసరర షపక

10970 SQX2194389
పపరర: మమల షరరఫ షపక

95-193/1440

తసడడ:ప అబబబల ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:70/900
వయససస:33
లస: పప
95-211/884

10973 SQX0429258
పపరర: శకనవరస రరవప మపసదతవ

95-211/885

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:70-902
వయససస:50
లస: పప
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95-205/745

భరస : శకనస వనలలతరర
ఇసటట ననస:70-1313-1494
వయససస:26
లస: ససస స
10977 SQX1687888
పపరర: జబర షపక

95-220/829

95-211/1039

95-220/1276

95-211/888

95-214/1389

95-214/1394

95-214/1039

తసడడ:ప మబబకర ఖయన షపక
ఇసటట ననస:72-81-321
వయససస:50
లస: పప

10987 SQX1957323
పపరర: మలర కరరరరన రరవప మబదబన

10990 SQX2299337
పపరర: నరసససహరరవప మమకల

10993 SQX2446680
పపరర: భబరత రరడడడ ససకర

10996 SQX0206235
పపరర: రమణమర� కకటసశశటట �

95-214/1436

10999 SQX1333707
పపరర: లలత సరననగబలయ

95-221/1145

11002 AP151000672039
పపరర: సయఖదదరలయన
తసడడ:ప ఫరరరరసరహహబ
ఇసటట ననస:72-81-321
వయససస:85
లస: పప

10982 SQX2386985
పపరర: శక లకడర అసకరల

95-212/936

10985 MLJ2130052
పపరర: అహరద ఖయన మహరద

95-211/887

95-214/1388
10988 SQX2219426
పపరర: వనసకట రరవప సరయ బబ యయనన

తసడడ:ప వనసకట రరమయఖ సరయ బబ యయనన
ఇసటట ననస:71-1-40 , 1 LINE
వయససస:28
లస: పప
95-214/1391

10991 SQX2272946
పపరర: బబలకకషష కకట

95-214/1393

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:71-5-507 , 1 LINE
వయససస:39
లస: పప
95-214/1412

10994 SQX0020289
పపరర: కలయఖణణ గగరరకపరటట�

95-214/1038

భరస : వసదనస�
ఇసటట ననస:71-7-603
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/1098

10997 MLJ3761053
పపరర: లకరయఖ� జలలర డ�

95-214/1099

తసడడ:ప పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:71-63-634
వయససస:71
లస: పప
95-214/1101

భరస : రరజరశ సరననగబలయ
ఇసటట ననస:71-7616
వయససస:34
లస: ససస స
95-183/443

95-184/1024

తసడడ:ప ఏ.రర ఖయన
ఇసటట ననస:70-192040
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ�
ఇసటట ననస:71-27-1662
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప పపతయఖ గబమర
ఇసటట ననస:71-77-53
వయససస:52
లస: పప
11001 SQX1235069
పపరర: మహమరద ఖయన బబజర షపక

95-220/1280

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ ససకర
ఇసటట ననస:71-6-593
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ దతరసగబల
ఇసటట ననస:71-7-621
వయససస:72
లస: ససస స
10998 SQX2423960
పపరర: వనసకట ననరరయణ గబమర

10984 SQX2201309
పపరర: పరమమశశరర బబడడ

10979 SQX2429868
పపరర: జహ పరవన షపక

భరస : శకనవసరగస అసకరల
ఇసటట ననస:70,17,1866
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ప వరయఖ మమకల
ఇసటట ననస:71-1-744
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబలకకషష కకట
ఇసటట ననస:71-5-507 , 1 LINE
వయససస:30
లస: ససస స
10995 SQX1592071
పపరర: మసరసనమర దతరసగబల

95-224/1357

తసడడ:ప శవనననరరయణ మదబన
ఇసటట ననస:70-801316/14
వయససస:29
లస: పప

భరస : బపహర దనసస పరలసకక
ఇసటట ననస:71-1-40 , 1 LINE
వయససస:23
లస: ససస స
10992 SQX2279305
పపరర: ససధనరరణణ కకట

10981 SQX2440741
పపరర: యబసససఫ షపక

95-211/886

భరస : యబసఫ
ఇసటట ననస:70_27_3229
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకటటశశరరవప బబడడ
ఇసటట ననస:70-131684
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప వనసకట రతనస కలసపటట
ఇసటట ననస:70-272535
వయససస:34
లస: పప
10989 SQX2219350
పపరర: రరజఖ లకడర పరలసకక

95-220/830

తసడడ:ప షపక ఇబపహహస
ఇసటట ననస:70_27_3229
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ప ఆనసద బబబబ
ఇసటట ననస:70-131631/1
వయససస:22
లస: ససస స
10986 SQX1423110
పపరర: గగపస కలసపటట

10978 SQX1688019
పపరర: జజరరర షపక

10976 SQX1732544
పపరర: శశష ఎస రరజ బబవరటస

తసడడ:ప మలర సరరజ బబవరటస
ఇసటట ననస:70-10327
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-B-1554
వయససస:30
లస: పప

భరస : షపక యబసఫ
ఇసటట ననస:70_27_3229
వయససస:24
లస: ససస స
10983 SQX2452902
పపరర: భమషస ససపసపయ మయనశ

95-224/1104

భరస : కకటటశశరరరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:70-7775
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ప బబజ షపక
ఇసటట ననస:70-B-1554
వయససస:28
లస: పప
10980 SQX2433522
పపరర: షపక శరరరల

10975 SQX1893072
పపరర: లకడర అరవసద చలర గబసడర

11000 SQX2486074
పపరర: అమకత రరడడడ యయడడపఅలయ

95-204/833

తసడడ:ప మయర రరడడడ యయడడపఅలయ
ఇసటట ననస:72-2-45
వయససస:30
లస: పప
95-183/444

11003 SQX0698852
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆలలరర

95-183/445

తసడడ:ప ససబబగరరవప
ఇసటట ననస:72-81-321
వయససస:91
లస: పప
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95-205/811 11005 SQX2535508
11004 SQX2457604
పపరర: చచదతశశర రరవప బచననబబ యనన
పపరర: ససబగరరవప యలగరల

95-224/1672

11006 SQX0455402
పపరర: ననగరసదపస కరసతన�

తసడడ:ప రరమయఖ బచననబబ యనన
ఇసటట ననస:74-280 ETUKUR ROAD
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప ననగయఖ యలగరల
ఇసటట ననస:81-286 ETUKUR ROAD
వయససస:68
లస: పప

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:95-411
వయససస:33
లస: ససస స

11007 SQX0455725
పపరర: శసకర కరసతన�

11008 SQX2179612
పపరర: మలలశశరర బతషల

11009 SQX2039329
పపరర: పరరచచరర హరరరత

95-95/1111

తసడడ:ప కరసతన రరవప�
ఇసటట ననస:95-411
వయససస:40
లస: పప
11010 SQX1848274
పపరర: నవఖ కరపలయవయ

భరస : సరసబయ బతషల
ఇసటట ననస:98-6-5/9
వయససస:32
లస: ససస స
95-223/896

11011 SQX1591453
పపరర: పపవణ మసతప

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప కరపలయవయ
ఇసటట ననస:102 RAGHURAMS PRIDE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ రరవప మసతప
ఇసటట ననస:121-10-1633
వయససస:35
లస: పప

11013 SQX1435271
పపరర: పదనరవత సప ద

11014 SQX1435305
పపరర: మణణ రతనస సప డనల

95-223/897

భరస : లకరణ రరవప సప ద
ఇసటట ననస:169-18-1308
వయససస:40
లస: ససస స
11016 SQX1299891
పపరర: రరమయసజననయబలల వననగళ

95-223/900

95-219/870

95-211/901

95-215/1671

తసడడ:ప ననగరశశర రరవప కలసదతటట
ఇసటట ననస:2498
వయససస:48
లస: పప

11023 SQX2353084
పపరర: శకనవరస రరడడడ అనననపప

11026 SQX0628172
పపరర: తషలసమర దనరరమ

95-215/1324

11029 SQX2259497
పపరర: సరశత దనసరర

95-212/774

11032 SQX2541415
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : అబబబల అజస షపక
ఇసటట ననస:2542 2ND LINE
వయససస:35
లస: ససస స

11015 SQX1435230
పపరర: లకరణ రరవప సప ద

95-223/899

11018 SQX1860014
పపరర: రరగరన పససదసరరస

95-212/775

తసడడ:ప శకనస పససదసరరస
ఇసటట ననస:197-272/8
వయససస:22
లస: ససస స
95-222/1264

11021 SQX2383982
పపరర: అనసరరధ లకడర కటబరర

95-219/871

భరస : అపరతరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:332
వయససస:33
లస: ససస స
95-224/1527

11024 SQX1898568
పపరర: పరమబలల గగర

95-221/1169

తసడడ:ప పసచచయఖ గగర
ఇసటట ననస:708-1316/1
వయససస:67
లస: పప
95-222/1140

11027 SQX0026336
పపరర: పప తమ ససటట రరమయఖ

95-215/1249

తసడడ:ప రరమయసజయఖ
ఇసటట ననస:1279
వయససస:80
లస: పప
95-224/1261

భరస : వనసకట ససరరశ బబబబ దనసరర
ఇసటట ననస:1368
వయససస:29
లస: ససస స
95-224/1192

95-222/1226

తసడడ:ప మణణ రతనస సప ద
ఇసటట ననస:169-18-1308
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:972-253
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : నగరశశరరరవప పతప
ఇసటట ననస:1360
వయససస:38
లస: ససస స
11031 SQX2098093
పపరర: ససబగరరవప కలసదతటట

95-223/898

తసడడ:ప ననగరరరడడడ అనననపప
ఇసటట ననస:706-1172/3
వయససస:50
లస: పప

భరస : హహససగనడ గబసజ
ఇసటట ననస:848/251
వయససస:25
లస: ససస స
11028 SQX2455160
పపరర: అరచన పతప

11020 SQX2269041
పపరర: నరసమర వడచడ సపపడడ

11012 SQX2384741
పపరర: అలర భబశ షపక

తసడడ:ప షపక షసకత అల
ఇసటట ననస:122-chandra babu colony 5th la
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప వడచడసపపడడ
ఇసటట ననస:301
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప ఆరరటట
ఇసటట ననస:701-426
వయససస:48
లస: ససస స
11025 SQX2409217
పపరర: శవ ననజరదరరమ గబసజ

95-215/1248

తసడడ:ప నగరష చచపపతడడ
ఇసటట ననస:170-13-1466
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ప టటప
ప పరరశయయ వడచడ సపపడడ
ఇసటట ననస:301
వయససస:50
లస: పప
11022 SQX1715333
పపరర: నననమర ఆరరటట

11017 SQX1712363
పపరర: ససబబగ రరవప చచపపతడడ

95-223/1114

తసడడ:ప పరరచచరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:102
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప మణణ రతనస సప డనల
ఇసటట ననస:169-18-1308
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ప కకషషయఖ వననగళ
ఇసటట ననస:169-18-1312
వయససస:37
లస: పప
11019 SQX2269710
పపరర: ననగరశశర రరవప వడచడసపపడడ

95-185/957

95-95/1110

11030 SQX2409878
పపరర: అనస షపక

95-222/1257

తసడడ:ప అనసర షపక
ఇసటట ననస:1980
వయససస:46
లస: పప
95-222/1481

95-215/1460
11033 SQX2416634
పపరర: వనసకట ససబగయఖ నమరకరయల

తసడడ:ప రగశయఖ నమరకరయల
ఇసటట ననస:2655
వయససస:25
లస: పప
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95-222/1265

భరస : వనసకటటశశరరర మలయరదద
ఇసటట ననస:3047
వయససస:56
లస: ససస స
11037 SQX2535805
పపరర: ఆశ షపక

95-224/1673

95-222/1270

95-211/902

95-222/1143

95-215/1250

95-224/1342

95-212/1025

భరస : ఫసరగజ బబష షపక
ఇసటట ననస:B.102
వయససస:27
లస: ససస స
11058 SQX2394674
పపరర: మహబమబ జన పఠరన

11044 SQX1435933
పపరర: అబబబలయర షపక

11047 SQX1544130
పపరర: షపక సమమబనస

95-211/1245

11039 SQX2256808
పపరర: ఖజ షపక

95-222/1267

11042 SQX2255941
పపరర: కరరమయ షపక

95-212/965

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:7013-1584
వయససస:36
లస: ససస స
95-222/1141

11045 SQX0498097
పపరర: రహమరత షపక

95-222/1142

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:7020-2058
వయససస:52
లస: ససస స
95-222/1144

11048 SQX1228171
పపరర: వరరసజననయబలల కకపపతల

95-219/1078 11051 SQX2451508
11050 SQX2503621
పపరర: మబరళమహన చసతలపపడడ
పపరర: అపతరరవప మయరరర

11053 SQX2264224
పపరర: శకవతసవ వసగల

95-224/1341

తసడడ:ప రరఘవయఖ మయరరర
ఇసటట ననస:58513/6
వయససస:78
లస: పప
95-212/805

11054 SQX1988062
పపరర: అరరణ శక కసచరర

95-222/1221

తసడడ:ప జగననధస వసగల
ఇసటట ననస:158738 6TH LINE GANDHI
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన జడసన కసచరర
ఇసటట ననస:ANANDA NILAYAM 1A BLOCK
వయససస:51
లస: ససస స

11056 SQX2046563
పపరర: వర వనసకట పవన కలయఖణ
గసదసశశటట
తసడడ:ప శకనవరస రరవప గసదసశశటట
ఇసటట ననస:B BLOCK 301
వయససస:22
లస: పప

95-219/853

11057 SQX2363281
పపరర: ఆరరఫర బబగబమ షపక

11059 SQX1687797
పపరర: ఇమయసషర మగల

95-220/888

95-138/1066

భరస : అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:block no 304
వయససస:33
లస: ససస స
11060 SQX2047231
పపరర: మహబమబ హహసపన షపక

తసడడ:ప రరళఖయన పఠరన
తసడడ:ప జజనస మగల
ఇసటట ననస:CHANDRABABU NAIDU COLON ఇసటట ననస:CHANDRA BABU NAIDU COLO
వయససస:45
లస: పప
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ప మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 1-19-7-64
వయససస:18
లస: పప

11061 SQX2512515
పపరర: వననద కలమయర చసదదలల

11063 SQX1883784
పపరర: అరరణ కలమయర ససకలరర

95-185/963

తసడడ:ప వనసకట సరసబ శవ రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:D.no 9/8/9
వయససస:27
లస: పప

95-213/1209

తసడడ:ప గరలయఖ కకపపతల
ఇసటట ననస:7027-31/1 , 2, LINE
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప గసగరరజ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:14081
వయససస:34
లస: పప

భరస : అపతరరవప మయరరర
ఇసటట ననస:58513/6
వయససస:73
లస: ససస స
11055 SQX2219806
పపరర: రహహమబననసర షపక

95-138/882

భరస : షపక ఇకరగల
ఇసటట ననస:7020-2094/3
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:7313-513/27
వయససస:44
లస: ససస స
11052 SQX2456135
పపరర: కరశరతనస మయరరర

11041 SQX1904754
పపరర: వనలల ననలననస

95-224/1616

తసడడ:ప అకగర షపక
ఇసటట ననస:3220
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7020-059
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద యయకలబ
ఇసటట ననస:7020-2058
వయససస:49
లస: పప
11049 MLJ3250743
పపరర: పప లమర ఆవపల

95-205/730

తసడడ:ప లలకరనసదస ననలననస
ఇసటట ననస:6713-463
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ప షసషషదదబన షపక
ఇసటట ననస:7018-1992
వయససస:23
లస: ససస స
11046 SQX0495937
పపరర: ససభబన షపక

11038 SQX2213262
పపరర: శక దతవ కకట

11036 SQX2491439
పపరర: ఖయఖఖ షపక

తసడడ:ప బబష షపక
ఇసటట ననస:3142
వయససస:34
లస: పప

భరస : యగరశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:3193
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప మజరశ కనసమమరర
ఇసటట ననస:6489
వయససస:20
లస: పప
11043 SQX1949288
పపరర: రజయయ పరరశన షపక

95-222/1266

తసడడ:ప ఖలల షపక
ఇసటట ననస:3129
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:3151
వయససస:35
లస: ససస స
11040 SQX2287852
పపరర: పవన కలమయర కనసమమరర

11035 SQX2463545
పపరర: రరషర షపక

11062 SQX2130185
పపరర: కకప జజఖతరరయ దనమరర
తసడడ:ప శకనవరస రరవప దనమరర
ఇసటట ననస:DNO 9-10-41
వయససస:18
లస: ససస స

95-215/1681

95-222/1222

95-139/1063

తసడడ:ప శకనవరస రరవప ససకలరర
ఇసటట ననస:D NO 18-32-24
వయససస:29
లస: పప
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95-138/1067

భరస : భషర రరవప కరవనటట
ఇసటట ననస:D No 18-39-84
వయససస:48
లస: ససస స
11067 SQX1816016
పపరర: హహసపసన మహమరద

95-138/885

95-139/1220

95-139/1065

95-199/622

95-219/792

95-219/793

95-223/1161

తసడడ:ప షపక జలయన
ఇసటట ననస:DNO 67-5-264
వయససస:21
లస: పప

11080 SQX2218253
పపరర: లకడర రరవత పపలగస

11083 SQX1894500
పపరర: రరజరశశరర గగడడగబ

11086 SQX1808187
పపరర: సతఖవత యయరరస

95-223/911

95-139/1068

11089 SQX1796507
పపరర: వనసకటననరరయణ లసగసపలర

95-139/1064

11072 SQX2080067
పపరర: ససమయమన ససలయసనన పఠరన

11075 SQX1816966
పపరర: వనసకట రరవప బతష
స ల

95-139/1067

95-199/623

11078 SQX1805720
పపరర: సయఖద ఉమర సయఖద

95-199/625

తసడడ:ప శవ సయఖద
ఇసటట ననస:D NO19-12-232
వయససస:29
లస: పప
95-219/1048

95-219/794
11081 SQX1854124
పపరర: సరయ జజఖతరరయ చలలరవపరర

తసడడ:ప జజశల ససరరష చలలరవపరర
ఇసటట ననస:D NO 19-15-211 6 TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స
95-223/910

11084 SQX1960566
పపరర: మహహశ బసడరర

95-219/790

తసడడ:ప సరసబశవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:D.NO-19-15-317/28
వయససస:28
లస: పప
95-222/1149

11087 SQX1897602
పపరర: శశష కలమయరర ఉలయరనగబల

95-222/1150

భరస : కరమమశశర రరవప ఉలయరనగబల
ఇసటట ననస:D NO 19-15-395
వయససస:53
లస: ససస స
95-223/912

11090 SQX2474047
పపరర: ఇసరరయల సయద

95-185/958

తసడడ:ప రరమ ఛయఆఈఆసఆఈఆయ లసగసపలర
ఇసటట ననస:D NO19-15-491 I P D COLONY
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప దనవపద సయద
ఇసటట ననస:D NO 65-109
వయససస:38
లస: పప

11092 SQX1880822
పపరర: రమణ కలసచనల

11093 SQX1870583
పపరర: షపక మహబమబ బబషర

భరస : తరరపరలల కలసచనల
ఇసటట ననస:D NO 67-7-647
వయససస:59
లస: ససస స

95-138/916

తసడడ:ప రరమకకటట లలట బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 18-41-105
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప యయరరస
ఇసటట ననస:D.NO 19-15-319
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకకరసత కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 19-15-395
వయససస:30
లస: ససస స
11091 SQX1870542
పపరర: షపక రబబగన

95-139/1066

భరస : ససబగరరవప గగడడగబ
ఇసటట ననస:DNO 19-15-317/6
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప రరహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 19-15-317/78
వయససస:34
లస: పప
11088 SQX1894609
పపరర: తపవనణణ కకరరకకసడ

11077 SQX1805696
పపరర: వమల బబయ బబ సదఇల

11069 SQX1816610
పపరర: శకలకడర చదరరజపలర

తసడడ:ప కలస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:D.NO. 18-40-80
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ పపసరద పపలగస
ఇసటట ననస:D. No. 19-15-133
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆసజననయ చచదరర పసదదబ
ఇసటట ననస:DNO 19-15-226
వయససస:59
లస: పప
11085 SQX1987080
పపరర: అఫప ప జ సయఖద

95-138/915

భరస : పపరష సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:D NO 19-3-81
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మబడడమల ససబగ రరవప
ఇసటట ననస:DNO 19-15-88
వయససస:71
లస: ససస స
11082 SQX1901875
పపరర: పపసరద రరవప పసదబ ద

11074 SQX1816651
పపరర: గరయతప బతష
స ల

95-138/884

భరస : వరసస చదరరజపలర
ఇసటట ననస:D NO 18-40-68
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 18-41-105
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ప పపరష సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:D NO 19-3-81
వయససస:22
లస: ససస స
11079 SQX1810332
పపరర: మబడడమల ససబబగలల

95-138/886

తసడడ:ప కలస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:D.NO. 18-40-80
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక అహరద
ఇసటట ననస:DNO 18-40-102
వయససస:23
లస: పప
11076 SQX1805704
పపరర: భబరత బబయ బబ సదఇల

11068 SQX1905215
పపరర: భబగఖ రరఖ చచననమలలర

11071 SQX2080182
పపరర: అఫసపన ససలయసనన పఠరన

11066 SQX1816081
పపరర: ఉషరన మహమరద

తసడడ:ప హహసపసన మహమరద
ఇసటట ననస:D NO 18-40-34/A
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప పపరష చసదప రరవప చచననమలలర
ఇసటట ననస:D NO 18-40-49
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మబజబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-40-78
వయససస:28
లస: ససస స
11073 SQX1816990
పపరర: షపక రబబగన

95-138/883

తసడడ:ప కసయఖ చమలమరరక
ఇసటట ననస:D NO18-40-26/2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప హజస లలట మహమరద
ఇసటట ననస:D NO 18-40-34/A
వయససస:58
లస: పప
11070 SQX2369973
పపరర: నగరనన షపక

11065 SQX1815554
పపరర: శకనవరస రరడడ చమలమరరక

95-139/1069

95-139/1070

తసడడ:ప షపక బబబబలయల
ఇసటట ననస:DNO 67-186
వయససస:21
లస: పప
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11094 SQX1774124
పపరర: రరణబక పరవన గరలదతవర

95-207/605

భరస : వరపపసరద గరలదతవర
ఇసటట ననస:D NO 68-6-511
వయససస:36
లస: ససస స
95-187/370

తసడడ:ప బబ సతష రరమకకషష
ఇసటట ననస:DNO 69-2-55
వయససస:21
లస: ససస స
95-139/1072

95-220/893

11101 SQX1836675
పపరర: షపక మసరసన బ

95-218/591

తసడడ:ప చననబబగయ మబలలతరర
ఇసటట ననస: D NO 70-1-63,
వయససస:38
లస: పప

11104 SQX0896837
పపరర: షపక మమలయల

95-224/1167

95-211/908

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:D NO 70-5
వయససస:26
లస: ససస స

11107 SQX2271609
పపరర: పప తన రవకరసత రరడడడ గగలర

95-211/907

తసడడ:ప నరసససహ రరవప ఆనసదపప
ఇసటట ననస:D NO 70-6-1228
వయససస:38
లస: పప

11110 SQX1930759
పపరర: మబనర బబష షపక

95-224/1605

భరస : మబనర బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 70-6-1242
వయససస:38
లస: ససస స

11113 SQX1894195
పపరర: యశన షపక

95-178/1021

95-28/507

తసడడ:ప ససబబగరరవప బబ తషకల
ఇసటట ననస:D NO 70-8-1316/4
వయససస:23
లస: పప

11116 SQX2399319
పపరర: అమరననథ మబళళపరటట

95-207/607

11119 SQX2388213
పపరర: ససబపమణఖస శనగల

తసడడ:ప వనమమరర సరయ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:DNO 70-13-1472
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసత పపసరద శనగల
ఇసటట ననస:D no 70-13-1524
వయససస:19
లస: పప

11121 SQX2374635
పపరర: హనసమసత పపసరద శనగల

11122 SQX2384949
పపరర: ననగ పపషరతవత శనగల

95-220/1447

తసడడ:ప లకకర నరసససహ రరవప శనగల
ఇసటట ననస:D no 70-13-1524
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప హనసమసత పపసరద శనగల
ఇసటట ననస:D.no.70-13-1524
వయససస:21
లస: ససస స

11105 SQX1973536
పపరర: అసగడడ సపవసత

95-222/1153

11108 SQX2012649
పపరర: ఈశశరర ఆనసదపప

95-220/1110

11111 SQX1894120
పపరర: పరవన సయద

95-224/1169

Deleted

95-224/1171

11114 SQX2513851
పపరర: దసరర పస
ప రద శరఖమమరర

95-220/1551

తసడడ:ప అదద ననరరయణ రరవప శరఖమమరర
ఇసటట ననస:dno-70-8-1315
వయససస:35
లస: పప
95-220/1448

తసడడ:ప శకనవరసరరవప మబళళపరటట
ఇసటట ననస:D.No 70-10-1395
వయససస:30
లస: పప

11118 SQX1856806
పపరర: వనమమరర రరజరష

95-224/1168

భరస : అబబబకర ససదబ దక సయద
ఇసటట ననస:D NO 70-6-1242
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప మబనర బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 70-6-1242
వయససస:20
లస: పప

11115 SQX1802446
పపరర: బబ తషకల పవన కలమయర

11102 SQX1836626
పపరర: షపక మమలయల

భరస : ఏడడకకసడలల ఆనసదపప
ఇసటట ననస:D NO 70-6-1228
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:D NO 70-6-1242
వయససస:42
లస: పప
95-224/1170

95-139/1071

తసడడ:ప ఆ గరసధద
ఇసటట ననస:DNO 70-3-696 ST COLONY
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప శకననశస రరడడ గగలర
ఇసటట ననస:D NO 70-6-1223
వయససస:22
లస: పప
95-223/1163

11099 MLJ1731769
పపరర: అపరతరరవప� పపపత�

తసడడ:ప షపక వనగయఖ
ఇసటట ననస:DNO 70-1-53
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ప షపక ససభబన
ఇసటట ననస:DNO 70-1-209
వయససస:25
లస: పప

11106 SQX1857622
పపరర: దదలర యద షపక

95-207/764

తసడడ:ప పసతషలల� �
ఇసటట ననస:D NO 70-1-33
వయససస:61
లస: పప

భరస : షపక మమలయల
ఇసటట ననస:DNO 70-1-53
వయససస:41
లస: ససస స

11103 SQX2074730
పపరర: రరజ కకశశర మబలలతరర

11112 SQX1894161
పపరర: బబ షపక

11098 SQX1808773
పపరర: ఉననస ననగ జజఖత

11096 SQX0926642
పపరర: వనసకటటసశరరరరడడడ మయరరడడడ

తసడడ:ప శకనవరసరరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:D.No 69-1-34
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ప ఉననస ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:DNO69-8-358/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప అపరతరరవప� స�
ఇసటట ననస:D NO 70-1-33
వయససస:36
లస: పప

11109 SQX2010825
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆనసదపప

95-207/758

భరస : ససబగరరవప కవటట
ఇసటట ననస:d no68-8-574/2/1
వయససస:28
లస: ససస స

11097 SQX1772839
పపరర: బబ సతష సరశత

11100 MLJ1735182
పపరర: రరమయరరవప� పపపత�

11095 SQX2123495
పపరర: ననగ ససమలత కవటట

11117 SQX1856939
పపరర: వనమమరర ననగ లకడర

95-207/606

భరస : వనమమరర రరజరష
ఇసటట ననస:DNO 70-13-1472
వయససస:30
లస: ససస స
95-205/820

11120 SQX2381192
పపరర: వనణబ గగపరల శనగల

95-212/1029

తసడడ:ప లకకర నరసససహ రరవప శనగల
ఇసటట ననస:D no 70-13-1524
వయససస:36
లస: పప
95-220/1449

11123 SQX1812015
పపరర: నరసమర గబమరడడ

95-205/562

భరస : రరమ లసగయఖ గబమరడడ
ఇసటట ననస:D NO 70-13-1685/1
వయససస:66
లస: ససస స
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11124 SQX1772565
పపరర: రరజ శశఖర గబమరడడ
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95-221/1171

భరస : అబబబల జబబగర షపక
ఇసటట ననస:D NO 70-18-1988
వయససస:33
లస: ససస స
95-222/1434

తసడడ:ప షపక ఇసరరయల
ఇసటట ననస:DNO 70-20-2111
వయససస:38
లస: పప
11130 SQX2266831
పపరర: ననగ మలర శశరర పససరలసక

11128 SQX1837400
పపరర: షపక సరరసజ

95-204/826

11131 SQX2126068
పపరర: ననగ సరయ కకరణ పససరలసక

95-222/1433

11134 NDX1732388
పపరర: షరజహన షపక
భసధసవప: అయయషర బబగబమ షపక
ఇసటట ననస:D.NO.70-27-3080
వయససస:54
లస: పప

11136 NDX1752683
పపరర: అయయషర బబగబమ షపక

11137 SQX2439727
పపరర: శరకవత గబదచ

95-222/1432

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:D.NO. 70-27-3080
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ప ససబబగరరవప గబదచ
ఇసటట ననస:D.NO-74-2-81
వయససస:21
లస: పప
11142 SQX2462703
పపరర: రవ కలయఖణ రగలర

95-204/828

95-184/1040

తసడడ:ప ననగభబషణస మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:D.NO 591,
వయససస:54
లస: పప

11143 SQX2315943
పపరర: ననగబర బ షపక

11146 SQX2403335
పపరర: మహబ షపక

95-203/1313

11149 SQX2370112
పపరర: ఖయజజ ఖయన పటబన

95-204/827

11152 SQX2454502
పపరర: కమల కలమయరర కకడనల
భరస : కకషష మమరరస కకడనల
ఇసటట ననస:D NO 1666
వయససస:62
లస: ససస స

11129 SQX1837426
పపరర: షపక అబబబల సమద

95-222/1155

11132 SQX2126035
పపరర: మననజ పససరలసక

95-207/760

11135 NDX1732404
పపరర: సహనజ బబనన షపక

95-211/1247

11138 SQX1853100
పపరర: రవచసదదక
ప గబదచ

95-203/668

తసడడ:ప ససబబగరరవప గబదచ
ఇసటట ననస:D.NO-74-2-81
వయససస:23
లస: ససస స
95-202/730

11141 SQX2273332
పపరర: వనసకట నరరసదప బబబబ గబడత

95-204/825

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర గబడత
ఇసటట ననస:D NO-74-12-607
వయససస:22
లస: పప
95-204/829

11144 SQX2442879
పపరర: కవఖ కలసచపప

95-206/883

తసడడ:ప బబబబ కలసచపప
ఇసటట ననస:D NO 74-15-944
వయససస:22
లస: ససస స
95-184/1041

11147 SQX2500114
పపరర: నరరల పరరచచరర

95-203/1312

భరస : హనసమసత రరవప పరరచచరర
ఇసటట ననస:d.no 77-10-542
వయససస:53
లస: ససస స
95-222/1435

తసడడ:ప కరరమబలర పటబన
ఇసటట ననస:DNO-373
వయససస:24
లస: పప
95-205/821

భరస : షపక అబబబల సతనసర
ఇసటట ననస:DNO 70-19-2019
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ప షరజహన షపక
ఇసటట ననస:D.NO.70-27-3080
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:D.NO 74-240/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప పసచచయఖ పరరచచరర
ఇసటట ననస:d.no 77-10-542
వయససస:58
లస: పప
11151 SQX2458495
పపరర: వనసకట రరవప మగలపపవపశ

95-211/1246

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:D.NO.74-14-877
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ప అబబబలయర షపక
ఇసటట ననస:D NO 74-240/1
వయససస:44
లస: పప
11148 SQX2500122
పపరర: హనసమసత రరవప పరరచచరర

11140 SQX1813823
పపరర: కకషష మమరరస కరకరర

95-221/1172

తసడడ:ప శవ శసకరరరవప పససరలసక
ఇసటట ననస:D.NO.70-27-3017
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ప పరసధనమయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:D.NO-74-11-600
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:ప శకనవరస రరవప రగలర
ఇసటట ననస:D.NO.74-13-668
వయససస:18
లస: పప
11145 SQX2382844
పపరర: బబబబ షపక

95-207/759

భరస : వనసకటటశశరరర గబదచ
ఇసటట ననస:D.NO.72-2-51
వయససస:24
లస: ససస స
95-203/669

11126 SQX1772557
పపరర: అబబబల జజన బబగస షసలక

తసడడ:ప అబబబల హఫసజ
ఇసటట ననస:DNO 70-21-2152
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ప శవ శసకరరరవప పససరలసక
ఇసటట ననస:D.NO.70-27-3017
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ప బసవ కకటటశశరరరవప పససరలసక
ఇసటట ననస:D.NO.70-27-3017
వయససస:55
లస: పప

11139 SQX1853175
పపరర: వనసకటటష చచదరర గబదచ

95-222/1154

భరస : షసలక అబబబల సమద
ఇసటట ననస:DNO 70-21-2152
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ప శవ శసకర రరవప పససరలసక
ఇసటట ననస:D.NO.70-27-3017
వయససస:47
లస: ససస స
11133 SQX2265601
పపరర: శవ శసకరరరవప పససరలసక

95-211/909

Deleted

తసడడ:ప రరమ లసగయఖ గబమరడడ
ఇసటట ననస:D NO 70-13-1685/1
వయససస:33
లస: పప
11127 SQX2191534
పపరర: షపక మసరసన

11125 SQX1857507
పపరర: షహననజ షపక

11150 SQX2397651
పపరర: ఆదదననరరయణ రసగర

95-205/831

తసడడ:ప బబలకకషష రసగర
ఇసటట ననస:D-NO 406, OPP RAMALAYAM
వయససస:40
లస: పప
95-212/1026

11153 SQX2370179
పపరర: నచరజహన షపక

95-222/1431

భరస : ననగబల మర షపక
ఇసటట ననస:D NO 2113
వయససస:28
లస: ససస స
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11154 SQX2175925
పపరర: రరకసర షపక
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95-211/1250

11155 SQX2225332
పపరర: బబలగబరవయఖ యరస

భరస : మహమరద అబద షపక
ఇసటట ననస:DOOR 70-17-1807/57
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప బల కకటయఖ యరస
ఇసటట ననస:DOOR NO 15-14-22
వయససస:46
లస: పప

11157 SQX2145647
పపరర: వహహద పఠరన

11158 SQX2289411
పపరర: అధస బ షపక

95-139/1221

భరస : ఇననయతషలయర పఠరన
ఇసటట ననస:door no 18-41-101
వయససస:29
లస: ససస స
11160 SQX1807882
పపరర: షబబన షపక

95-224/1173

11161 SQX2165199
పపరర: వర సరసబమమరరస పరరర

95-222/1436

11159 SQX1807890
పపరర: సమరరన మహమరద

95-224/1172

95-224/1608

11162 SQX2160067
పపరర: సతఖవత పరరర

95-224/1609

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర పరరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 19-16-95/35/E
వయససస:25
లస: పప

భరస : వర సరసబమమరరస పరరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 19-16-95/E
వయససస:23
లస: ససస స

11164 SQX2506285
పపరర: వసశ కకషష గబబగల

11165 SQX2196004
పపరర: సతఖననరరయణ ససగరపప

తసడడ:ప ననయబ రసచల షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 19-18-172
వయససస:24
లస: పప

తలర : లకడర
ఇసటట ననస:Door no.70-1-220
వయససస:19
లస: పప

11166 SQX2175271
పపరర: ఖసరరననసర షపక

11167 SQX2251841
పపరర: మహమరద మబజహహద షపక

95-211/1251

95-138/887

భరస : హహసపసన అల మహమరద
ఇసటట ననస:DOOR NO 19-16-64
వయససస:22
లస: ససస స

Deleted

95-222/1156

11156 SQX1815786
పపరర: అశశక రరడడడ రరమరరడడడ

తసడడ:ప అసజ రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 18-40-40
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 19-7-44
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 19-16-69
వయససస:27
లస: ససస స
11163 SQX1969294
పపరర: అహమద షపక

95-219/1050

95-222/1462

95-220/1450

తసడడ:ప బసవ శసకర రరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:DOOR NO 70-13-1698
వయససస:36
లస: పప
95-211/1252

11168 SQX2175636
పపరర: మహమరద అబద షపక

95-211/1253

భరస : బబజద షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 70-17-1807/57
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ప గజన బబష షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 70-17-1807/57
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ప మహమరద గజన షపక
ఇసటట ననస:DOOR no 70-17-1807/57
వయససస:32
లస: పప

11169 SQX2243947
పపరర: జబన షపక

11170 SQX2263937
పపరర: మబననష దసదచకలల

11171 SQX2246106
పపరర: హహసపన షపక

95-221/1505

95-222/1437

95-220/1451

భరస : గజన బబష షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 70-17-1807/57
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అలఆ దసదచకలల
ఇసటట ననస:DOOR NO 70-27-2600
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ప కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 70-27-3031
వయససస:30
లస: పప

11172 SQX2246155
పపరర: బబజ షపక

11173 SQX1816511
పపరర: ససతతషస కలమయరర మయమడడ

11174 SQX1976596
పపరర: షపక మహమమద

95-220/1452

95-139/1073

95-138/888

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 70-27-3031
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమ రరవప మయమడడ
ఇసటట ననస:DOOR . NO : 18-40-68/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక ఖససస బబబబ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-5-299
వయససస:21
లస: పప

11175 SQX1979343
పపరర: కకకలక ఉమ మహహశశర రరవప

11176 SQX1979350
పపరర: కకకలక సరశత

11177 SQX1979707
పపరర: కకకలక రజఖలకడర

95-138/889

95-138/890

95-138/891

తసడడ:ప కకకలక రమబలల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-9-349
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ప కకకలక ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-9-349
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకకలక ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-9-349
వయససస:49
లస: ససస స

11178 SQX1979681
పపరర: కకకలక బబలయజ

11179 SQX2047678
పపరర: షపక సరజద

11180 SQX2249167
పపరర: కలసభ సపనహ

95-138/892

95-223/1164

95-224/1610

తసడడ:ప కకకలక ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 67-9-349
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ప షపక నససరరలయర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 69-9-535
వయససస:19
లస: పప

భరస : కలసభ శవ కకషష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-1-13
వయససస:21
లస: ససస స

11181 SQX2506061
పపరర: కకసచరర ననగ రరణణ

11182 SQX2500676
పపరర: కకసచరర ఫణణ కలమయర

11183 SQX2461473
పపరర: షపక అబబబల సతస ర

95-219/1085

భరస : కకసచరర ఫణణ కలమయర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-1-90
వయససస:22
లస: ససస స

95-224/1632

తసడడ:ప కకసచరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-1-90
వయససస:28
లస: పప

95-222/1438

తసడడ:ప షపక బషసర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-19-2019
వయససస:41
లస: పప
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95-222/1439

11185 SQX2462943
పపరర: షపక అబబబల సతస ర

95-222/1440

11186 SQX2196178
పపరర: షపక బబ అయయషర

95-222/1442

తసడడ:ప షపక బషసర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-19-2019
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప షపక బషసర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-19-2019
వయససస:41
లస: పప

భరస : షపక కరరస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-20-52
వయససస:28
లస: ససస స

11187 SQX2253474
పపరర: పపపత భబరత

11188 SQX2248466
పపరర: షపక గగససయ బబగబమ

11189 SQX2192391
పపరర: షపక గగససయ బబగబమ

95-222/1441

95-222/1443

95-222/1444

తసడడ:ప లయలలల భబరత
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-20-2055
వయససస:29
లస: పప

భరస : పఠరన మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-21-2147
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పఠరన మహబమబ బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-21-2147
వయససస:27
లస: ససస స

11190 SQX2071702
పపరర: షపక ఫరరరనన

11191 SQX2500643
పపరర: షపక షరదదయయ

11192 SQX2118958
పపరర: పఠరన మమమమబన

95-222/1223

95-222/1452

95-207/761

భరస : షపక బశర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-24-2323
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షపక అకగర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-2617
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పఠరన పసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-2661
వయససస:49
లస: ససస స

11193 SQX2121044
పపరర: పఠరన ఆడమ శరఫస

11194 SQX2118933
పపరర: పఠరన మసరసణణ

11195 SQX2222719
పపరర: పఠరన పసడడ

95-207/762

95-207/763

95-211/1254

తసడడ:ప పఠరన పసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-2661
వయససస:31
లస: పప

భరస : పఠరన ఆడమ శరఫస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-2661
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ప పఠరన బజవఅల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-2661
వయససస:51
లస: పప

11196 SQX1990506
పపరర: బబ షకకల పఠరన

11197 SQX1986660
పపరర: శకకల అహమద

11198 SQX2187342
పపరర: షపక నవద

95-202/832

95-222/1224

95-202/1016

భరస : శకకల అహమద
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-3074/
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ప ఖయబస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-3074/
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప షపక షపకశర వల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-3167
వయససస:27
లస: పప

11199 SQX2491595
పపరర: షపక షబన

11200 SQX2046647
పపరర: దతవరకకసడ వనసకటటశశరరర

11201 SQX2048239
పపరర: దతవరకకసడ లలకరశ

95-211/1266

95-219/854

95-224/1259

భరస : షపక నచరర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-27-3173
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప దతవరకకసడ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER NO 70-3-692
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ప దతవరకకసడ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER NO 70-3-692
వయససస:23
లస: పప

11202 NDX2533164
పపరర: వరసవ కకటట

11203 SQX2519528
పపరర: పపవలర క అనననబబ యనన

11204 SQX2520625
పపరర: అబబబల షపక

94-238/907

తసడడ:ప శకనవరస రరవప కకటట
ఇసటట ననస:DR-NO-19-7-190
వయససస:20
లస: ససస స
11205 SQX2416741
పపరర: వరణణదతవ రరమరరజ

తలర : లకడర అనననబబ యనన
ఇసటట ననస:DR.NO 19-12-219
వయససస:22
లస: ససస స
95-138/1068

భరస : గగపరలకకషష మమరరస రరమరరజ
ఇసటట ననస:F 104 1ST FLOOR
వయససస:68
లస: ససస స
11208 SQX1841386
పపరర: మహమరద శశఏబ షపక

11206 SQX1897511
పపరర: కలలశర వల షపక

95-222/1466

తసడడ:ప ననగమర షపక
ఇసటట ననస:DR NO 70-17-1807/94
వయససస:27
లస: పప
95-222/1157

11207 SQX2436442
పపరర: రమణ చనరరఖలల మయరరమసడ

95-219/1054

భసధసవప: కలలశర వల షపక
తసడడ:ప మయధవ చనరరఖలల మయరరమసడ
ఇసటట ననస:FALT NO 304 KAMAL RESIDEN ఇసటట ననస:FLAT 2G
వయససస:52
లస: పప
వయససస:69
లస: పప
95-199/626

11209 SQX2260933
పపరర: ససధకర అననన

తసడడ:ప నవరబ జజన షపక
ఇసటట ననస:FLAT 5E, ANAND NILAYAM AP
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ప వనగరరరమమలల అననన
ఇసటట ననస:FLAT 501
వయససస:26
లస: పప

11211 SQX2449965
పపరర: తషలశ ససనత కసదసల

11212 SQX2450047
పపరర: వనసకట సరయ శకజజ కసదసల

భరస : శకనవరసరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 1A
వయససస:40
లస: ససస స

95-202/1033

95-219/1056

తసడడ:ప శకనవరసరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 1A
వయససస:19
లస: ససస స

95-219/1055

11210 SQX2500353
పపరర: కలమయరర పరలపరరస

95-224/1623

భరస : వరభదప రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:FLAT 713
వయససస:42
లస: ససస స
95-219/1057

11213 NBT1363126
పపరర: భబనస పపకరశ వపరరటట

95-219/1064

తసడడ:ప శవ రరమ కకషష వపరరటట
ఇసటట ననస:Flat No. 3C, 3RD FLOOR
వయససస:31
లస: పప
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95-219/1061 11215 SQX2298917
11214 SQX2294288
పపరర: వనసకట పపలయరరరవప నసదనసపరటట
పపరర: లలయవత నసదనసపరటట

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర నసదనసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 5D
వయససస:59
లస: పప
11217 SQX2500874
పపరర: షకకర బబష షపక

95-219/1062

95-215/1688
11216 SQX2248755
పపరర: మహమరద శహదదన రజజ షపక

భరస : వనసకట పపలయరరరవప నసదనసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 5D
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ప ఆరరఫ హహసపన ఖదదప షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 74
వయససస:20
లస: పప

11218 SQX2169647
పపరర: ససనగర పపథసఖష డదకక

తసడడ:ప ససభబన షపక
ఇసటట ననస:Flat No 104
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప సప మశశఖర బబబబ డదకక
ఇసటట ననస:FLATNO-104 BLOCKNO-1
వయససస:21
లస: ససస స

95-222/1445
11219 SQX2289510
పపరర: వ ఏస ఏన చసదప సరయ ధదరజ
బలర కసటట
తసడడ:ప సరయ రరస బలర కసటట
ఇసటట ననస:Flat No 105
వయససస:22
లస: పప

95-138/1069
11220 SQX2205508
పపరర: తరరమల కకటటశశర మణణకసట
బబ లశశటట
తసడడ:ప గరరరధరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:FLATNO-204,GOWRI ENCLAV
వయససస:25
లస: పప

11221 SQX2311355
పపరర: వనసకట సరయ రరస చసదదలల

11222 SQX2311470
పపరర: కలమబద వలర చసదదలల

95-222/1453

95-215/1690

95-215/1683

తసడడ:ప సతఖ ననరరయణ చసదదలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయససస:32
లస: పప

95-215/1684

భరస : వనసకట సరయ రరస చసదదలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయససస:29
లస: ససస స

95-215/1689
11223 SQX2309482
పపరర: కరశ అననపపరష ససత రరమమశశరర
అననన
భరస : పపరషచసదప రరవప అననన
ఇసటట ననస:FLAT NO.211,2ND FLOOR
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ప రరమకకటటశశర రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ప ఖసఖఖలయహ షరరఫ మహమరద
ఇసటట ననస:Flat No. 302, 7th Block
వయససస:23
లస: పప

11226 SQX2285005
పపరర: శకనవరస రరవప ఉసడపకకసడ

11227 SQX2285013
పపరర: ఉష రరణణ ఉసడపకకసడ

95-215/1685
11228 SQX2449759
పపరర: ఏస ఏస చసదప చచలతనఖ సరయననడడ

95-219/1059

తసడడ:ప వనసకయఖ ఉసడపకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:50
లస: పప
11229 SQX2449007
పపరర: వరరమమయనచఖ సరయననడడ

95-219/1058 11225 SQX2292050
95-222/1446
11224 SQX2418648
పపరర: వనసకట ససరరశ బబబబ కకతస మయసస
పపరర: శబర తతలయర షరరఫ మహమరద

భరస : శకనవరస రరవప ఉసడపకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 304
వయససస:42
లస: ససస స
95-215/1686

తసడడ:ప మలర కరరరరన రరవప బబ గర వరప
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:28
లస: పప

11232 SQX2238087
పపరర: కకటటశశరర ననరరశశటట

11233 SQX2277044
పపరర: శవ కకటటశశరర చసతన

95-219/1065

భరస : అజయ కలమయర చసతన
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ప ససత రరమయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:Flat No 511
వయససస:25
లస: పప
95-219/1063

తసడడ:ప రరఘవ రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO D3,
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ప శకనస మహనరరవప
ఇసటట ననస:FLOT 501
వయససస:36
లస: ససస స

95-215/1692

95-205/898

తసడడ:ప మదససచధన రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:flat no 406
వయససస:31
లస: పప
95-219/1066

భరస : అజయ కలమయర చసతన
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయససస:28
లస: ససస స

95-138/917 11236 SQX2500296
11235 SQX1296210
పపరర: వనసకట ననగ సరయ తతజ కటబరర
పపరర: వరభదపరరవప పరలపరరస

11241 SQX2397925
పపరర: వజయ శకనస

తసడడ:ప మసజ ననథ సరయననడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 308
వయససస:18
లస: పప

95-215/1687 11231 SQX2531150
11230 SQX2336246
పపరర: ఫణణ శక మబరళ కకషష బబ గర వరప
పపరర: రమణ గబపస నసదదపరటట

తసడడ:ప మసజ ననథ సరయననడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 308 4TH FLOOR
వయససస:20
లస: పప

11238 SQX2265858
పపరర: అభరరస జగదదశ మలశశటట

95-219/1060

11234 MLJ2013936
పపరర: కలమయరరరఘవనసదప పపపత
తసడడ:ప ససబపమణఖస
ఇసటట ననస:FLAT NO. 509
వయససస:36
లస: పప

95-224/1620

11237 SQX2501393
పపరర: అనల కలమయర పరలపరరస

తసడడ:ప పసద కకటయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:FLAT.NO.713
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ప వరభదప రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 713
వయససస:26
లస: పప

95-219/1067
11239 SQX2475408
పపరర: వనసకట ననగ సరయమహన
నఖల జజరరర
తసడడ:ప ననగరశశర రరవప జజరరర
ఇసటట ననస:flat no:206,sai durga towers
వయససస:19
లస: పప

11240 SQX2399145
పపరర: వసశ పవన తలల
ర రర
తసడడ:ప వనసకట కకశశర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:FLOT 205
వయససస:28
లస: పప

11242 SQX2417418
పపరర: వజయకలమయరర పసటటకకటట

11243 SQX2300507
పపరర: సరసబశవ రరవప యసడచరర

భరస : శకనవరసలల పసటటకకటట
ఇసటట ననస:FLOT NO202
వయససస:38
లస: ససస స

95-205/833

95-205/834

95-224/1642

95-215/1691

95-212/1032

తసడడ:ప ననగరసదపస యసడచరర
ఇసటట ననస:FLOT NO-305
వయససస:63
లస: పప
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11244 SQX2450898
పపరర: శకనవరసరరవప కసదసల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-219/1051

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర కసదసల
ఇసటట ననస:F NO 1A
వయససస:49
లస: పప
11247 SQX2238038
పపరర: ననగరశశరర రరఖల

95-219/1053

11248 SQX2527752
పపరర: రమణమర ననగబమలర

95-209/620

95-219/1108

11249 SQX1973122
పపరర: లఖత పప లలపలర

95-139/1074

95-208/1423 11252 SQX1973510
11251 SQX2546430
పపరర: శరమబఖయయల జజన బబ లర బబ యన
పపరర: పపసనన రరణణ మమడబలమ

95-211/1257 11254 SQX2363646
11253 SQX2356491
పపరర: వనసకట భరత కలమయర పరవససస
పపరర: హరర పసపయ థదరరనగరరర

95-138/1070

95-219/1052

తసడడ:ప మబరళ కకషష రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:H.NO.18-40-35/4
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ప వర సరశమ బబ లర బబ యన
ఇసటట ననస:H.NO. 19-7-464
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ప శశష గరరర రరవప పరవససస
ఇసటట ననస:H NO 70-27-2461
వయససస:32
లస: పప

11246 SQX2238020
పపరర: రమమశ రరఖల

తసడడ:ప నసక రరజ రరఖల
ఇసటట ననస:F NO 502
వయససస:38
లస: పప

భరస : గబరవయఖ ననగబమలర
ఇసటట ననస:G 1 8TH BLOCK
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : దనదనవల ననగబర
ఇసటట ననస:h no 19-7-356
వయససస:38
లస: ససస స

11256 SQX2404218
పపరర: కకటటశశరరరవప సప మబ

95-224/1611

భరస : కబర పస కర
ఇసటట ననస:f no 305
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష రరఖల
ఇసటట ననస:F NO 502
వయససస:34
లస: ససస స
11250 SQX2388155
పపరర: ననగబర బ ననగబర

11245 SQX2246478
పపరర: నజజరకబర పస

95-222/1158

భరస : గణణష మమడబలమ
ఇసటట ననస:H.NO. 19-18-320
వయససస:44
లస: ససస స
95-211/1258

11255 SQX1816586
పపరర: అనచరరధ మదదబరరడడడ

95-139/1075

భరస : వనసకట భరత కలమయర పరవససస
ఇసటట ననస:H NO 70-27-2461
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడ మదదబరరడడడ
ఇసటట ననస:H.NO:18-40-30/A
వయససస:39
లస: ససస స

11257 SQX2401008
పపరర: వనసకట రజన సప మబ

11258 SQX2403228
పపరర: భబరర వ సప మబ

95-138/1071

95-138/1072

తసడడ:ప వనసకట ఆసజననయబలల సప మబ
ఇసటట ననస:LAXMIRAGHAVENDRA TOWER
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబగరరవప సప మబ
ఇసటట ననస:LAXMIRAGHAVENDRATOWER
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప సప మబ
ఇసటట ననస:LAXMIRAGHAVENDRATOWER
వయససస:26
లస: ససస స

11259 SQX2402709
పపరర: బపహరయఖ సప మబ

11260 SQX2421113
పపరర: వనసకట ససబబగరరవప సప మబ

11261 SQX2402030
పపరర: శవ పరరశత సప మబ

95-212/1033

95-219/1068

95-183/935

తసడడ:ప వనసకట ఆసజననయబలల సప మబ
ఇసటట ననస:LAXMIRAGHAVENDRATOWER
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ప వనసకట ఆసజననయబలల సప మబ
ఇసటట ననస:LAXMIRAGHAVENDRATOWER
వయససస:38
లస: పప

భరస : బపహరయఖ సప మబ
ఇసటట ననస:NEW 76-6-279
వయససస:38
లస: ససస స

11262 SQX2273894
పపరర: ననగ మణణకసఠ ససకర

11263 SQX1907880
పపరర: నవన కలమయర తరరమలశశటట

11264 SQX2047884
పపరర: నకకత గగయల

95-183/934

95-215/1259

Deleted

తసడడ:ప ససబపహరణఖస ససకర
ఇసటట ననస:NEW 76-140,OLD 20-9-73
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ప రరమకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:OLD DR NO- 19-10-109
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ప రరసకలమయర గగయల
ఇసటట ననస:OPP 19-15-66
వయససస:19
లస: ససస స

11265 SQX2286060
పపరర: హససన షపక

11266 SQX1789742
పపరర: దసరర భవరన చదలవరడ

11267 SQX1789726
పపరర: పపవలర క చదలవరడ

95-222/1447

తసడడ:ప బబజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO.36
వయససస:27
లస: ససస స
11268 SQX1789759
పపరర: మణణ చదలవరడ

95-215/1262

95-215/1260

95-224/1260

95-215/1261

తసడడ:ప రమమష చదలవరడ
ఇసటట ననస:P NO 404 ROSE BLOCK
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ప రమమష చదలవరడ
ఇసటట ననస:P NO 404 ROSE BLOCK
వయససస:23
లస: ససస స

11269 SQX1789718
పపరర: హరరష చదలవరడ

11270 SQX1789700
పపరర: రమమష చదలవరడ

95-215/1263

95-215/1264

భరస : రమమష చదలవరడ
ఇసటట ననస:P NO 404 ROSE BLOCK
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ప రమమష చదలవరడ
ఇసటట ననస:P NO 404 ROSE BLOCK
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ప వనసకటటశశరరర చదలవరడ
ఇసటట ననస:P NO 404 ROSE BLOCK
వయససస:42
లస: పప

11271 SQX2287019
పపరర: మరరయ బ షపక

11272 SQX2172336
పపరర: పపరయఖ వజర

95-219/855
11273 SQX2074466
పపరర: సప హహయల తనశర మహమరద

భరస : ఎసససకర రబబగయ షపక
ఇసటట ననస:RAM RAHIM NAGER
వయససస:26
లస: ససస స

95-215/1693

తసడడ:ప బబపనయఖ
ఇసటట ననస:SANGADI GUNTA
వయససస:74
లస: పప

95-185/960

తసడడ:ప శమరదదదన
ఇసటట ననస:SANGADIGUNTA
వయససస:21
లస: పప

Page 381 of 382

11274 SQX2370930
పపరర: బవరన వనమబల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-15
95-212/1034

భరస : వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:venkateswarlu
వయససస:22
లస: ససస స
11277 NDX2844769
పపరర: భగఖలకడర గణపర

11275 SQX0761064
పపరర: లకడరననరరయణ రరడడ పప సదసగబల

95-221/1

తసడడ:ప వనసకట రరడడడ పప సదసగల
ఇసటట ననస:,69-23-1529
వయససస:38
లస: పప

11276 SQX1949254
పపరర: అదసబ షపక

95-211/903

భరస : గఫపర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:70171807/140
వయససస:61
లస: ససస స

94-69/678

భరస : శకనవరస రరవప గణపర
ఇసటట ననస:70-9-1345
వయససస:30
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,581

ససత సలల
5,695

ఇతరరలల
1

మతత స
11,277

5,581

5,695

1

11,277
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