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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-16

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9744

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 93 - పతతతపపడడ (ఎస సస)
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

93 / 99

578

622

0

1,200

2

93 / 100

548

574

0

1,122

3

93 / 101

476

508

0

984

4

93 / 102

439

473

0

912

5

93 / 103

360

405

0

765

6

93 / 104

410

423

0

833

7

93 / 105

551

581

0

1,132

8

93 / 106

482

537

0

1,019

9

93 / 107

503

527

0

1,030

10

93 / 108

342

376

0

718

11

94 / 4

2

1

0

3

12

94 / 9

2

0

0

2

13

94 / 66

2

2

0

4

14

94 / 88

1

0

0

1

15

94 / 93

0

1

0

1

16

94 / 180

1

0

0

1

17

94 / 189

5

0

0

5

18

94 / 225

1

2

0

3

19

94 / 234

0

5

0

5

20

95 / 1

0

1

0

1

21

95 / 3

0

1

0

1

22

95 / 4

0

1

0

1

23

95 / 180

1

0

0

1

24

1,093 / 83

1

0

0

1

25

1,093 / 100

2

1

0

3

26

1,093 / 101

0

1

0

1

27

1,093 / 102

0

1

0

1

28

1,093 / 103

0

1

0

1

29

1,093 / 104

1

1

0

2

30

1,093 / 105

0

1

0

1

31

1,093 / 106

2

1

0

3

4,710

5,047

0

9,757

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

1
SAA1224039
పపరర: బబజజ బబబబ కకసడమబదద

93-107/996

తసడడ:డ కకసడమబదద
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:23
లస: పప
4
SAA0554725
పపరర: నవన కలమమర బసడడరర
bandaru
తసడడ:డ నరసససహరరవప bandaru
ఇసటట ననస:1-2-414
వయససస:26
లస: పప

93-107/3

10
SAA1455989
పపరర: నససరర షపక

93-99/1235

8
SAA1242635
పపరర: శరణ కలమమర కలరక

11
SAA1354463
పపరర: భబరత ఆకలల

93-99/1

14
SAA1065721
పపరర: జజషషవర కలసచడల

భరస : VENU GOPAL
ఇసటట ననస:1-28
వయససస:27
లస: ససస స

17
SAA1065689
పపరర: శవనడనరరయణ పప తబతన

93-99/1160

20
SAA1221589
పపరర: యమమన కలమమరర జడడగబ
భరస : కకటటశశర రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:1-38/2
వయససస:58
లస: ససస స

22
SAA1190115
పపరర: అపరష మసతడ

23
SAA1221712
పపరర: ససగగత vishnumolakala

93-99/4

భరస : శవ శసకర రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:1-39/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహహణఖస తతటకకర
ఇసటట ననస:1-49-3
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:1-62
వయససస:32
లస: ససస స

93-105/1147

93-99/2

26
SAA1221746
పపరర: మమనక పపలలగబజజ

93-99/3

29
SAA1378975
పపరర: దరరన దతవ ఉగరరరరల
తసడడ:డ చసదడ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:1-68
వయససస:18
లస: ససస స

9
SAA0735714
పపరర: శలల మమమల

93-106/1

12
SAA1378991
పపరర: వనసకట సరయ సతష
రరమమయణస
తసడడ:డ వరబబబబ రరమమయణస
ఇసటట ననస:1-11-4
వయససస:18
లస: పప

93-99/1226

15
SAA1196856
పపరర: అవనడష పలర పప డ లల

93-105/11

18
SAA1442631
పపరర: వనసకయమహ కటబరర

93-105/1148

భరస : శకనవరస రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:1-38
వయససస:53
లస: ససస స
93-99/1161

93-99/1162
21
SAA1221480
పపరర: MARTHANDA
SARASWATHI
తసడడ:డ DRAKSHARAM
SRIMANNARAYANA DRAKSHARA
ఇసటట ననస:1-38/2
వయససస:21
లస: పప

93-99/1163

24
SAA1354299
పపరర: ససధడరరణణ తతట

93-105/1151

భరస : భససరరరవప తతట
ఇసటట ననస:1-46
వయససస:29
లస: ససస స
93-99/1164

27
SAA1071786
పపరర: తతజశశనడధ రరస శశఖర రరడడ
కరసర
తసడడ:డ శకనవరస రరడడ కరసర
ఇసటట ననస:1-56
వయససస:21
లస: పప

93-99/1232

30
SAA1221381
పపరర: దసరర దతవ చలర

తసడడ:డ అసకమహ రరవప పపలలగబజజ
ఇసటట ననస:1-50
వయససస:21
లస: ససస స
93-99/7

93-105/1150

తసడడ:డ ససబబబరరవప పలర పప డ లల
ఇసటట ననస:1-26 new 100-4-913
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ china singaiah
ఇసటట ననస:1-40-3/2
వయససస:18
లస: ససస స
93-99/5

6
SAA1422401
పపరర: ఇసరసకల కసస
స రర

భరస : వవణబ maila
ఇసటట ననస:1-4-202
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ పప తబతన
ఇసటట ననస:1-36
వయససస:70
లస: పప

భరస : మసగ రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:1-38/2
వయససస:73
లస: ససస స

28
SAA1190131
పపరర: రరజరశశరర

93-106/957

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:1-13
వయససస:23
లస: పప
93-99/1159

93-102/1

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసస
స రర
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:1-10
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ రరగస
ఇసటట ననస:1-11-5
వయససస:24
లస: పప

25
SAA1157940
పపరర: శశశత శరగష తతటకకర

93-105/1149

తసడడ:డ కకషష కలమమర కలరక
ఇసటట ననస:1-4-178
వయససస:18
లస: పప

భరస : కరరమబలర షపక
ఇసటట ననస:1-9
వయససస:22
లస: ససస స

19
SAA1221563
పపరర: మసస నమహ తననరర

5
SAA1353267
పపరర: భబరర వ తతజ చసడడ

3
SAA1198670
పపరర: జయలకడహ నశశసకరరరవప

భరస : వజయ ధన రరజ నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:1-2-112
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప చసడడ
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:21
లస: పప
93-102/213

16
SAA1222009
పపరర: రరజఖ లకడహ నశశసకరరరవప

93-102/880

తసడడ:డ బడహహయఖ వరమనపఅల
ఇసటట ననస:1-1-143
వయససస:53
లస: పప

7
SAA0636522
పపరర: నశశసకరరరవప లకడహ పడసనన
గగనమ
భరస : ససరరష నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:1 04-8-1138
వయససస:38
లస: ససస స

13
SAA1071794
పపరర: లలకరశ బబబబ రరగస

2
SAA1258342
పపరర: సరసబశవరరవప వరమనపఅల

93-103/1

93-99/1165

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చలర
ఇసటట ననస:1-71
వయససస:24
లస: ససస స

Page 3 of 328

31
SAA1259126
పపరర: గరయతడ దతవ మమగసటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16
93-105/1118

భరస : మసగథథ సతశ కలమమర
ఇసటట ననస:1-73
వయససస:19
లస: ససస స
34
SAA1144963
పపరర: భసదస మమధవ తతట

93-99/9

93-99/1234

93-99/1236

95-4/770

93-99/12

93-99/15

93-99/18

తసడడ:డ బబలమజ రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:1-147
వయససస:20
లస: పప

44
SAA1071802
పపరర: సరశత కలమఖణణ కరనసమలల

93-99/11

93-99/20

93-99/13

93-99/16

59
SAA1151562
పపరర: సరశత దదరరశరల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప DIRISALA
ఇసటట ననస:1-157
వయససస:23
లస: ససస స

42
SAA1244433
పపరర: వనసకయమహ పరలమపప డ లక

93-99/1167

45
SAA1244821
పపరర: భబగఖ లకడహ వరమన పలర

93-100/1080

48
SAA1095058
పపరర: యబగసధర రరడడడ షరబబ లల

93-99/14

51
SAA1071810
పపరర: ససరఖ కరసత రరడడ షరబబ లల

93-99/17

తసడడ:డ గగపరల రరడడ షరబబ లల
ఇసటట ననస:1-125 ETUKURU
వయససస:27
లస: పప
93-101/960

54
SAA1151547
పపరర: రరప శక అమరరవత

93-99/19

తలర : లకడహ పడసనన రరణణ అమరరవత
ఇసటట ననస:1-132-2
వయససస:20
లస: ససస స
93-101/1

తసడడ:డ వర భదడ రరవప అమరరవత
ఇసటట ననస:1-132-2
వయససస:23
లస: ససస స
93-99/22

93-99/1166

తసడడ:డ గగపరల రరడడడ షరబబ లల
ఇసటట ననస:1-125
వయససస:32
లస: పప

50
SAA1095033
పపరర: గగపరల రరడడడ షరబబ లల

56
SAA1103928
పపరర: భబనస శక అమరరవత

39
SAA1289537
పపరర: తపససశ యడర పలర

భరస : శవ నడగ పడసరద
ఇసటట ననస:1-111/2
వయససస:23
లస: ససస స

47
SAA1095041
పపరర: పడభబవత షరబబ లల

53
SAA1240183
పపరర: అనసరరధ చలర

93-99/1233

భరస : నడగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:1-99
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడహ నడరరయణ శవ పడసరద చలర
ఇసటట ననస:1-127
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : లకడహ పడసనన రరణణ అమరరవత
ఇసటట ననస:1-132-2
వయససస:23
లస: ససస స
58
SAA1190198
పపరర: శసకర సరయ కటటకక

93-107/997

తసడడ:డ వనలర మ రరడడడ షరబబ లల
ఇసటట ననస:1-125
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపపలమ భబజసగరరవప
ఇసటట ననస:1-127
వయససస:20
లస: పప
55
SAA1151513
పపరర: బబన శక అమరరవత

41
SAA1224583
పపరర: నడగమణణ గగరరకపపడడ

36
SAA1455823
పపరర: జర మమరససడతయబలల బరరహ

తసడడ:డ రవ కలమమర యడర పలర
ఇసటట ననస:1-92/3
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరడడ షరబబ లల
ఇసటట ననస:1-125
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మశశఖర రరడడడ కలసదస
ఇసటట ననస:1-125
వయససస:35
లస: పప
52
SAA1190123
పపరర: పపపలమ శకరరమ ఉమమ గణణష

93-105/1119

భరస : సససగ రరజ కరనసమలల
ఇసటట ననస:1-109
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప అమబలలతష
ఇసటట ననస:1-118
వయససస:50
లస: ససస స
49
SAA1095025
పపరర: గగవసద రరడడడ కలసదస

38
SAA1258524
పపరర: లకడహ తరరపఠమహ ఆకలల

93-99/8

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల బరరహ
ఇసటట ననస:1-86/A
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:1-95
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప తతట
ఇసటట ననస:1-104
వయససస:23
లస: ససస స
46
SAA1095017
పపరర: రరధడ రరణణ అమబలలతష

93-99/10

తసడడ:డ రసబబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:1-87
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర యయడరపఅల
ఇసటట ననస:1-92/3
వయససస:21
లస: ససస స
43
SQX2050821
పపరర: శక లకడహ తతట

35
SAA1144971
పపరర: బబలమజ తతట

33
SAA1151554
పపరర: అఖల yasam

తసడడ:డ శవ రరమ పడసరద యమసస
ఇసటట ననస:1-85
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:1-86-1
వయససస:20
లస: పప

భరస : జర మమరససడతయబలల బరరహ
ఇసటట ననస:1-86/A
వయససస:32
లస: ససస స
40
SAA1416908
పపరర: తతజశశ యయడరపఅల

93-106/958

తసడడ:డ వనసకటయఖ నడయబడడ మమగసటట
ఇసటట ననస:1-74
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:1-86-1
వయససస:22
లస: ససస స
37
SAA1467414
పపరర: నడగ ససజనఖ బరరహ

32
SAA1259100
పపరర: రమమశ మమగసటట

57
SAA1088590
పపరర: ససచత సరయ కటటకక

93-99/21

తసడడ:డ బబలమజ రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:1-147
వయససస:21
లస: ససస స
93-99/23

60
SAA1245083
పపరర: శక ఫణణ కలమమర గగటటటమబకసల

93-99/1157

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:1-165/1
వయససస:33
లస: పప
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SAA1244466
పపరర: పదహజ గగటటటమబకసల
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93-100/1081

భరస : శక పన కలమమర
ఇసటట ననస:1-165/1
వయససస:27
లస: ససస స

93-101/961

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:1-165/1
వయససస:27
లస: ససస స

64
SAA1095066
పపరర: గసగరరజ ఉగరరరరల

93-99/25

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:1-170
వయససస:23
లస: పప
67
SAA1116789
పపరర: నవన పపదమలలర

62
SAA1243807
పపరర: సరశత బబరగడడ

65
SAA0914425
పపరర: పరవన ఉగరరరరల

68
SAA1151836
పపరర: మలలర శశరర ఫసరసగబల

93-99/26

93-100/4

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఫసరసగబల
ఇసటట ననస:1-174
వయససస:39
లస: పప
73
SAA1065705
పపరర: గగపసనడధ బబరగడడ

71
SAA1157908
పపరర: రమదతవ బబరగడడ

93-100/1

74
SAA1157924
పపరర: లకహమహ బబరగడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:1-177 OPP SAIBABA TEMPLE
వయససస:23
లస: పప

భరస : దడనడరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:1-178
వయససస:68
లస: ససస స

76
SAA1065648
పపరర: పదడహవత అసకకరరడడడ

77
SAA1403294
పపరర: లకడహరరజఖస జడడగబ

93-99/32

భరస : అరరజన రరవప లలట అసకకరరడడ
ఇసటట ననస:1-181
వయససస:40
లస: ససస స
79
SAA1422708
పపరర: తడలలచన కసదసల
తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస కసదసల
ఇసటట ననస:1-197
వయససస:29
లస: ససస స
82
SAA1460211
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప ఉగరరరరల

93-99/1231

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:1-1173-1
వయససస:21
లస: ససస స

93-99/31

83
SAA1070507
పపరర: వజయ లకడహ తననరర

93-101/962

86
SAA1065713
పపరర: శక పపషల లత జడడగబ

93-99/1227

89
SAA1190180
పపరర: వజయ లకడహ మగరలచరర
తసడడ:డ ఎరరకయ మగరలచరర
ఇసటట ననస:1-1496
వయససస:23
లస: ససస స

72
SAA1190149
పపరర: తడవవణణ బబరగడడ

93-99/29

75
SAA1245125
పపరర: శరణ కలమమర అసకకరరడడడ

93-99/1158

78
SAA1191196
పపరర: నడగ శవ కరరరసక దడసరర

93-99/33

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:1-190
వయససస:23
లస: పప
93-99/1229

81
NDX0421263
పపరర: మహలకడహ ఉగరరరరల

93-99/1230

భరస : రవ దతవ రరజ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:1-204
వయససస:41
లస: ససస స
93-99/35

84
JBV3831724
పపరర: రవకరసత తననరర

93-100/5

తసడడ:డ మధసససదన రరవప తననరర
ఇసటట ననస:1-208-1
వయససస:32
లస: పప
93-99/36

భరస : అసకబబబబ జడడగబ
ఇసటట ననస:1-215
వయససస:24
లస: ససస స
93-100/1102

93-100/2

తసడడ:డ శవరరమకకషష అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:1-180
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవకరసత తననరర
ఇసటట ననస:1-208-1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దన రరవప తతట
ఇసటట ననస:1-213-1
వయససస:19
లస: ససస స
88
SAA1241264
పపరర: లకడహ భవన ఎలశశటట

80
SAA1427863
పపరర: రవ దతవ రరజ ఉగరరరరల

69
SAA0637876
పపరర: కలమఖణణ యయసగలశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:1-177
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:1-204
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రవదతవరరజ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:1-204
వయససస:19
లస: పప
85
SAA1235845
పపరర: మహ లకడహ తతట

93-99/28

భరస : మధసససదనరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:1-187
వయససస:62
లస: ససస స
93-99/1228

93-99/27

తసడడ:డ పపలమరరరవప యయసగలశశటట
ఇసటట ననస:1-174
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:1-177
వయససస:47
లస: ససస స
93-99/30

66
SAA1103845
పపరర: నవన పపదమబ
ర

తసడడ:డ లలకర రతన ఉదయ భబససర రరవప పపద
ఇసటట ననస:1-173-1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లలకర రతన ఉదయ భబససర రరవప పపద భరస : రరఘవరరవప ఫసరసగబల
ఇసటట ననస:1-173-1
ఇసటట ననస:1-174
వయససస:23
లస: పప
వయససస:31
లస: ససస స
70
SAA1157551
పపరర: రరఘవరరవప ఫసరసగబల

93-99/24

తలర : మననరమ వపగగరరళళ
ఇసటట ననస:1-170
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:1-170-1
వయససస:25
లస: ససస స
93-102/2

63
SAA1103878
పపరర: శకవణ గగరర వపగగరరళళ

87
SAA1151570
పపరర: కరవఖ తననరర

93-99/37

తసడడ:డ రరమ కకషష తననరర
ఇసటట ననస:1-219/1
వయససస:22
లస: ససస స
93-99/38

90
SAA0915472
పపరర: వనసకట గగపసనడథ చసదస

93-105/12

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప chandu
ఇసటట ననస:1OO_4_911
వయససస:24
లస: పప
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SAA1319342
పపరర: ససదథప రరడడడ బదదడ
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93-107/1040

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:2-2
వయససస:32
లస: పప
93-99/40

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతట
ఇసటట ననస:2-4
వయససస:39
లస: పప
97
SAA1071828
పపరర: గడడస అనల కలమమర

93-99/41

తసడడ:డ గడడస కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:32
లస: పప

95
SAA1288802
పపరర: రవ కలమమర చసదస

93-106/2

భరస : శకకరసత దడడడ
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జగదథశశర గగపసనడథ చసత
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ తననరర
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:60
లస: పప

98
SAA1119858
పపరర: మణణకరసత నడగస

99
SAA1103902
పపరర: మమత అమబలలతష

101
SAA1259043
పపరర: దడదద అనసష

107
SAA1221373
పపరర: రరణబక దతవ బబరగడడ

109
SAA1354349
పపరర: నడగజజఖత మమక

110
SAA1157973
పపరర: భబణబతతజ తసగరళళపలర

93-105/1156

తసడడ:డ ససబబరరవప మమక
ఇసటట ననస:2-48
వయససస:21
లస: ససస స

93-106/962

తలర : కరకసత కలమమరర మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:20
లస: పప
115
SAA1094978
పపరర: వనసకటటశశరర తననరర

93-106/3

93-100/9

93-99/1169

93-105/13

105
SAA1243898
పపరర: కకషషవవణణ ఆళర

93-100/1084

108
SAA1085240
పపరర: మసగమహ ఆవపల

93-100/7

భరస : బబలసరశమ
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:37
లస: ససస స
93-100/8

111
SAA1340454
పపరర: బబరగడడ మమనక

93-99/1238

భరస : బబరగడడ అపలరరవప
ఇసటట ననస:2-59
వయససస:22
లస: ససస స
93-106/964

116
SAA1086792
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

119
SAA1084581
పపరర: నడగ పరవన యకసళదతవ
భరస : వనసకట నడగ చరణ యకసళదతవ
ఇసటట ననస:2-76,ETUKURU
వయససస:24
లస: ససస స

114
SAA1065739
పపరర: పవన కళళఖణ బబ యన

93-99/42

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:22
లస: పప
93-100/10

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:2-72/2
వయససస:56
లస: పప
93-99/46

102
SAA1118942
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలగరన

భరస : నరరసదడ
ఇసటట ననస:2-34
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : కరకసత కలమమరర మమమనవన
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రతనగరరర తననరర
ఇసటట ననస:2-72/2
వయససస:32
లస: ససస స
118
SAA1084557
పపరర: వనసకట నడగ చరణ యకసళదతవ

113
SAA1259084
పపరర: హవషఖ మమమనవన

93-100/6

భసధసవప: ససజజత కకలగరన
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అరవసదమహరరర తసగరళళపలర
ఇసటట ననస:2-55
వయససస:20
లస: ససస స
93-106/963

93-100/1082

తసడడ:డ రరమకకషష అమబలలతష
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:21
లస: ససస స

104
SAA1117746
పపరర: భవరన కకలగరన

తసడడ:డ అసకమహరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:2-47
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల యకసళదతవ
ఇసటట ననస:2-76,ETUKURU
వయససస:25
లస: పప

93-102/3

భరస : శకనవరస కకలగరన
ఇసటట ననస:2-29
వయససస:31
లస: ససస స
93-99/1168

93-99/39

96
SAA1244334
పపరర: సదడశవరరవప తననరర

తసడడ:డ కకటట వననకస శకమనడనరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మధస ససధన రరవప పపదమలలర
ఇసటట ననస:2-42/1
వయససస:19
లస: పప

112
SAA1259076
పపరర: చనన కకషష మమమనవన

93-105/1126

భరస : దడదద వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:2-21
వయససస:22
లస: ససస స
93-105/1125

93
SAA1065655
పపరర: పసడయమసక పగడడల

భరస : సతష పగడడల
ఇసటట ననస:2-3
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప నడగస
ఇసటట ననస:2-14/1
వయససస:22
లస: పప

100
SAA1120005
పపరర: తరరపతమహ దడడడ

106
SAA1221407
పపరర: అమరలసగ సరశమ పపదమలలర

93-107/1041

భరస : ససదథప రరడడడ
ఇసటట ననస:2-2
వయససస:26
లస: ససస స

94
SAA1065671
పపరర: ససబడహహణఖస తతట

103
SAA1259035
పపరర: జయశక చసత

92
SAA1319300
పపరర: అఖల బదదడ

117
SAA1243666
పపరర: చడసదదన దడసరర

93-100/1085

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:20
లస: ససస స
93-100/23

120
SAA1385020
పపరర: కకశశర కలమమర మమచబతష
స న

93-106/1019

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మమచబతష
స న
ఇసటట ననస:2-81
వయససస:41
లస: పప
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121
SAA1245331
పపరర: పసడయసకర వపగగరరళళ
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93-100/1086

భరస : శకనవరస వపగగరరళళ
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:26
లస: ససస స
124
SAA1151539
పపరర: రరజఖ లకడహ దడణడ రరవప

93-99/43

125
SAA1084540
పపరర: అసకమహ రరవప తననరర

93-106/1020

128
SAA1190271
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆదదమబలస

131
SAA1392596
పపరర: శసకర రరవప పగడల

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-110
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ పగడల
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:50
లస: పప

133
SAA1094887
పపరర: గగపస నడధ నలక

134
SAA1071539
పపరర: రరజరశశరర గగవసదస

93-101/3

తసడడ:డ అసకమహ రరవప నలక
ఇసటట ననస:2-124
వయససస:24
లస: పప
136
SAA1447929
పపరర: నశశసకరరరవప కకరస ర

93-99/1237

137
SAA1224948
పపరర: అనసరరధ దడసస
భరస : కలచతలలడడ దడసస
ఇసటట ననస:2-128
వయససస:40
లస: ససస స

139
SAA1242452
పపరర: రమఖ లకరసకలల

140
SAA1094960
పపరర: ధనలకడహ కనడన

93-106/960

తసడడ:డ ఉదయ కలమమర లకరసకలల
ఇసటట ననస:2-137
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణసరశమ కనడన
ఇసటట ననస:2-139
వయససస:56
లస: పప
145
SAA1065853
పపరర: శకలత కనడన

తసడడ:డ రరఘవపలల కనడన
ఇసటట ననస:2-155
వయససస:22
లస: పప

143
SAA1194802
పపరర: శరకవణణ పససపపలలటట

93-103/2

146
SAA1244227
పపరర: నవన కనన

93-106/1017

149
SAA0645150
పపరర: వనయ కలమమర మమమనవన
తసడడ:డ పపలర రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-158
వయససస:25
లస: పప

93-100/1087

129
SAA1152065
పపరర: సరసబశవరరవప ఆదదమబలస

93-101/2

132
SAA1116748
పపరర: యబగరసధర పగడడల

93-106/6

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప పగడడల
ఇసటట ననస:2-118
వయససస:35
లస: పప
93-106/7

135
SAA1094911
పపరర: శవ కలమమరర తతట

93-101/4

భరస : ఆసజనవయబలల తతట
ఇసటట ననస:2-127-1
వయససస:41
లస: ససస స
93-105/1120

138
SAA0643338
పపరర: నవన కలమమర గళళ

93-106/8

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:2-134
వయససస:27
లస: పప
93-100/12

141
JBV3834314
పపరర: ససరఖ చసదడ కనడన

93-100/13

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ కనడన
ఇసటట ననస:2-139
వయససస:32
లస: పప
93-100/15

144
SAA1196898
పపరర: సరయ డడడ

93-105/22

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప డడడ
ఇసటట ననస:2-139
వయససస:24
లస: పప
93-100/1104

తసడడ:డ శవ కకశశర కనన
ఇసటట ననస:2-151
వయససస:21
లస: పప
93-100/1105

126
SAA1289495
పపరర: దసరర పడసరద తడసకక

తసడడ:డ ససధడకరరరవప ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:2-101-1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ చసదడ కనన
ఇసటట ననస:2-139
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఉదయచనడ న రరవప కనడన
ఇసటట ననస:2-149
వయససస:22
లస: ససస స
148
SAA1236041
పపరర: భషహ సతఖనడరరయణ కనడన

93-100/11

భరస : రఘబరరమయఖ కనడన
ఇసటట ననస:2-139
వయససస:51
లస: ససస స
93-100/14

93-106/5

తసడడ:డ రరస మబరళమహన రరవప తడసకక
ఇసటట ననస:2-95
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:2-126
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నశశసకరరరవప వనసకట నగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-128
వయససస:22
లస: ససస స

142
SAA1094952
పపరర: రఘబరరమయఖ కనడన

93-99/44

తసడడ:డ ససధడకర రరవప ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:2-101/1
వయససస:23
లస: పప
93-100/1103

123
SAA1146349
పపరర: శరకవణణ పప తసశశటట

భరస : రరసబబబబ పప తసశశటట
ఇసటట ననస:2-88/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తననరర
ఇసటట ననస:2-92
వయససస:62
లస: పప

భరస : గణణశ డడడ
ఇసటట ననస:2-97-2
వయససస:22
లస: ససస స
130
SAA1231588
పపరర: అసజనదతవ నశశసకరరరవప

93-105/17

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దడణడ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:2-89
వయససస:25
లస: ససస స
127
SAA1322387
పపరర: నడగజజఖత డడడ

122
SAA1094747
పపరర: వజయచసదడ మమమనవన

147
SAA1071851
పపరర: పపజత కనడన

93-100/16

తసడడ:డ రవ దతవ రరజ కనడన
ఇసటట ననస:2-153
వయససస:21
లస: ససస స
93-105/25

150
SAA1259001
పపరర: చకస వనసకటసరశమ

93-105/1121

తసడడ:డ చకస రరమయఖ
ఇసటట ననస:2-159
వయససస:63
లస: పప

Page 7 of 328

151
SAA1259027
పపరర: లలమవత చకస
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93-105/1122

భరస : వనసకట సరశమ చకస
ఇసటట ననస:2-159
వయససస:56
లస: ససస స
154
SAA1320944
పపరర: శవ జజజ నవశశరర జడడగబ

93-106/1018

93-105/1153

93-101/963

తసడడ:డ మమరససడతయబలల కనన
ఇసటట ననస:2-179
వయససస:19
లస: పప

158
SAA1421882
పపరర: రరసబబబబ యశస

161
SAA1299122
పపరర: ధథరజ కలమమర

93-100/19

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:2-224-3
వయససస:22
లస: ససస స
93-100/21

తలర : శరరద నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-225/1
వయససస:22
లస: ససస స
93-100/1139

93-100/1083

93-106/1022

తసడడ:డ కకసడలరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:3-1
వయససస:24
లస: ససస స

93-103/3

167
SAA1094945
పపరర: భబగఖ రరఖ కరణస

93-100/22

93-99/45

168
SAA1102292
పపరర: అచసఖత రరవప కరణస

93-103/4

93-100/1140

171
పపరర: మధసబబబబ
తసడడ:డ ససదరశన బబబబ
ఇసటట ననస:2A
వయససస:35
లస: పప

173
SAA1350057
పపరర: మమరససడతయబలల ఆచసచకకలమ

174
SAA1350040
పపరర: నరరశ ఆచసచకకలమ

93-108/719

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప అడప
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:49
లస: పప

93-106/1043

93-108/720

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4
వయససస:18
లస: పప
93-106/9

భరస : నరరష నమహల
ఇసటట ననస:3-9
వయససస:28
లస: ససస స
179
SAA1095009
పపరర: వర రరఘవయఖ అడప

93-105/1124

165
SAA1190172
పపరర: రఘబనడథ సరయ నసరససకర
రరవప
తలర : శరరద నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:2-225/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:2-234
వయససస:26
లస: ససస స

93-100/1144 176
175
SAA1422500
SAA1117712
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చతరరకకమమల
పపరర: భబరత నమహల

93-100/25

162
SAA1225192
పపరర: వవపపరర రవ కలమమర

తసడడ:డ కరళదడస కరణస
ఇసటట ననస:2-229
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:3-4
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చతరరకకమమల
ఇసటట ననస:3-9
వయససస:37
లస: పప

93-105/1155
159
SAA1459619
పపరర: అసజన కకషష కలమమరర యమసస

తసడడ:డ వవపపరర ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:2-191
వయససస:41
లస: పప

164
SAA1188911
పపరర: శరకవణణ వరమనపలర

170
SAA1404045
పపరర: ససమలత నశశసకరరరవప

93-105/27

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబడసపరడడ
ఇసటట ననస:2-173
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అచసఖత రరవప కరణస
ఇసటట ననస:2-229
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగనన కరకప
ఇసటట ననస:2-230
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ అడప
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:24
లస: పప

93-105/1154

తలర : ససజజత వరమనపలర
ఇసటట ననస:2-224-3
వయససస:22
లస: ససస స

166
SAA1196534
పపరర: మహన అఖల నశశసకరరరవప

156
SAA1164664
పపరర: శక హరర
తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:2-169
వయససస:20
లస: పప

తలర : ససలలచన
ఇసటట ననస:2-185
వయససస:22
లస: పప

163
SAA1157981
పపరర: శరకవణణ వరమనపలర

178
SAA0915456
పపరర: సరయ కకషష అడప

93-105/1152

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యశస
ఇసటట ననస:2-173
వయససస:47
లస: పప

160
SAA1257328
పపరర: అజయ కలమమర కనన

172
SAA1425685
పపరర: పవన మమమనవన

155
SAA1421874
పపరర: సతఖ వరణణ యశస

93-106/961
153
SAA1231422
పపరర: మమమనవన మబరళమహన సరయ

తసడడ:డ మమమనవన శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-159
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరసబబబబ యశస
ఇసటట ననస:2-166
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప యమసస
ఇసటట ననస:2-173
వయససస:48
లస: పప

169
SAA1422351
పపరర: ఆసజనవయబలల కరకప

93-105/1123

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:2-159
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:2-161/1
వయససస:22
లస: ససస స
157
SAA1445832
పపరర: సరసబశవరరవప యమసస

152
SAA1258995
పపరర: మమమనవన మహన సరయ

177
SAA1094994
పపరర: లకడహ పరరశత అడప

93-100/24

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ అడప
ఇసటట ననస:3-10
వయససస:22
లస: ససస స
93-100/26

180
SAA1198084
పపరర: వరసజనవయబలల మసనస

93-106/10

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసనస
ఇసటట ననస:3-10/1
వయససస:23
లస: పప
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181
SAA1257229
పపరర: ఆదద లకడహ కటబరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16
93-101/965

తసడడ:డ సరయ రరస కటబరర
ఇసటట ననస:3-14-1
వయససస:22
లస: ససస స
93-100/28

187
SAA1118488
పపరర: దసరరర భవరన కకసడవటట

93-106/12

93-100/29

93-106/968

93-100/1089

93-100/32

93-100/1090

194
SAA1439611
పపరర: ఆమన మసనస

197
SAA1446038
పపరర: గగపస నడథ జడడగబ

200
SAA1194687
పపరర: యడర పలర రగహహత కకషష

203
SAA1191279
పపరర: అవనడశ బబబబ యడర పలర

93-106/972

206
SAA1422732
పపరర: అనసరరధ తననరర

93-106/1028

209
SAA1396118
పపరర: వరలకడహ దసథనడలమ
భరస : ససబబ చడరరఖలల దసథనడలమ
ఇసటట ననస:3-56/2
వయససస:30
లస: ససస స

189
SAA1117720
పపరర: రరసబబబబ కలసచడ

93-106/14

192
SAA1257294
పపరర: రరచత నలక

93-100/1088

195
SAA1229012
పపరర: శశషగరరర పపషడపప

93-106/969

తసడడ:డ వనసకట సతఖనడరరయణ పపషడపప
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:32
లస: పప
93-100/1143

198
SAA1375203
పపరర: ససజనఖ వదదజనవన

93-106/1029

భరస : శకనవరస వదదజనవన
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:20
లస: ససస స
93-100/34

201
SAA1348713
పపరర: తరరణ కలమమర వడడగరనవన

93-106/1030

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప వడడగరనవన
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:23
లస: పప
93-100/36

204
SAA1231125
పపరర: తతజ సతష కలమమర వదదజనవన

93-106/970

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ వదదజనవన
ఇసటట ననస:3-50
వయససస:23
లస: పప
93-101/1010

భరస : గసగరరజ తననరర
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:19
లస: ససస స
93-108/2

93-101/6

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప నలక
ఇసటట ననస:3-38
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వ రమణడ రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:3-49-1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరరస మమమనవన
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:26
లస: పప

93-100/30

తసడడ:డ యడర పలర గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ దడనరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:19
లస: పప

208
SAA1094572
పపరర: చసదడశశఖర వషష
ష మలకల

191
SAA1158005
పపరర: నలర క రవ దతవరరజ

186
SAA1094853
పపరర: నడగ లకడహ యరకసశశటట

తసడడ:డ కకసడలరరవప కలసచడ
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ జడడగబ
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గబరరసరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-46
వయససస:22
లస: పప

205
SAA1241611
పపరర: గగపస మమమనవన

93-106/13

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ మసనస
ఇసటట ననస:3-41
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: కకటటశశర రరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:21
లస: పప

202
SAA1227495
పపరర: సరయ రరమ యడర పలర

188
SAA1117704
పపరర: శకలకడహ కలసచడ

93-106/11

భరస : చసదడ శశఖర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర క అసకమహ రరవప
ఇసటట ననస:3-37
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ మమసనస
ఇసటట ననస:3-41
వయససస:20
లస: ససస స

199
SAA1191295
పపరర: లలవననద యడర పలర

93-100/1142

తసడడ:డ రరసబబబబ కలసచడ
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నలర క రవ దతవరరజ
ఇసటట ననస:3-37
వయససస:25
లస: ససస స

196
SAA1230838
పపరర: వనసకటటష జడడగబ

185
SAA1422443
పపరర: యరకసశశటట రరవత

183
SAA1120013
పపరర: వవణబగగపరల రరవప శవరస

తసడడ:డ మసరసన రరవప శవరస
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:23
లస: పప

భరస : యరకసశశటట శకకరసత
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల కకసడవటట
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:35
లస: ససస స

193
SAA1228907
పపరర: కరకసత మమసనస

93-100/27

భరస : కకషష శకరరససపటట
ఇసటట ననస:3-18-3
వయససస:23
లస: ససస స

184
SAA1157965
పపరర: వనసకట జమదడగరన
మమరససడతయబలల కటబరర
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:25
లస: పప

190
SAA1157999
పపరర: నలర క యమబన

182
SAA1084573
పపరర: తరరపటమహ శకరరససపటట

207
SAA1094606
పపరర: గగపస వషష
ష మలకల

93-107/4

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-52
వయససస:25
లస: పప
93-106/1031

210
SAA1244482
పపరర: కకరణహయ జడడగబ

93-100/1092

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:3-58
వయససస:26
లస: ససస స
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211
SAA1152008
పపరర: శరకవణణ పససపపలలటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16
93-101/7

తసడడ:డ మబరళధర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-58/2
వయససస:20
లస: ససస స
214
SAA1146372
పపరర: నడగవవణణ కరపరగతష

93-106/15

93-106/974

భరస : మమరససడతయబలల భవరరశశటట
ఇసటట ననస:3-71
వయససస:23
లస: ససస స
223
SAA1289594
పపరర: ససశల యడర పలర

93-106/976

భరస : రరమకకటటశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:61
లస: ససస స
226
SAA1229830
పపరర: వనయ కలమమర కర

93-106/977

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కర
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:20
లస: పప
229
ckv4262697
పపరర: సప నయ ఠమహసపత

93-100/1141

93-106/23

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:3-106/3
వయససస:29
లస: పప
235
SAA1228717
పపరర: శకనవరస రరవప తననరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:3-116
వయససస:18
లస: పప

218
SAA1289651
పపరర: కలమఖణ కలమమర గగపవరపప

93-101/966

93-101/964

93-106/18

219
SAA1228287
పపరర: జజఖత భవరరశశటట

93-106/1032

225
SAA1117951
పపరర: మణణకసఠ దతవరశశటట
తసడడ:డ శశషష దతవరశశటట
ఇసటట ననస:3-79
వయససస:29
లస: పప

227
SAA1223973
పపరర: వనసకటటష కపరగతష

228
SAA1106657
పపరర: శకకరసత దడససనవన

93-107/998

93-106/975

93-106/19

93-106/20

తసడడ:డ రరసగగపరల రరవప దడససనవన
ఇసటట ననస:3-94
వయససస:22
లస: పప

230
SAA1146331
పపరర: చసదస దసరర భవరన చసదస

93-106/21

231
SAA1241819
పపరర: శకకరసత చ0దస

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరరవప చసడడ
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వన0కటటశవరరలల
ఇసటట ననస:3-103
వయససస:20
లస: పప

233
SAA1374644
పపరర: పపననమహ బదదనవన

234
SAA1065846
పపరర: శశషష బబబబ ఉగరరరరల

93-106/1023

236
SAA1198308
పపరర: ససరరసదడ పససపపలలటట

భరస : నడగ మలలర శశరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:3-117/A
వయససస:26
లస: ససస స

93-100/1093

222
SAA1309764
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప యడర పలర

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:35
లస: పప

239
SAA1094705
పపరర: నడగ తతజశశ కలరరక

93-106/17

తసడడ:డ వనసకట సరశమ యడర పలర
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:63
లస: పప

93-106/966

93-103/6

తసడడ:డ మమరససడతయబలల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:3-112 OPP SAI BABA TEMPLE
వయససస:26
లస: పప
93-101/8

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-114
వయససస:33
లస: పప
93-101/1009

216
SAA1146364
పపరర: శక లమవణఖ కరపరగతష

భరస : మమరససడతయబలల భవరగశశటట
ఇసటట ననస:3-71
వయససస:22
లస: ససస స

221
SAA1071521
పపరర: వనసకట నడగ సరయ రరమ
మమకర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకర
ఇసటట ననస:3-76
వయససస:23
లస: పప
224
SAA1349182
పపరర: చసదడ శశఖర యడర పలర

93-106/973

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరపరగతష
ఇసటట ననస:3-64
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససరగ బబబబ బదదనవన
ఇసటట ననస:3-111
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప తననరర
ఇసటట ననస:3-113
వయససస:32
లస: పప
238
SAA1422716
పపరర: తననరర జహదథశ

93-106/16

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప కపరగతష
ఇసటట ననస:3-88
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస తననరర
ఇసటట ననస:3-101
వయససస:30
లస: ససస స
232
SAA1094671
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప గసడడ

215
SAA1146463
పపరర: రరవత కరపరగతష

తసడడ:డ చలపత రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:3-69 MAIN ROAD
వయససస:19
లస: పప
93-102/4

213
SAA1230432
పపరర: జయసత కరపరగఠర

తసడడ:డ కలమమర సరశమ కరపరగఠర
ఇసటట ననస:3-62
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పడభబకర రరవప కరపరగతష
ఇసటట ననస:3-63
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబలర యఖ కరపరరఠర
ఇసటట ననస:3-65
వయససస:57
లస: ససస స
220
SAA1166545
పపరర: జజఖత భవరరశశటట

93-105/29

తసడడ:డ కకసడల రరవప లకరసకలల
ఇసటట ననస:3-59/A
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజశశఖర కరపరగతష
ఇసటట ననస:3-63
వయససస:31
లస: ససస స
217
SAA1258615
పపరర: వనసకటరతనస కరపరరఠర

212
SAA1164631
పపరర: వనసకటటష లకరసకలల

237
SAA1094986
పపరర: హరరకకషష తననరర

93-100/37

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:3-116
వయససస:21
లస: పప
93-106/24

240
SAA1457803
పపరర: తడవవణణ పససపపలలటట

93-107/1042

తసడడ:డ రతస యఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-126
వయససస:21
లస: ససస స
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241
SAA1374651
పపరర: అనవరయమహ పప లశశటట

93-106/1021

భసధసవప: మణణ బబబబ పప లశశటట
ఇసటట ననస:3/131
వయససస:41
లస: ససస స
244
SAA1189646
పపరర: రణధథర జసగర

93-106/25

93-106/1027

93-100/1091

93-99/49

93-99/52

93-101/9

251
SAA1198381
పపరర: లమవణఖ లకడహ గగసగటట

93-105/31

93-99/50

257
AP151010585217
పపరర: మహలకడహ జడడగబ� JIDUGU

263
SAA1258300
పపరర: పడవలర క తననరర

249
SAA1146356
పపరర: నడగ లకడహ కరపరగతష

252
JBV3354776
పపరర: లకడహసరమమమ జఖస అసకకరరడడడ

255
JBV3837663
పపరర: ససరరఖ� అలర సశశటట �

93-99/53

93-101/1012

93-101/10
261
SAA1189406
పపరర: వనసకట ససధథర కలమమర యడర పలర

తసడడ:డ దడనడరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:4-11
వయససస:21
లస: పప
93-102/882

264
SAA1196252
పపరర: వసశ నడరరయణ తననరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-12/1
వయససస:20
లస: పప

265
SAA1378967
పపరర: అలవవలల మసగ తడయమరర
పడతవరడ
భరస : గగవసద రరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:4-14
వయససస:56
లస: ససస స

266
SAA1462209
పపరర: సరయ సససధస జజగరర మబడడ

267
SAA0727083
పపరర: రరధ కకషష పడతవరడ

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప పడతవడ
ఇసటట ననస:4-18/1
వయససస:23
లస: పప

93-106/1033

తసడడ:డ శవశసకర జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:4-16
వయససస:19
లస: ససస స
93-101/13

269
SAA1089937
పపరర: అలలకఖ మనవన

93-100/38

భరస : బబపరరగర� dasari
ఇసటట ననస:04-6-660
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జమదడగరన మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:18
లస: ససస స

268
SAA1200724
పపరర: జయ కకషష పడతవడ

93-99/47

93-99/51

258
AP151010585539
పపరర: ఇసదదర దడసరర dasari

తసడడ:డ జమదడగరన మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:18
లస: ససస స
93-101/1011

93-106/26

భరస : రరధడకకషష� allamsetty
ఇసటట ననస:4-5-379
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:4-9
వయససస:18
లస: ససస స
93-102/881

93-106/1026

భరస : వనసకటటశశరరర� అసకకతడరరడడడ
ఇసటట ననస:4-2-73
వయససస:46
లస: ససస స

254
JBV3831526
పపరర: గగపసకకషష� సదసరర �

260
SAA1339753
పపరర: చడరరసరహ తననరర

246
SAA1431097
పపరర: అదద లకడహ జసగ

భరస : వజయ కలమమర కరపరగతష
ఇసటట ననస:3-177
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జగననహహన రరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:4-6-456
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-8-1184
వయససస:30
లస: పప
262
SAA1289677
పపరర: పడవలర క తననరర

93-107/1043

తసడడ:డ చనన కకషష� సదసరర
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� కటటకక
ఇసటట ననస:4-6-417
వయససస:60
లస: పప
259
JBV3838448
పపరర: రమమశ బబబబ తననరర

248
SAA1348499
పపరర: లకడహ కనననకసటట

93-106/967

భరస : రరమ కకటయఖ జసగ
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ గగసగటట
ఇసటట ననస:4-1 BUDAMPADU
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దడనడరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:4-3-225
వయససస:36
లస: ససస స
256
JBV2017465
పపరర: రరఘవరరవప� కటటకక�

93-106/1025

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:3-149/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పసడయ కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:3-499-8/17
వయససస:20
లస: ససస స
253
JBV3834694
పపరర: గగతతశశరర� ఉగరరరరల�

245
SAA1424878
పపరర: సరసశత పసటబ

243
SAA1236462
పపరర: టటవ
డ రణడఖ ఓగరబబ ఈనడ

తసడడ:డ సపపయదచపయమ ఓగరబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:3-133
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గగవసద సరశమ పసటబ
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ జసగ
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:42
లస: పప
250
SAA1246735
పపరర: దతవ కరరణ ఏటటకకరర

93-106/1024

భసధసవప: మణణ బబబబ పప కల
ఇసటట ననస:3-131
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమల జసగర
ఇసటట ననస:3-142
వయససస:20
లస: పప
247
SAA1436492
పపరర: తరరమల జసగ

242
SAA1374594
పపరర: బబలర మమహయ పప కల

93-101/11

93-101/12

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:25
లస: పప
93-106/28

భరస : అనల మనవన
ఇసటట ననస:4-19 ANUSHA TIFFIN CENTRE
వయససస:29
లస: ససస స

270
SAA1071869
పపరర: వనసకట శకనవరసస తననరర

93-100/40

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:4-20
వయససస:24
లస: పప
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SAA1309715
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93-106/978

తసడడ:డ మహనరరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:4-22 4TH EAST SIDE
వయససస:19
లస: ససస స
274
SAA1164581
పపరర: కకషషవవణణ చరరకకరర

93-106/30

275
SAA0330431
పపరర: దదసరన దతవ

93-105/1157

278
SAA1094689
పపరర: వనసకట నవన చచదరర పరపప లల
తసడడ:డ రరమయఖ పరపప లల
ఇసటట ననస:4-32/1
వయససస:21
లస: పప

280
SAA1257393
పపరర: కలమమర సరశమ జడడగబ

281
SAA1089945
పపరర: జజఖత బబలరపప

93-102/884

తసడడ:డ వనసకటరమణ జడడగబ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:29
లస: పప

భరస : జయరరజ
ఇసటట ననస:4-42
వయససస:22
లస: ససస స
286
SAA1094630
పపరర: అయఖపల మసడసరర

93-106/37

93-107/1050

93-102/886

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప నలర క
ఇసటట ననస:4-64
వయససస:23
లస: పప

93-106/34

290
JBV3840717
పపరర: హనసమసత రరవప తననరర

93-100/42

93-101/971

93-100/41

299
SAA1258003
పపరర: కకషష పడసరద పససపపలలటట
తసడడ:డ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-65
వయససస:39
లస: పప

93-101/970

282
SAA1089952
పపరర: శకనవరస రరవప బబలరపప

93-106/35

285
SAA1152016
పపరర: నడసచడరమహ చచననస

93-101/14

288
SAA1231323
పపరర: లకడహపసడయ చటర

93-100/1106

భరస : చచపతనఖ చటర
ఇసటట ననస:4-49-2
వయససస:23
లస: ససస స
93-101/15

291
SAA1258946
పపరర: హనసమసత రరవప తననరర

93-102/885

తసడడ:డ బబల వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:4-58/1
వయససస:48
లస: పప
93-107/5

294
SAA1196211
పపరర: రరణబక మబపరలల

93-107/6

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప మబపరలల
ఇసటట ననస:4-60
వయససస:34
లస: ససస స
93-100/44

తసడడ:డ కకటయఖ ఎలశశటట
ఇసటట ననస:4-64
వయససస:73
లస: పప
93-101/17

279
SAA1289644
పపరర: కలమమర సరశమ జడడగబ

భరస : వరరణ కలమమర చచననస
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:24
లస: ససస స

293
SAA1145895
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప మబపరలల

296
SAA1191303
పపరర: సరసబయఖ ఎలశశటట

93-106/32

తసడడ:డ అసకయఖ బబలరపప
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసగపత రరవప
ఇసటట ననస:4-60
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప నలర క
ఇసటట ననస:4-64
వయససస:23
లస: పప
298
SAA1189380
పపరర: వరనడరరయణ నలర క

287
SAA1190313
పపరర: లలత కలమమరర తననరర

276
SAA1189604
పపరర: వనసకట దదవఖ మబకరస

తసడడ:డ వనసకట రమణ జడడగబ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబల వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:4-58/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : మధస ససదన రరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-58/1
వయససస:23
లస: ససస స
295
SAA1190347
పపరర: వర నడరరయణ నలర క

93-106/33

భరస : వనసకట రవ చసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-48/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఉమమర మహమహద
ఇసటట ననస:4-55
వయససస:63
లస: ససస స
292
SAA1256858
పపరర: నడగరసదడమహ తననరర

284
SAA1289636
పపరర: అసక సరయ తతజ తననరర

93-107/1049

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప మబకరస
ఇసటట ననస:4-30
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:4-44
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ మసడసరర
ఇసటట ననస:4-45
వయససస:22
లస: పప
289
SAA1437706
పపరర: జబబదడ బబగస మహమహద

93-106/31

భరస : శకనవరస రరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:33
లస: ససస స
93-106/36

273
SAA1319755
పపరర: కమలమహ చతరరడడడ

భరస : వనసకట రరవప చతరరడడడ
ఇసటట ననస:4-25
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరవప నమహగడడ
ఇసటట ననస:4-27/d
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర రరవప గరరరషన
ఇసటట ననస:4-32-00 NEW 100-3-537
వయససస:46
లస: పప

283
SAA1117894
పపరర: కకసడమబడడ అనసష

93-106/1034

తసడడ:డ వనసకట రరవప చతరరడడడ
ఇసటట ననస:4-25
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చరరకకరర
ఇసటట ననస:4-26/B
వయససస:34
లస: ససస స
277
SAA1318633
పపరర: మలర యఖ గరరరషన

272
SAA1422419
పపరర: రసబబబబ చతరరడడడ

297
SAA1152115
పపరర: సరసబయఖ ఎలశశటట

93-101/16

తసడడ:డ కకటయఖ ఎలశశటట
ఇసటట ననస:4-64
వయససస:73
లస: పప
93-99/1170

300
SAA1240241
పపరర: మధవ అసకరస

93-101/972

తలర : ఉమదతవ అసకరస
ఇసటట ననస:4-68/2
వయససస:21
లస: ససస స
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SAA1242395
పపరర: అఖల అసకరస
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93-101/973

తలర : ఉమదతవ అసకరస
ఇసటట ననస:4-68/2
వయససస:19
లస: ససస స
304
SAA1200906
పపరర: బడహహహసదడ కసచరర పలర

93-101/18

93-107/9

93-102/5

93-107/999

93-101/20

93-101/22

93-108/4

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:4-156
వయససస:24
లస: ససస స

317
SAA1223999
పపరర: రరణణ కరలచతటట

320
SAA1086768
పపరర: సరసబశవ రరవప కరళహససస

323
SAA0552315
పపరర: రరజరశశరర కకమమహదద

93-107/11

326
SAA1157577
పపరర: ససనల సరయ దడసరర

93-107/1045

329
SAA1152131
పపరర: లకడహ తరరపతమహ దడసరర
భరస : సరసబశవరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:4-162
వయససస:27
లస: ససస స

309
SAA1094622
పపరర: గరరగశ మసదసరర

93-107/10

312
SAA1386671
పపరర: నడగ రరజ మబథసకలయళ

93-107/1044

315
SAA1317429
పపరర: సప లలమన రరజ గరజలవరరస

93-107/1046

తసడడ:డ ససరరష బబబబ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:4-109
వయససస:23
లస: పప
93-107/1001

318
SAA1094895
పపరర: గగత రరణణ తననరర

93-101/21

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:4-126-1
వయససస:21
లస: ససస స
93-108/3

321
SAA1414770
పపరర: మసద ససబబరరవప

93-107/1047

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:4-131
వయససస:55
లస: పప
93-107/13

324
SAA1327543
పపరర: మమనక గగసగటట

93-107/1048

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గగసగటట
ఇసటట ననస:4-140/A
వయససస:18
లస: ససస స
93-102/6

తసడడ:డ అదద నడరరయణ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:4-151
వయససస:20
లస: పప
93-100/47

93-105/32

తసడడ:డ శసకర మబథసకలయళ
ఇసటట ననస:4-100
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకషషయఖ కకమమహదద
ఇసటట ననస:4-140a
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వరడ రరజ చవశకలలమ
ఇసటట ననస:4-146/3
వయససస:24
లస: పప
328
SAA1190339
పపరర: లకడహ తడవవణణ నశశసకరరరవప

93-101/19

తసడడ:డ నడగభబషణస కరళహససస
ఇసటట ననస:4-128
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ దసతస
ఇసటట ననస:4-131-1
వయససస:30
లస: పప
325
SAA1083872
పపరర: అశశక చవశకలలమ

314
SAA1433481
పపరర: మమనక ససలలచన గరజలవరరస

306
SAA1146299
పపరర: శవ గణణష మమకర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మసదసరర
ఇసటట ననస:4-91
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవసదడ పడసరద కరలచతటట
ఇసటట ననస:4-125
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ తననరర అసకమహరరవప
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:38
లస: పప
322
SAA1116722
పపరర: ససధడకర దసతస

93-102/887

తసడడ:డ ససరరశ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:4-109
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలర క
ఇసటట ననస:4-124
వయససస:25
లస: ససస స
319
JBV3839230
పపరర: తననరర రవపడసరద

311
SAA1151893
పపరర: సరయ తతజ తననరర

93-100/46

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరవప తననరర
ఇసటట ననస:4-98/a
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:4-101
వయససస:43
లస: ససస స
316
SAA1094861
పపరర: లకడహ తరరపతమహ నలర క

93-107/7

భరస : వననద యడర పలర
ఇసటట ననస:4-88
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట నడరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:4-94
వయససస:23
లస: ససస స
313
SAA1239623
పపరర: వనసకట ససబబమహ ససకర

305
SAA1145887
పపరర: షణబహఖ ఈశశర రరవప జసపరల

308
SAA1258276
పపరర: రతన జజఖత యడర పలర

303
SAA1071844
పపరర: రరశమమ తననరర

భరస : వఘఘనసశరరరరవ తననరర
ఇసటట ననస:4-76
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస జసపల
ఇసటట ననస:4-76/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మమకర
ఇసటట ననస:4-82
వయససస:22
లస: ససస స
310
SAA1119569
పపరర: లకడహ తరరపటమహ తననరర

93-101/974

భరస : వశశశశశరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:4-72
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కసచరర పలర
ఇసటట ననస:4-76
వయససస:22
లస: పప
307
SAA1083831
పపరర: వనజ మమకర

302
SAA1230093
పపరర: చడమబసడతశశరర కసచరర పలర

327
SAA1196732
పపరర: గగపస గజరజల

93-107/12

తలర : ససశల గజరజల
ఇసటట ననస:4-153
వయససస:23
లస: పప
93-101/23

330
SAA1084052
పపరర: లకడహ శభ శక దడసరర

93-102/7

తసడడ:డ వర భదడ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:4-164
వయససస:22
లస: ససస స
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331
SAA1084045
పపరర: కకటటశశరర దడసరర
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93-102/8

భరస : వర భదడ రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:4-164
వయససస:47
లస: ససస స
334
SAA1258912
పపరర: అనత కనన

93-102/883

332
SAA1240274
పపరర: పదహ వలర యలవరరస

335
SAA1246172
పపరర: బబల మణణకసఠ చమట

336
JBV3833266
పపరర: అసకమహ రరవప� ఉగరరరరల�

93-100/1028
337
AP151010585132
పపరర: రరణబకరదతవ ఉగరరరరల�
UGGIRALA
భరస : మమరససడతయబలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:4+4-320
వయససస:49
లస: ససస స

338
SAA1223882
పపరర: నడగ జజఖత బబ డడ
భరస : శవ నడగరరజ బబ డడ
ఇసటట ననస:5-2/1.
వయససస:27
లస: ససస స

340
SAA1083799
పపరర: వనసకట లకడహ మమతషకకరర

341
SAA1379098
పపరర: అశశన మబతఖస

343
SAA1065754
పపరర: మణణకసఠ గగనస
తసడడ:డ శశషగరరర గగనస
ఇసటట ననస:5-23
వయససస:23
లస: పప
346
SAA1094598
పపరర: ససమలత నడమమధడరగ

93-108/5

93-102/11

93-107/1004

తసడడ:డ రమమశ గసగబల
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:20
లస: ససస స

93-102/935

350
SAA1224278
పపరర: రసగరరరవప పప టట
ర రర

353
SAA1146653
పపరర: మసజ వరణణ దతశమబల

93-108/8

356
SAA1146661
పపరర: మననహర మమతసగర

93-106/1036

359
SAA1348655
పపరర: మమణణకఖమహ బబ రరగడడ
భరస : అకసయఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-61
వయససస:83
లస: ససస స

342
SAA0727737
పపరర: సరయ దసరర తననరర

93-102/9

345
SAA1348556
పపరర: జరననమహ అననవరపప

93-108/727

భరస : దదలప కలమమర అననవరపప
ఇసటట ననస:5-24
వయససస:27
లస: ససస స
93-99/1171

348
SAA1374149
పపరర: లకహయఖ మమరస ల

93-107/1053

తసడడ:డ రరమయఖ మమరస ల
ఇసటట ననస:5-36
వయససస:70
లస: పప
93-107/1003

351
SAA1319326
పపరర: మలర శశరర రరపపరర

93-107/1054

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:5-40
వయససస:32
లస: ససస స
93-108/6

354
SAA1146646
పపరర: వజడ కలమమరర దతశమబల

93-108/7

భరస : వసశ దతశమబల
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:24
లస: ససస స
93-108/9

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:5-51/A
వయససస:25
లస: పప
93-108/728

93-107/1052

తసడడ:డ మసరసన రరవప తననరర
ఇసటట ననస:5-22
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ దతశమబల
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ దతశమబల
ఇసటట ననస:5-48
వయససస:23
లస: పప
358
SAA1374388
పపరర: నడగమణణ గసగబల

347
SAA1245117
పపరర: నడగ ఫణణ లకడహ అవపల

339
SAA1315076
పపరర: రవ బబ డడ
భసధసవప: ససగబణ కలమమరర బబ డడ
ఇసటట ననస:5-2/1
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమలల పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:5-40
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:5-43
వయససస:31
లస: పప
355
SAA1146687
పపరర: కకషప ర DESAMALA

93-107/1002

భరస : శవ కకషష
ఇసటట ననస:5-29
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససవర కలమమర సరమమల
ఇసటట ననస:5-38
వయససస:24
లస: ససస స
352
SAA1223924
పపరర: రగసస బబబబ మమడ

344
SAA1460518
పపరర: ససబబరరవప కటట

93-100/1002

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప� vogerala
ఇసటట ననస:4_6_839
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ కటట
ఇసటట ననస:5-23/A
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమ కకషష ఉపప
ఇసటట ననస:5-24/A
వయససస:30
లస: ససస స
349
SAA1084037
పపరర: నడగ రరజజ సరమమల

93-101/969

భరస : రరఘవవసదడ మబతఖస
ఇసటట ననస:5-19/1
వయససస:26
లస: ససస స
93-102/10

93-101/968

తసడడ:డ వనసకట శవ నడగ పడసరద యలవరరస
ఇసటట ననస:4-184
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల చమట
ఇసటట ననస:4-195
వయససస:22
లస: పప

భరస : సబబరగ వరసస మమతషకకరర
ఇసటట ననస:5-10, 5-48 TO 5-94B
వయససస:25
లస: ససస స

333
SAA1240308
పపరర: కరరణకర యలవరరస

తసడడ:డ వనసకట శవ నడగ పడసరద యలవరరస
ఇసటట ననస:4-184
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమమర కనన
ఇసటట ననస:4-188
వయససస:26
లస: ససస స

93-108/24

93-101/967

357
SAA1241892
పపరర: దదవఖ TANNIRU

93-101/977

భరస : UDAYCHANDRARAO TANNIRU
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:24
లస: ససస స
93-108/729

360
SAA1258284
పపరర: వనసకట నరరసదడ తననరర

93-102/895

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:5-62
వయససస:20
లస: పప
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361
JBV3844560
పపరర: మమధవ తచలరమమకల
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93-102/12

భరస : సరసబశవరరవప తచలరమమకల
ఇసటట ననస:5-64
వయససస:30
లస: ససస స
364
SAA1445253
పపరర: చడరరసరహ జడడగబ

93-102/939

93-108/11

93-108/732

93-108/13

93-108/14

93-108/15

93-108/685

భరస : నడరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:27
లస: ససస స

374
SAA1348622
పపరర: శకనవరస పపరరకల

377
SAA1374438
పపరర: రరణణ బబ యల

380
SAA1239383
పపరర: జజఖత మమతసగర

383
SAA1232826
పపరర: పప తల శకతతజ

93-102/15

386
SAA1189356
పపరర: శవయఖ కకనసకక

93-108/733

389
SAA1289628
పపరర: రతన ససధడ దతవరపలర
భరస : ససధడకర బబబబ దతవరపలర
ఇసటట ననస:5-126
వయససస:29
లస: ససస స

93-108/691

93-105/1158
369
SAA1348663
పపరర: వనసకట రసగ రరజరశశరర
మమరరకపపడడ
తసడడ:డ హనసమసత జగన కలమమర శరహ మమరరకప
ఇసటట ననస:5-92
వయససస:20
లస: ససస స

372
SAA1386689
పపరర: అసజల మమతసగర

93-106/1037

375
SAA1256619
పపరర: గణణశ నశశసకరరరవప

93-102/888

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప
ఇసటట ననస:5-100
వయససస:42
లస: పప
93-108/721

378
SAA1374552
పపరర: ససజనఖ మమలల

93-108/722

భరస : కకసడయఖ మమలల
ఇసటట ననస:5-104
వయససస:26
లస: ససస స
93-108/684

381
SAA1089929
పపరర: రరమ కకషష తడమటస

93-103/7

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తడమటస
ఇసటట ననస:5-109
వయససస:23
లస: పప
93-108/686

384
SAA1085257
పపరర: నలమ పప నసగబపరటట

93-106/38

భరస : రవబబబబ పప నసగబపరటట
ఇసటట ననస:5-115
వయససస:25
లస: ససస స
93-102/16

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:5-120-1
వయససస:21
లస: పప
93-101/975

366
SAA1245505
పపరర: మమత గలర

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మమతసగర
ఇసటట ననస:5-97
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తల రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:5-109
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:5-120-1
వయససస:22
లస: పప
388
SAA1241702
పపరర: లకడహ తననరర

93-102/14

భసధసవప: దదలప మమతసగర
ఇసటట ననస:5-108/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తల రమమష కలమమర
ఇసటట ననస:5-109
వయససస:21
లస: ససస స
385
SAA1094846
పపరర: శకనవరస రరవప కకనసకక

371
SAA1103985
పపరర: మమడసరర యమబన

భరస : లకహణరరవప బబ యల
ఇసటట ననస:5-103
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగపస పప కకరర
ఇసటట ననస:5-105
వయససస:20
లస: ససస స
382
SAA1232875
పపరర: పప తల హహమలత

93-108/731

తసడడ:డ రరమబ పపరరకల
ఇసటట ననస:5-98/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర ధసళపరళర
ఇసటట ననస:5-100
వయససస:19
లస: పప
379
SAA1146612
పపరర: నసదదన పప కకరర

368
SAA1348671
పపరర: శవసరయ దసరర పరరస

93-108/730

భరస : అనలలసమమర గలర
ఇసటట ననస:5-77
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమడసరర మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:5-95
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపర
ఇసటట ననస:5-98
వయససస:22
లస: ససస స
376
SAA1146679
పపరర: అరరణ కలమమర ధసళపరళర

93-108/10

భరస : శకధర పరరస
ఇసటట ననస:5-89
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జనడరరన రరవప పపసడచస
ఇసటట ననస:5-93/A
వయససస:22
లస: ససస స
373
SAA1083773
పపరర: మనడ కలమమరర పపర

365
SAA1071570
పపరర: పపడమవత పసలర

363
SAA1348531
పపరర: వసశ దడసరర

తసడడ:డ యయలశర
ఇసటట ననస:5-64/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప పసలర
ఇసటట ననస:5-71
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:5-87/1
వయససస:23
లస: పప
370
SAA1422773
పపరర: లకడహ దసరర పపసడచస

93-102/13

తసడడ:డ డడసగరసదడ కలమమర సప మరగతష
ఇసటట ననస:5-64
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నగరశబబబబ
ఇసటట ననస:5-66
వయససస:27
లస: ససస స
367
SAA1028704
పపరర: మణణకసఠ శకనవరసరరవప ఆకలల

362
SAA1189331
పపరర: జయసత సప మరగతష

387
SAA1094580
పపరర: రవ కకరణ బబ రరగడడ

93-108/16

తసడడ:డ వవణబ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-125
వయససస:22
లస: పప
93-108/687

390
SAA1189315
పపరర: ససరరష నశశసకరరరవప

93-102/17

తసడడ:డ శవ పడసరద నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:32
లస: పప
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391
SAA1273655
పపరర: లకడహ తడవవణణ నససనసరర రరవప

93-102/889

భరస : ససరరశ నససనసరర రరవప
ఇసటట ననస:5-128
వయససస:26
లస: ససస స
394
SAA1146620
పపరర: నవఖ కరరరమసచ

93-108/17

భరస : రవ కకరణ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:24
లస: ససస స
397
SAA1462845
పపరర: ససధ రరణణ బలమర

93-106/1035

భరస : వర కలమమర బలమర
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:25
లస: ససస స
400
SAA1374180
పపరర: రరజరశ జవగసటబర

93-108/723

తసడడ:డ ఉదయ రరజ జవగసటబర
ఇసటట ననస:5-142
వయససస:22
లస: పప
403
SAA1396274
పపరర: జజసపఫ దతవరపలర

93-108/725

93-102/22

తసడడ:డ అసకమహ రరవప బబ లర స
ఇసటట ననస:5-149
వయససస:33
లస: పప
409
SAA1226471
పపరర: ససభబషసణ శరరవనలర

93-108/688

తసడడ:డ రరధడ కకషష కరక
ఇసటట ననస:5-158/2
వయససస:20
లస: ససస స
415
SAA1184126
పపరర: శశకలజ బబ రరగడడ
తసడడ:డ రరజ రతనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-172
వయససస:23
లస: ససస స
418
SAA1386663
పపరర: కనన తడడడశశటట

93-102/18
395
SAA1189349
పపరర: మహన సతఖ సరయ
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ రవ చసదడ శశఖర బబబబ నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:5-138
వయససస:21
లస: పప

396
SAA1336551
పపరర: వనసకట సరయ బబల చసదదక
డ
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:18
లస: ససస స

398
SAA1153733
పపరర: లకడహ శరకవణణ నశససకరరరవప

399
SAA1190107
పపరర: హరరశ బళళళరర

93-102/19

భరస : భకస మమరససడతయబలల నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:5-140/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబహరరస బళళళరర
ఇసటట ననస:5-141
వయససస:21
లస: పప

401
SAA1364405
పపరర: సడవసత తడడడసపటట

402
SAA1146604
పపరర: కకటమహ పససపపలలటట

93-108/724

404
SAA1094804
పపరర: వనసకట పపజత నడగ లల
బబ లర స
భరస : వనసకటటసశర రరవప బబ లర స
ఇసటట ననస:5-149
వయససస:22
లస: ససస స
407
SAA1258185
పపరర: JAYA

410
SAA1119841
పపరర: పరఖరరజజన తననరర

413
SAA1289610
పపరర: వజయ కలమమరర మమతసగర

416
SAA1191253
పపరర: జయ రతన బబబబ బబ రరగడడ

93-102/20

తసడడ:డ మమణణకఖ మణణ కలమమర తడడడశశటట
ఇసటట ననస:5-176
వయససస:20
లస: పప

419
SAA1065747
పపరర: లకడహ తరరపతమహ
నసససకరరరవప
భరస : పప లలశశర రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:5-183
వయససస:24
లస: ససస స

93-99/54

93-108/18

405
SAA1153717
పపరర: వనసకట సరయశక నశససకరరరవప

93-102/21

తసడడ:డ రవ దతవ రరజ నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:5-149
వయససస:22
లస: ససస స
93-102/891

408
SAA1065762
పపరర: అలలకఖ తననరర

93-102/23

తసడడ:డ చసదడ శశఖర తననరర
ఇసటట ననస:5-154
వయససస:22
లస: ససస స
93-99/55

411
SAA1258771
పపరర: పపడమ కలమమర తననరర

93-102/892

తసడడ:డ SESHU
ఇసటట ననస:5-156
వయససస:19
లస: పప
93-108/689

414
SAA1189323
పపరర: వససత పప గరరస

93-102/25

భరస : రరజ శశఖర పప గరరస
ఇసటట ననస:5-171-1
వయససస:21
లస: ససస స
93-108/21

తసడడ:డ రరజ రతనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-172
వయససస:20
లస: పప
93-108/726

93-102/933

భరస : నరసయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:5-144
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : జమమశ మమతసగర
ఇసటట ననస:5-168
వయససస:48
లస: ససస స
93-108/20

93-102/890

భరస : కకరణ సరశమ నలర క
ఇసటట ననస:5-135
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషష తననరర
ఇసటట ననస:5-156
వయససస:23
లస: పప
93-108/19

393
SAA1258326
పపరర: నలర క హహమలత

భరస : శవ పడసరద రరజ బరరరజ
ఇసటట ననస:5-129, Innayya Nagar,
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : PARAMESWARA RAO
ఇసటట ననస:5-151
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రతనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:5-154
వయససస:34
లస: ససస స
412
SAA1146695
పపరర: జరసససత కరక

93-107/1051

తసడడ:డ రరజజరతనస తడడడసపటట
ఇసటట ననస:5-143
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప దతవరపలర
ఇసటట ననస:5-147
వయససస:18
లస: పప
406
SAA1094812
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బబ లర స

392
SAA1396134
పపరర: సరలహల వజయ బతష
స ల

417
SAA1336676
పపరర: పడశరసత కలమమర పససపపలలటట

93-102/934

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:5-176
వయససస:26
లస: పప
93-102/26

93-102/27
420
SAA1065804
పపరర: వనసకట ధనససజయ రరవప
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:5-183
వయససస:23
లస: పప
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421
JBV3842309
పపరర: శవ చకకవరరస నసససకరరరవప

93-102/28

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:5-183
వయససస:29
లస: పప
424
SAA1146588
పపరర: సడవసత తలకరయలల

93-108/23

తసడడ:డ ససనల కలమమర తలకరయల
ఇసటట ననస:5-192
వయససస:29
లస: ససస స
93-102/936

తసడడ:డ ఏనసగబల ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:5-202
వయససస:37
లస: పప
93-102/938

తసడడ:డ శవ బబలమగబరగ
ఇసటట ననస:5-203
వయససస:19
లస: పప
93-103/8

భరస : శకనవరస తననరర
ఇసటట ననస:5-216
వయససస:25
లస: ససస స

425
SAA1245273
పపరర: చసటట తలకరయల

426
SAA1241728
పపరర: PINKI NISSANKARARAO

428
SAA1452598
పపరర: ఏనసగబల హహమలత

431
SAA1094838
పపరర: మహలఖసఖ మరరయమల

434
SAA1188713
పపరర: భబ లకడహ తననరర

437
SAA1065838
పపరర: రరధ దడడకకరరస

భరస : ఉదయ చసదడరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:5_1_139
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవ నడగరసదడ రరవప దడడకకరరస
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:31
లస: ససస స

439
SAA1289669
పపరర: వనసకట పపరష చసదడ రరవప
సప మశశటట
తలర : ససత కకరస ర సప మశశటట
ఇసటట ననస:6-34
వయససస:35
లస: పప

440
SAA1152123
పపరర: శకరరమ దదరరశరల

93-101/978

93-100/1107

445
SAA1152149
పపరర: శరకవసత తరరవధసల

93-102/937

93-103/14

446
SAA1166529
పపరర: శరకవణణ ఏటటకకరర

93-102/30

449
SAA1458942
పపరర: మణణకసఠ గబరకస
తసడడ:డ నడగభబషణస గబరకస
ఇసటట ననస:7-34
వయససస:26
లస: పప

93-103/771

432
SAA0688523
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

93-102/31

తసడడ:డ రమమరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:5-206
వయససస:39
లస: పప
93-103/10

435
SAA1256361
పపరర: శరగష తననరర

93-102/893

భరస : అనల అసకమహ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:5-240
వయససస:28
లస: ససస స
93-103/13

438
SAA1259068
పపరర: కరకసత కలమమరర మమమనవన

93-106/979

భసధసవప: కరకసత కలమమరర మమమనవన
ఇసటట ననస:6-20
వయససస:35
లస: ససస స
93-101/24

441
SAA1242270
పపరర: తడనడథ దదరరశల

93-101/979

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదరరశల
ఇసటట ననస:6-44
వయససస:22
లస: పప
93-102/896

444
SAA1313436
పపరర: జయలకడహ దదరరశల

93-103/796

తసడడ:డ కకషష పడసరద దదరరశల
ఇసటట ననస:6-45
వయససస:41
లస: ససస స
93-103/15

భసధసవప: అనల బబబబ ఎతషకలతష
ఇసటట ననస:7-1
వయససస:25
లస: ససస స
93-103/772

429
SAA1258953
పపరర: ససవనమలలశశరరరవ ఏనసగబల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఏనసగబల
ఇసటట ననస:5-202
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దదరరసరల కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:6-45
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:6-75
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడదథప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:7-10/A
వయససస:21
లస: ససస స

443
SAA1258458
పపరర: దదరరసరల గరయతడ

93-101/976

తసడడ:డ RAMU NISSANKARARAO
ఇసటట ననస:5-200
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదరరశరల
ఇసటట ననస:6-44
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దదరరసరల కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:6-45
వయససస:20
లస: పప

448
SAA1258359
పపరర: వకకటరరయమ ఏటటకకరర

93-108/690

తసడడ:డ నడగరరజ తననరర
ఇసటట ననస:5-239/2
వయససస:20
లస: ససస స
93-100/1003

93-108/22

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కరనసకకలల
ఇసటట ననస:5-190
వయససస:42
లస: పప

భరస : నడగ రరజ మరరయమల
ఇసటట ననస:5-204
వయససస:21
లస: ససస స

433
SAA0916090
పపరర: వనసకట శవ నడగరశశరర తననరర

423
SAA1146562
పపరర: రరమబ కరనసకకలల

భరస : వనసకట ధనససజయ రరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:5-183
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఏనసగబల సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:5-202
వయససస:31
లస: ససస స

430
SAA1422765
పపరర: పడతడప బబలమగబరగ

442
SAA1236181
పపరర: దదరరసరల చకకధర

93-102/29

భరస : వకటర పరల తలకరయల
ఇసటట ననస:5-192
వయససస:26
లస: ససస స

427
SAA1455286
పపరర: ఏనసగబల సరసబశవరరవప

436
JBV3835410
పపరర: కళళఖణణ నశశసకరరరవప

422
SAA1196773
పపరర: ససధఖ లతడ నశశసకరరరవప

447
SAA1197953
పపరర: శకనవరస అకకస

93-103/18

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అకకస
ఇసటట ననస:7-5
వయససస:19
లస: పప
93-99/1239

450
SAA1258532
పపరర: పడమమ కలమమర ఏటటకకరర

93-103/775

తసడడ:డ తషఫన రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:7-44
వయససస:18
లస: పప
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451
SAA1258540
పపరర: పడవణ కలమమర ఏటటకకరర

93-103/776

తసడడ:డ తషఫనరరవ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:7-44
వయససస:18
లస: పప
454
SAA1288810
పపరర: కకషష పడభ మమగసటట

93-105/1127

93-103/777

93-104/2

93-104/808

93-104/811

93-104/7

93-104/9

తసడడ:డ మధస బబబబ ససదడపలర
ఇసటట ననస:8-85
వయససస:28
లస: పప

464
SAA1440338
పపరర: టటటబస బబబబ తతట

467
SAA1084003
పపరర: వరసస నకసల

470
SAA1071711
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అరర ల

473
SAA1258573
పపరర: గరసధథ బబలర

93-104/816

476
SAA1188697
పపరర: వసశ ససపరటట

93-101/1013

479
SAA1403518
పపరర: పపడమ కలమమర ససదడపలర
తసడడ:డ శకనవరస కలమమర ససదడపలర
ఇసటట ననస:8-91
వయససస:19
లస: పప

459
SAA1071687
పపరర: వససథ లకడహ మబవశ

93-104/1

462
SAA1071729
పపరర: వజయ దసరర దడరస

93-104/4

465
SAA1257732
పపరర: తతషస బబబబ తతట

93-104/810

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:8-19
వయససస:20
లస: పప
93-104/5

468
SAA1119189
పపరర: సరసబ శవ రరవప దడనబబ యన

93-104/6

తసడడ:డ మమరససడతయబలల దడనబబ యన
ఇసటట ననస:8-25
వయససస:21
లస: పప
93-104/8

471
SAA1257781
పపరర: కకశశర వలలటట

93-104/813

తసడడ:డ వరయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:8-34
వయససస:19
లస: పప
93-104/814

474
SAA1258581
పపరర: అజయ కలమమర వలలటట

93-104/815

తసడడ:డ పప తష రరజ వలలటట
ఇసటట ననస:8-48
వయససస:19
లస: పప
93-104/10

తసడడ:డ యయసప బబ ససపరటట
ఇసటట ననస:8-72
వయససస:20
లస: పప
93-104/818

93-103/797

భరస : అశశక కలమమర దడరస
ఇసటట ననస:8-15
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరజ బబలర
ఇసటట ననస:8-44
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:8-50
వయససస:19
లస: పప
478
SAA1257633
పపరర: గరసధథ ససదడపలర

93-104/3

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరర ల
ఇసటట ననస:8-33 BONTHAPADU
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దడనవలల వసగర పపరస
ఇసటట ననస:8-43
వయససస:20
లస: పప
475
SAA1258599
పపరర: శకనవరస వలలటట

461
SAA1071703
పపరర: అనల కలమమర తతట

456
SAA1337245
పపరర: పడవళక ఏటటకకరర

భరస : సరసబశవరరవప మబవశ
ఇసటట ననస:8-7/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప నకసల
ఇసటట ననస:8-25
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప నకసల
ఇసటట ననస:8-25
వయససస:25
లస: పప
472
SAA1191592
పపరర: ససదథప కలమమర వసగర పపరస

93-103/773

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:8-19
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:8-19
వయససస:19
లస: పప
469
SAA1084011
పపరర: పడసరద నకసల

458
SAA1258136
పపరర: లకడహ తరరపతమహ తననరర

93-100/1150

తసడడ:డ ఏససపరల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:7/84/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ తతట
ఇసటట ననస:8-8/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:8-18
వయససస:20
లస: పప
466
SAA1258409
పపరర: సరటనర బబబబ తతట

93-103/23

భరస : ఉదయ భబససర
ఇసటట ననస:7-100
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:8-7/1
వయససస:28
లస: పప
463
SAA1257724
పపరర: పడవణ తతట

455
SAA1103993
పపరర: అసజల వనజరసడర

453
SAA1338920
పపరర: ససరరమమహ ఏటటకకరర

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:7-71
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససతతష వనజరసడర
ఇసటట ననస:7-80
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద గబదతడ టట
ఇసటట ననస:7-99
వయససస:20
లస: ససస స
460
SAA1071695
పపరర: సరసబశవరరవప మబవశ

93-102/34

తసడడ:డ mounika Etukuri
ఇసటట ననస:7-50
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రమమశ మమగసటట
ఇసటట ననస:7-74
వయససస:43
లస: ససస స
457
SAA1259118
పపరర: మహహశశరర గబదతడ టట

452
SAA1063478
పపరర: మమనక ఏటటకకరర

477
SAA1225663
పపరర: శరసత ససపరటట

93-104/817

తసడడ:డ యయసప బబ ససపరటట
ఇసటట ననస:8-72
వయససస:22
లస: ససస స
93-104/850

480
SAA1258706
పపరర: రగజ ససదడపలర

93-104/800

తసడడ:డ rambabu
ఇసటట ననస:8-107
వయససస:19
లస: ససస స
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93-104/801

తసడడ:డ ససదరశన ససదడపలర
ఇసటట ననస:8-115
వయససస:19
లస: పప
484
SAA1158021
పపరర: నడగ రరజ పరటటబసడర

93-104/12

93-104/13

93-104/805

93-104/807

93-104/849

93-104/694

494
SAA1094770
పపరర: రజయ బబగస నలలకలరరస

497
JBV2017606
పపరర: వవమన కలమమర గగరరకపపడడ

500
SAA1119833
పపరర: భవరన గకసథద

93-104/804

489
SAA1338292
పపరర: రవసదడ ససదడపలర

93-104/848

93-104/806

492
SAA1191600
పపరర: కరకసత కలమమర పడతపత

93-104/14

తలర : మరరయమహ పడతపత
ఇసటట ననస:8-140
వయససస:23
లస: పప
93-104/15

495
SAA1188705
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర
చడగసటటపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చడగసటటపరటట
ఇసటట ననస:8-165
వయససస:19
లస: పప

93-104/17

498
SAA1258318
పపరర: నవన కరరరమబరర

93-104/16

93-104/809

తసడడ:డ దథనయఖ కరరరమబరర
ఇసటట ననస:8-181
వయససస:20
లస: పప
93-108/25

501
AP150990069285
పపరర: శకలకడహ పరపప లల papolu

93-106/39

భరస : రరమ చసదడ శశఖర గకసథద
భరస : రరమయఖ papolu
ఇసటట ననస:9/72, HIGH WAY, BIPASS ROA ఇసటట ననస:10-3-536
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:43
లస: ససస స
93-106/40

తసడడ:డ ససబబబరరవప sajja
ఇసటట ననస:10-4-553
వయససస:60
లస: పప

503
SAA1259050
పపరర: నడగరసదడ కలమమర దదసడపరటట

93-104/799

తసడడ:డ అమరరశశర రరవప దదసడపరటట
ఇసటట ననస:10-64
వయససస:39
లస: పప

505
AP150990066728
పపరర: సరసబశవరరవప జజననకకటట
jonnakuti
తసడడ:డ లకహయఖ jonnakuti
ఇసటట ననస:11-4-129
వయససస:70
లస: పప

93-106/41

508
SAA0303214
పపరర: కకసడమహ గగపసశశటట gopisetty

93-106/44

భరస : సరసబశవరరవప gopisetty
ఇసటట ననస:11-6-325
వయససస:52
లస: ససస స

491
SAA1257641
పపరర: రరజ పడతపత

486
SAA1258516
పపరర: రరణణ దతవరకకసడ

తసడడ:డ యకకబబ ససదడపలర
ఇసటట ననస:8-129
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజజ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:8-173
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ జజననల
ఇసటట ననస:8-227-3
వయససస:21
లస: పప
502
AP150990066681
పపరర: ససగమమశశరరరవప సజజజ sajja

93-104/847

భరస : చసదడ పరల నలలకలరరస
ఇసటట ననస:8-153
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:8-168
వయససస:20
లస: పప
499
SAA1070630
పపరర: శకకరనస రరడడడ జజననల

488
SAA1338300
పపరర: ససజజత ససదడపలర

93-104/802

భరస : భబషణస దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:8-120
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సమబయయలల పడతపత
ఇసటట ననస:8-139
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద ఆలకరర
ఇసటట ననస:8-143
వయససస:19
లస: పప
496
SAA1469758
పపరర: వకరశ గగరరకపపడడ

93-104/803

భరస : ససధథర బబబబ ససదడపలర
ఇసటట ననస:8-129
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జయకర మసడపరటట
ఇసటట ననస:8-139
వయససస:21
లస: పప
493
SAA1257617
పపరర: అశశక ఆలకరర

485
SAA1258508
పపరర: భబషణస దతవరకకసడ

483
SAA1298751
పపరర: ఏససబబబబ ససదడపలర

తసడడ:డ మరరయదడసస ససదడపలర
ఇసటట ననస:8-118
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:8-120
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరదయఖ పరరసర
ఇసటట ననస:8-122/A
వయససస:33
లస: ససస స
490
SAA1257625
పపరర: గగపస మసడపరటట

93-104/11

తసడడ:డ శరససన ససదడపలర
ఇసటట ననస:8-115/A
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:8-120
వయససస:30
లస: పప
487
SAA1083989
పపరర: సరశత పరరసర

482
SAA1071737
పపరర: ససదరశన ససదడపలర

506
SAA0439661
పపరర: లకడహరరజఖస సప మరగతష

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప gopisetty
ఇసటట ననస:11-6-325
వయససస:60
లస: పప

93-103/769

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దసడమబడడ
ఇసటట ననస:10-85
వయససస:19
లస: పప
93-106/42

భరస : రమమష somaroutu
ఇసటట ననస:11-4-154
వయససస:36
లస: ససస స
509
AP150990066547
పపరర: సరసబయఖ గగపసశశటట gopisetty

504
SAA1310333
పపరర: సరయ కలమమర దసడమబడడ

507
SAA0300749
పపరర: ససరరష బబబబ మలర శశటట

93-106/43

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర mallisetty
ఇసటట ననస:11-4-214
వయససస:34
లస: పప
93-106/45

510
AP150990066187
పపరర: వనసకటనడరరయణ మసనస
masanam
తసడడ:డ కకసడలరరవప masanam
ఇసటట ననస:11-6-327
వయససస:55
లస: పప

93-106/46
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SAA1094663
పపరర: హహమసత మసడసరర
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93-106/47

తసడడ:డ నడరరయణరరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:14-4
వయససస:22
లస: పప

512
AP151010588065
పపరర: రరసబబబబ తననరర

తసడడ:డ నడగరసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:14-6-649
వయససస:52
లస: పప

514
JBV2014488
పపరర: దసరరరపడసరద నశసకరరరవప

93-101/27

515
SAA1417070
పపరర: జజఖత చసదలకరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:14-7-1044
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనస చసదలకరర
ఇసటట ననస:20-18-241
వయససస:18
లస: ససస స

517
SAA1421858
పపరర: పదడహవత మమమనవన

518
SQX2196970
పపరర: అఖల ఇమహడడ

93-106/1016

భరస : బల శకధర మమమనవన
ఇసటట ననస:20-63
వయససస:41
లస: ససస స
520
NDX0370197
పపరర: మమధవ ఆళళ

94-66/888

94-88/965

93-100/1145

94-9/1220

భరస : వరరపరకడ�
ఇసటట ననస:81
వయససస:56

94-234/335

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:86-3-639
వయససస:37
లస: ససస స

530
పపరర: శకనవరస చకకవరరస చలచతమమ

533
NDX0994343
పపరర: శకలసతల కలసచపప
భరస : దడనయఖ
ఇసటట ననస:81
వయససస:44

94-234/338

94-66/889

93-105/1159

94-225/491

539
NDX0150219
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ సపపదడ షపక
ఇసటట ననస:86-3-639
వయససస:44
లస: పప

519
NDX1107960
పపరర: వనసకట పరవన కకసడర

94-66/887

522
NDX0370346
పపరర: తడసడవ కకషరష రరడడడ ఆళళ

94-66/890

525
SAA1189364
పపరర: అరవసద బబబబ గగలర పపడడ

93-102/35

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:73-10-341
వయససస:21
లస: పప
94-4/1188

528
NDX2191138
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపలల

94-4/1189

తసడడ:డ ససబబయఖ ఉపలల
ఇసటట ననస:81
వయససస:51
లస: పప
94-9/1221

531
NDX0648030
పపరర: పడసనన కలసచతపప�
భరస : గరసధథ�
ఇసటట ననస:81
వయససస:30

94-234/336

94-234/334

లస: ససస స

534
NDX0597914
పపరర: సలలమ నసననల�

94-234/337

తసడడ:డ యయససపరదస�
ఇసటట ననస:81
వయససస:50
లస: ససస స

లస: ససస స

536
SAA1094655
పపరర: శకహరర ఐనసపపడడ

93-100/1149

తసడడ:డ ససరర రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:22-19-1342
వయససస:48
లస: పప

93-106/48

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఐనసపపడడ
ఇసటట ననస:86
వయససస:30
లస: పప

లస: ససస స

538
NDX0154526
పపరర: పసర బ షపక

527
NDX2191120
పపరర: నవఖ ఉపలల

516
SAA1417518
పపరర: శరరద అమడ

భరస : శకనవరస రరవప కకసడర
ఇసటట ననస:22-19-1342
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : జయ లకడహ చలచతమమ
ఇసటట ననస:81
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:81
వయససస:35
లస: ససస స
535
NDX0647909
పపరర: వజయలకడహ ఆ�్్లగడడ �

95-180/814

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపలల
ఇసటట ననస:81
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : జయలకడహ చలచతమమ
ఇసటట ననస:81
వయససస:50
లస: పప
532
NDX0597898
పపరర: రరణణ వరర �

524
SAA1402767
పపరర: జగదథశ ససరఖ వసశ మమమనవన

93-101/26

భరస : రవ కలమమర అమడ
ఇసటట ననస:20-18-726
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:68-17-1258
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ కరశరరడడడ
ఇసటట ననస:74-14-882
వయససస:52
లస: పప
529
పపరర: శకనవరస చలచతమమ

93-100/1148

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప కకసడర
ఇసటట ననస:22-19-1342
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ నసదద
ఇసటట ననస:22-19-1342
వయససస:44
లస: పప
526
SAA1417237
పపరర: తరరపతయఖ కరశరరడడడ

521
NDX1099035
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడర

513
AP151010588333
పపరర: అమరయఖ తననరర

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:14-6-650
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రతన కలమమర ఇమహడడ
ఇసటట ననస:21-13-19/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : తడసడవ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:22-19-1342
వయససస:43
లస: ససస స
523
NDX1765058
పపరర: రవ పడకరశ నసదద

93-101/25

537
NDX2507606
పపరర: షహహన షపక

94-225/490

భరస : ఖమజజ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-639
వయససస:31
లస: ససస స
94-225/492

540
NDX2186972
పపరర: సరయ దదసట

94-180/495

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదసట
ఇసటట ననస:92-8-507
వయససస:23
లస: పప

Page 20 of 328

541
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పపరర: శకనస దదసతడ
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94-189/56

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ దదసతడ
ఇసటట ననస:92-8-507
వయససస:37
లస: పప
94-189/59

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:92-8-507
వయససస:44
లస: పప
93-108/26

భరస : సససదర రరవప కలపలల
ఇసటట ననస:100-1
వయససస:65
లస: ససస స

94-189/60

548
SAA1224476
పపరర: వజయ యమటగరరర

93-107/16

తసడడ:డ ఇశరకయయలల KONDAMUDI
ఇసటట ననస:100-1-2
వయససస:22
లస: పప

551
SAA0655100
పపరర: లసకన వవమవరపప

93-107/948

93-107/20

తలర : యయససరతనస kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-3
వయససస:29
లస: పప
93-107/1009

భరస : అశశక కకసడమబదద
ఇసటట ననస:100-1-3
వయససస:21
లస: ససస స
559
AP150990072234
పపరర: ఇశరకయయలల కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ డతనయల� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-4
వయససస:51
లస: పప

93-107/24

562
AP150990072175
పపరర: కకషప ర గరజలవరరస� gajulavarti

93-107/27

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-4/1
వయససస:42
లస: పప
93-107/30

తసడడ:డ పసచచయఖ దసనన
ఇసటట ననస:100-1-6
వయససస:22
లస: పప

93-107/1006

549
SAA0655084
పపరర: జయమహ కసచరర

93-107/15

93-107/17

552
AP150990075449
పపరర: ససవరష కలమమరర కకసడమబదద�
kondamudi
భరస : యయససరతనస� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-3
వయససస:47
లస: ససస స

554
DDN1433267
పపరర: యయససరతనస కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ డతనయల� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-3
వయససస:48
లస: పప

93-107/21

555
SAA1224385
పపరర: దతనయయలక కకసడమబదద

557
AP150990075226
పపరర: కలమమరర కకసడమబదద�
kondamudi
భరస : ఇసరడయయలల� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-4
వయససస:33
లస: ససస స

93-107/22

558
AP150990075228
పపరర: వరమహ కకసడమబదద�
kondamudi
భరస : దడనయయలల� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-4
వయససస:67
లస: ససస స

560
SAA0641118
పపరర: గరజల వరగర వజయ రరన
gajulavarti
భరస : కకశశర బబబబ gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-4/1
వయససస:30
లస: ససస స

93-107/25

93-107/26
561
AP150990075210
పపరర: కళళఖణణ గరజలవరరస� gajulavarti

563
DDN2177137
పపరర: రరజశశఖర గరజలవరరస�
gajulavarti
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-4/1
వయససస:45
లస: పప

93-107/28

566
DDN2180149
పపరర: ఎమమహమహ� పప రరమమటర�

93-107/31

569
SAA0551960
పపరర: ససకనఖ పప లమమటర polimatla
భరస : యయససబబబబ polimatla
ఇసటట ననస:100-1-8
వయససస:27
లస: ససస స

93-107/19

93-107/953

భసధసవప: యయసఠ
డ నమ కకసడమబదద
ఇసటట ననస:100-1-3
వయససస:24
లస: పప
93-107/23

భరస : కకటటశశరరరవప� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-4/1
వయససస:67
లస: ససస స
564
AP150990072185
పపరర: ససరరష గరజలవరరస� gajulavarti

93-107/29

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-4/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప� porumatla
ఇసటట ననస:100-1-7
వయససస:40
లస: ససస స
93-107/33

546
SAA1456797
పపరర: రరజరశ దసనన

భరస : వరయఖ koncharla
ఇసటట ననస:100-1-2
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : రరమ రరవప vemavarapu
ఇసటట ననస:100-1-2
వయససస:32
లస: పప

553
SAA0380022
పపరర: అశశక కకసడమబదద

94-189/58

తసడడ:డ డతవడ దసనన
ఇసటట ననస:100-1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప యమటగరరర
ఇసటట ననస:100-1-1
వయససస:22
లస: పప

550
SAA1146026
పపరర: అరరణ కలమమర కకసడమబడడ

568
DDN2177293
పపరర: సససదరరరవప పప రరమటర �
porumatla
తసడడ:డ కకపరరరవప� porumatla
ఇసటట ననస:100-1-7
వయససస:43
లస: పప

545
JBV3188398
పపరర: వనసకటరరమయఖ దదసతడ

543
NDX1493667
పపరర: వనసకటటశశరరర దదసపరటట

తసడడ:డ వనసకటపయఖ దదసపరటట
ఇసటట ననస:92-8-507
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ దదసతడ
ఇసటట ననస:92-8-507
వయససస:60
లస: పప

547
SAA1028639
పపరర: సతఖవత

565
SAA1146018
పపరర: ఆనసద దసనన

94-189/57

తసడడ:డ మమమ రరమయఖ ససదస
ఇసటట ననస:92-8-507
వయససస:43
లస: పప

544
NDX0432799
పపరర: వనసకటరరమమరరవప పససపపలలటట

556
SAA1374115
పపరర: శరకవణణ కకసడమబదద

542
NDX1769993
పపరర: తరరపతయఖ ససదస

567
AP150990075262
పపరర: మమణణకఖమ porumatla

93-107/32

భరస : కకపరరరవప porumatla
ఇసటట ననస:100-1-7
వయససస:62
లస: ససస స
93-107/34

570
SAA0552323
పపరర: చనన పప లమమటర polimetla

93-107/35

భరస : బబజజ polimetla
ఇసటట ననస:100-1-8
వయససస:27
లస: ససస స
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571
SAA0551986
పపరర: యశశద రరణణ పప లమటర
polimatla
భరస : బబలర బబబబ polimatla
ఇసటట ననస:100-1-8
వయససస:28
లస: ససస స

93-107/36

574
SAA0554600
పపరర: కకశశర నలలకలరరస nalukurti

93-107/39

93-107/42

93-107/45

93-108/27

93-107/50

93-107/1008

93-107/54

తసడడ:డ జజహన సన dunna
ఇసటట ననస:100-1-14
వయససస:27
లస: పప

578
SAA0916504
పపరర: మణణ మమకల

తసడడ:డ ససబబబ రరవప varagani
ఇసటట ననస:100-1-9
వయససస:27
లస: పప
93-107/43

581
AP150990075266
పపరర: నడగమణణ దసనడన� dunna

584
DDN1432988
పపరర: రరధడ దసనన dunna

587
DDN1432830
పపరర: దడసస దసనడన dunna

590
AP150990075263
పపరర: ససపప రరయమ దసనడన� dunna

593
SAA0640995
పపరర: దనడన వనయ కలమమర dunna

93-107/949

596
AP150990075265
పపరర: జజజ నమహ దసనడన� dunna

93-107/46

599
SAA0438986
పపరర: వలసన దసనడన
తసడడ:డ సరసబయఖ dunna
ఇసటట ననస:100-1-14
వయససస:35
లస: పప

93-107/44

582
AP150990072276
పపరర: పప తషరరజ దసనన� dunna

93-107/47

తసడడ:డ రరఘవపలల� dunna
ఇసటట ననస:100-1-11
వయససస:60
లస: పప
93-107/48

585
SAA1146075
పపరర: జజఖత బబబబ దసనన

93-107/49

తసడడ:డ దడసస దసనన
ఇసటట ననస:100-1-12
వయససస:20
లస: పప
93-107/51

588
SAA1374131
పపరర: వనసకట ససబబరరవప కసదసల

93-107/1007

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కసదసల
ఇసటట ననస:100-1-12
వయససస:65
లస: పప
93-107/52

591
AP150990075035
పపరర: రరమమసజమహ రరపపరర� rapuri

93-107/53

తసడడ:డ ససబబబరరవప� rapuri
ఇసటట ననస:100-1-13
వయససస:45
లస: ససస స
93-107/55

594
AP150990072022
పపరర: పడసరద దసనన� dunna

93-107/56

తసడడ:డ సరసబయఖ� dunna
ఇసటట ననస:100-1-13
వయససస:50
లస: పప
93-107/58

తసడడ:డ వకటర� dunna
ఇసటట ననస:100-1-14
వయససస:40
లస: ససస స
93-107/60

579
AP150990075128
పపరర: భబగఖమహ నలలకలరరస� nalkurti
భరస : చనవరయఖ� nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-10
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద dunna
ఇసటట ననస:100-1-13
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనయ కలమమర దనన
ఇసటట ననస:100-1-13
వయససస:21
లస: ససస స
598
SAA0640987
పపరర: దనడన వజయ dunna

93-107/41

తసడడ:డ పడసరద� dunna
ఇసటట ననస:100-1-13
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబడహస� dunna
ఇసటట ననస:100-1-13
వయససస:25
లస: ససస స
595
SAA1224500
పపరర: శరకవణణ దనన

576
SAA0640946
పపరర: వరగన మననజ varagani

తసడడ:డ పప తషరరజ dunna
ఇసటట ననస:100-1-12
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:100-1-12
వయససస:59
లస: ససస స
592
AP150990075179
పపరర: లలత దసనడన� dunna

93-107/40

భరస : దడస dunna
ఇసటట ననస:100-1-12
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:100-1-12
వయససస:23
లస: పప
589
SAA1373919
పపరర: సరమమజఖస కసదసల

575
SAA0640813
పపరర: వరగన యయమమహలక varagani

భరస : పప తషరరజ� dunna
ఇసటట ననస:100-1-11
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ DHUNNA
ఇసటట ననస:100-1-11
వయససస:34
లస: పప
586
SAA1030436
పపరర: ససబడమణఖఎస సససగసశశటట

93-107/38

భరస : జవరతనస mekala
ఇసటట ననస:100-1-10
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-10
వయససస:29
లస: పప
583
SAA0646802
పపరర: రవ దసనన

573
SAA0554832
పపరర: యయససబబబబ పప లమటర
polimatla
తసడడ:డ జజరరజ polimatla
ఇసటట ననస:100-1-8
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవ varagani
ఇసటట ననస:100-1-9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన polimatla
ఇసటట ననస:100-1-9
వయససస:29
లస: పప
580
SAA0462655
పపరర: జయమ రరజ కకసడమబడడ

93-107/37

తసడడ:డ యహన� porumatla
ఇసటట ననస:100-1-8
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబదడసస nalukurti
ఇసటట ననస:100-1-8
వయససస:31
లస: పప
577
SAA0554626
పపరర: బబబజ పప లమటర polimatla

572
SAA0307199
పపరర: ఇసదడ పప రరమటర � porumatla

597
AP150990075268
పపరర: జజజమహ దసనడన� dunna

93-107/59

భరస : సరసబయఖ� dunna
ఇసటట ననస:100-1-14
వయససస:62
లస: ససస స
93-107/61

600
AP150990072253
పపరర: వకటర దసనన� dunna

93-107/62

తసడడ:డ సరసబయఖ� dunna
ఇసటట ననస:100-1-14
వయససస:49
లస: పప
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93-107/950

తసడడ:డ వకటర దనన
ఇసటట ననస:100-1-14
వయససస:19
లస: పప
604
SAA1224328
పపరర: శవశసకర దడసరర

93-107/63

భరస : కకటటశశరరకవప కరలమసత
ఇసటట ననస:100-1-15
వయససస:26
లస: ససస స
93-107/951

తలర : భబగఖ లకడహ దడసరర
ఇసటట ననస:100-1-15
వయససస:22
లస: పప
607
SAA0380089
పపరర: హరరష� గరజలవరరస�

602
SAA1027300
పపరర: అనసశర కరలమసత

605
SAA1027318
పపరర: బబజజ కరళహససస

తసడడ:డ గసటయఖ� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-16
వయససస:34
లస: పప

608
SAA0307223
పపరర: రరబబస� గరజలపరరస�

93-108/28

606
AP150990075350
పపరర: ససవరరస మహ గరజలవరరస�
gajulavarti
భరస : యయసస� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-16
వయససస:77
లస: ససస స

93-107/65

93-107/67

609
AP150990075420
పపరర: నరహల మసదడపప� irmala

93-107/68

భరస : వజయ కలమమర� gajulaparti
ఇసటట ననస:100-1-19
వయససస:35
లస: ససస స

93-107/69 611
610
AP150990075422
SAA0640789
పపరర: నవనతస కరళహససస � kalahasthi
పపరర: మమరస అలమ �లఈశశరరరవ
martala
భరస : ఏససరతనస� kalahasthi
తసడడ:డ లకహయఖ martala
ఇసటట ననస:100-1-19
ఇసటట ననస:100-1-19
వయససస:61
లస: ససస స
వయససస:35
లస: పప

93-107/64

తసడడ:డ లమబబనస� kalahasti
ఇసటట ననస:100-1-15
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:100-1-15
వయససస:28
లస: ససస స
93-107/66

603
SAA0380055
పపరర: కకటటశశర రరవప� కరళహససస �

భరస : బబబబరరవప� irmala
ఇసటట ననస:100-1-19
వయససస:49
లస: ససస స
93-107/70

612
AP150990072123
పపరర: ససరరష బబబబ అసకరళ� ankala

93-107/71

తసడడ:డ జకరయఖ� ankala
ఇసటట ననస:100-1-20
వయససస:45
లస: పప

613
SAA0734690
పపరర: జయసపప గసగసరశమ
jamyampu
తసడడ:డ భబషయఖ jayampu
ఇసటట ననస:100-1-22
వయససస:40
లస: పప

93-107/72

93-107/73 615
614
SAA0734708
AP150990075148
పపరర: జయసపప భబషయఖ jayampu
పపరర: దయమహ గరజలవరరస�
gajulaparti
తసడడ:డ చనన వనసకయఖ jamyampu
భరస : డతనయల� gajulaparti
ఇసటట ననస:100-1-22
ఇసటట ననస:100-1-23
వయససస:45
లస: పప
వయససస:60
లస: ససస స

93-107/75

616
SAA1502913
పపరర: వజయ కలమమర

93-107/76

617
AP150990072341
పపరర: డతనయల గరజలపరరస�
jagulaparti
తసడడ:డ పపరరషప తస స� jagulaparti
ఇసటట ననస:100-1-23
వయససస:65
లస: పప

93-107/77

618
SAA0640862
పపరర: గరజలవరగర వజయ కలమమరగ
gajulavarti
భరస : వవసకటరరవ gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-24
వయససస:27
లస: ససస స

93-107/78

93-107/79

620
SAA1503176
పపరర: రరజరశశరరరవప దతవసహయస
గరజలవరరస
తసడడ:డ పపరరషప తస స� gajulaparti
ఇసటట ననస:100-1-24
వయససస:50
లస: పప

93-107/80

621
SAA0640961
పపరర: గరజలవరగర వవసకటరరవ
gajulavarti
తసడడ:డ ససబబపయమఖ gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-25
వయససస:30
లస: పప

93-107/81

93-107/82

623
SAA1146067
పపరర: నవఖ గరజలవరరస

93-107/83

624
SAA1146208
పపరర: రజన గరజలవరరస

93-107/84

తసడడ:డ డతనయల� gajulaparti
ఇసటట ననస:100-1-23
వయససస:48
లస: పప
619
SAA1503143
పపరర: బబజజ ఝనస రరణణ గరజలవరరస
తసడడ:డ రరజరశశరరరవప� gajulaparti
ఇసటట ననస:100-1-24
వయససస:43
లస: ససస స
622
DDN1430800
పపరర: వవసకటరరవ కలచతటట kalicheti
తసడడ:డ బబలకకటయఖ kalicheti
ఇసటట ననస:100-1-26
వయససస:45
లస: పప
625
SAA0455501
పపరర: ససజనఖ గరజలవరరస

తసడడ:డ బబబబ రరవప గరజలవరరస
ఇసటట ననస:100-1-27
వయససస:19
లస: ససస స
93-107/85

భరస : సరసబయఖ gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-27
వయససస:29
లస: ససస స
628
AP150990075380
పపరర: ససజజత గబసడడమమడ�
gundimeda
భరస : ఏసప బబ� gundimeda
ఇసటట ననస:100-1-28
వయససస:54
లస: ససస స

93-107/88

తసడడ:డ బబబబరరవప గరజలవరరస
ఇసటట ననస:100-1-27
వయససస:20
లస: ససస స

626
AP150990075292
పపరర: నడగరసదడస గరజలవరరస�
gajulavarti
భరస : బబబబరరవప� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-27
వయససస:50
లస: ససస స

93-107/86

629
DDN1431105
పపరర: రవ గబసడడమమడ

93-107/89

తసడడ:డ యయసప బబ � gundimeda
ఇసటట ననస:100-1-28
వయససస:35
లస: పప

627
SAA0916520
పపరర: సరగజన గబడడమమడ

93-107/87

భరస : ససనల కలమమర gudimeda
ఇసటట ననస:100-1-28
వయససస:28
లస: ససస స
630
AP150990072322
పపరర: యయసప బబ గబసడడమమడ�
gundimeda
తసడడ:డ దడసస� gundimeda
ఇసటట ననస:100-1-28
వయససస:65
లస: పప

93-107/90
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631
SAA1239342
పపరర: నడగ చసదదక
డ అనసకకల

93-105/1068

తసడడ:డ అసకమహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-1-30
వయససస:18
లస: ససస స
93-107/93

637
SAA1503226
పపరర: అసకమహ రరచసరర� rachuri

93-107/96

93-107/98

638
DDN1430347
పపరర: నడగరసదడస� తలపపల�

641
SAA0456145
పపరర: ససజనఖ కకమరకకనడడ

93-107/101

644
SAA0463166
పపరర: వజయ కలమమర కకమరరకకసడ

93-107/97

93-107/107

93-107/99

93-107/102

93-106/891

642
SAA0456038
పపరర: శరసత కకమరకకసడ

93-107/100

645
SAA1224526
పపరర: రరమకకటమహ కకమమరరకకనడడ

93-107/954

647
AP150990075291
పపరర: నడగమలలర శశరర కకమరకకసడ�
komarakonda
తసడడ:డ పరమబలల� komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-35
వయససస:42
లస: ససస స

93-107/105

93-107/106
648
SAA0734419
పపరర: కకమరరకకసడ కకటమహ
komarikonda
భరస : కకషష నరసససహ komarikonda
ఇసటట ననస:100-1-35
వయససస:75
లస: ససస స

650
SAA1224096
పపరర: తరరపతమహ నరరక

93-107/955

651
SAA0734260
పపరర: జవరతనస భబపత

653
AP150990072031
పపరర: సరసబశవరరవప కకమరకకసడ�
komarakonda
తసడడ:డ నరసససహస� komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-36
వయససస:35
లస: పప

93-107/110

93-107/116

తసడడ:డ చనగసగబలల � rachuri
ఇసటట ననస:100-1-38
వయససస:40
లస: పప

654
AP150990075211
పపరర: సతఖవత నవలటటరర� nelturi

93-107/111

భరస : ఆనసదరరవప� nelturi
ఇసటట ననస:100-1-37
వయససస:62
లస: ససస స

658
SAA0462788
పపరర: వజయ రరవప కరకకమమనస

659
DDN1430396
పపరర: మమరయఖ� రరచసరర�

93-107/108

భరస : గణణశ mediboina
ఇసటట ననస:100-1-36
వయససస:28
లస: ససస స

93-107/113

తలర : వవసకటటశశరళళ kakumanu
ఇసటట ననస:100-1-38
వయససస:28
లస: పప

639
SAA1242569
పపరర: మమధసరర యసస

భరస : నరరశ కకమమరరకకనడడ
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:26
లస: ససస స

93-107/112 656
655
AP150990072335
AP150990075470
పపరర: శకనవరసరరవప నవలటటరర� nelturi
పపరర: పరశతడలక కరకలమమనస
kakumanu
తసడడ:డ ఆనసదరరవప� nelturi
భరస : వనసకటటశశరరర kakumanu
ఇసటట ననస:100-1-37
ఇసటట ననస:100-1-38
వయససస:51
లస: పప
వయససస:47
లస: ససస స
93-107/115

93-107/95

భరస : వజయ కలమమర komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: నడగరరజ నరరక
ఇసటట ననస:100-1-35
వయససస:25
లస: ససస స

93-107/109
652
SAA0734476
పపరర: కకమరరకకసడ అనసష
komarikonda
భరస : సరసబశవ రరవప komarikonda
ఇసటట ననస:100-1-36
వయససస:32
లస: ససస స

636
SAA0916579
పపరర: గరయతడ పప టటరర

భరస : సరసబశవరరవప యసస
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర komarikonda
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:29
లస: పప
93-108/29

93-107/92

భరస : రసగరరరవప poturi
ఇసటట ననస:100-1-33
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవశసకర komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర KOMARAKONDA
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:35
లస: పప
649
AP150990072176
పపరర: పరమబలల కకమరకకసడ�
komarakonda
తసడడ:డ నరసససహస� komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-35
వయససస:48
లస: పప

93-107/94

భరస : పడసరద� tupala
ఇసటట ననస:100-1-33
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నరరష కకమరకకసడ
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:26
లస: ససస స

646
SAA0439869
పపరర: నరరశ కకమరకకసడ

635
SAA0306092
పపరర: శరమబఖల� ననననపరగ�

633
SAA0307215
పపరర: ససమత� ననననపప గ�

భరస : శరమబఖల� nannepaga
ఇసటట ననస:100-1-30
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస� nannepaga
ఇసటట ననస:100-1-30
వయససస:45
లస: పప

భరస : మమరయఖ రరచసరర
ఇసటట ననస:100-1-33
వయససస:33
లస: ససస స

643
AP150990075289
పపరర: వనసకరయమహ కకమరకకసడ�
komarakonda
భరస : వనసకటటశశరరర� komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-34
వయససస:54
లస: ససస స

93-107/91

భరస : దదలప కలమమర ననననపగర
ఇసటట ననస:100-1-30
వయససస:28
లస: ససస స

634
SAA0641076
పపరర: నడనవనపగర దదలప కలమమర
nannepaga
తసడడ:డ సపమయయలక nannepage
ఇసటట ననస:100-1-30
వయససస:27
లస: పప

640
SAA1146125
పపరర: రరమ కకటమహ కకమరకకసడ

632
SAA1146117
పపరర: అమల ననననపగర

657
SAA0520080
పపరర: మహహష బబబబ కరకలమమనస

93-107/114

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kakumanu
ఇసటట ననస:100-1-38
వయససస:27
లస: పప
660
AP150990072418
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకలమమనస
kakumanu
తసడడ:డ వనసకయఖ kakumanu
ఇసటట ననస:100-1-38
వయససస:51
లస: పప

93-107/117
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93-107/1010

భరస : వనసకటటశశరరర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:100-1-38
వయససస:48
లస: ససస స
664
SAA0570051
పపరర: కకపమహ పగరడడపరమబల

662
DDN1433010
పపరర: మమరస మహ చగపలర

తసడడ:డ ఆనసద రరవప choppara
ఇసటట ననస:100-1-39
వయససస:34
లస: ససస స
93-107/120

665
SAA0570028
పపరర: దథవననమహ పగరడడపరమబల

భరస : చనన బబబబ pamidipamula
ఇసటట ననస:100-1-40
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ pamidipamula
ఇసటట ననస:100-1-40
వయససస:33
లస: ససస స

93-107/123
667
AP150990075160
పపరర: పడభబవత పవడడపరమబల�
pamidipamula
భరస : పడబబకరరరవప� pamidipamula
ఇసటట ననస:100-1-40
వయససస:57
లస: ససస స

668
DDN1430792
పపరర: నడగరశశరరరవప� తలపపల�

670
AP150990072161
పపరర: పడభబకరరరవప పమడడపరమబల
pamidipamula
తసడడ:డ లమభబనస pamidipamula
ఇసటట ననస:100-1-40
వయససస:63
లస: పప
673
SAA1471432
పపరర: జజన కకడసరర

93-107/126

93-107/1011

674
SAA1396076
పపరర: పదహ కకడసరర

93-107/130

93-108/30

680
SAA0984295
పపరర: వనసకట రరజఖస కలచతటట
భరస : పపల రరజ కలచతటట
ఇసటట ననస:100-1-45
వయససస:33
లస: ససస స

682
SAA0307256
పపరర: ఏససమమహ కలచతటట kalicheti

683
DDN1431014
పపరర: రవసదడ పడసరద కరలచతటట

93-107/136

భరస : బబలకకటయఖ kalicheti
ఇసటట ననస:100-1-45
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకటయఖ kalicheti
ఇసటట ననస:100-1-45
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప pelluri
ఇసటట ననస:100-1-47
వయససస:56
లస: ససస స

93-107/127

669
DDN1432764
పపరర: రవ� పమడడపరమబల�

93-107/125

672
SAA0857658
పపరర: బబబబ కకడసరర

93-107/128

తసడడ:డ జజన కకడసరర
ఇసటట ననస:100-1-42
వయససస:30
లస: పప
93-107/1012

675
SAA0552026
పపరర: అనత ఉపపలతల upputala

686
SAA0416982
పపరర: కరవవరగ శతస

689
SAA0330530
పపరర: రమమష పపళళళరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పపలర లరర
ఇసటట ననస:100-1-47
వయససస:32
లస: పప

93-107/129

భరస : వనసకటటశశరరర upputala
ఇసటట ననస:100-1-43
వయససస:31
లస: ససస స
93-107/132

తసడడ:డ చనవనసకట సరశమ ankalla
ఇసటట ననస:100-1-43
వయససస:24
లస: పప
93-107/134

681
SAA1039941
పపరర: మమధవ కరలషపటట

93-107/135

భరస : వనసకట రరవప కరలషపటట
ఇసటట ననస:100-1-45
వయససస:35
లస: ససస స
93-107/137

684
DDN1430404
పపరర: చనపప లరరజ కలచతటట

93-107/138

తసడడ:డ బబలకకటయఖ kalicheti
ఇసటట ననస:100-1-45
వయససస:38
లస: పప
93-107/140

భరస : యయసస బబబబ seetam
ఇసటట ననస:100-1-46
వయససస:32
లస: ససస స
93-107/142

93-107/122

తసడడ:డ పడభబకరరరవప� pamidipamula
ఇసటట ననస:100-1-40
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ kalicheti
ఇసటట ననస:100-1-45
వయససస:35
లస: పప
93-107/139

666
SAA0307249
పపరర: కకటటశశరమహ� మసదడ�

93-107/131 678
677
AP150990075215
SAA0916728
పపరర: ససగబణమహ అసకరళ� ankalla
పపరర: గగపసబబబబ అసకరల

భరస : కకషప ర BABU GAJULAVARTI
ఇసటట ననస:100-1-44
వయససస:35
లస: ససస స

688
SAA0257436
పపరర: ససబబమహ పపళళళరర

93-107/124

భరస : చనవనసకటసరశమ� ankalla
ఇసటట ననస:100-1-43
వయససస:59
లస: ససస స

679
SAA0439893
పపరర: వజయ రరణణ గరజలవరగస

93-107/119

భరస : పడభబదడసస� manda
ఇసటట ననస:100-1-40
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన కకడడరర
ఇసటట ననస:100-1-42
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవనసకటసరశమ ankalla
ఇసటట ననస:100-1-43
వయససస:36
లస: ససస స

685
SAA0655738
పపరర: పపలరరజ కలచటట

93-107/121

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � talapula
ఇసటట ననస:100-1-40
వయససస:36
లస: పప
671
AP150990075213
పపరర: మమరర మబటట
ర రర mutluri

663
DDN1431170
పపరర: ఆనసదరరవప� చగపలర�

తసడడ:డ శరఖసబబబబ� chopara
ఇసటట ననస:100-1-39
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల mutluri
ఇసటట ననస:100-1-41
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసప బబ కకడసరర
ఇసటట ననస:100-1-42
వయససస:58
లస: పప
676
DDN1433028
పపరర: ససజజత అసకరళ

93-107/118

687
SAA0416966
పపరర: యయసస బబబబ శతస

93-107/141

తసడడ:డ రరమయఖ seetam
ఇసటట ననస:100-1-46
వయససస:33
లస: పప
93-107/143

690
SAA1028621
పపరర: శక దతవ

93-108/31

తసడడ:డ సససదర rao kuppala
ఇసటట ననస:100-1-48
వయససస:37
లస: ససస స
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93-107/144

తసడడ:డ రరజ కలపలల
ఇసటట ననస:100-1-49
వయససస:20
లస: ససస స
694
SAA0380113
పపరర: రరజ� కలపరలల�

93-107/147

తసడడ:డ సససదరరరవప� kupala
ఇసటట ననస:100-1-49
వయససస:48
లస: పప
697
SAA0916694
పపరర: లసగయఖ జకలసల

93-107/150

695
SAA0916645
పపరర: నడరరయణమహ జకలసల

93-107/148

93-107/153

703
SAA0455972
పపరర: ససగబణ అయమళళ

93-107/156

తసడడ:డ చటటట యఖ aimalla
ఇసటట ననస:100-1-53
వయససస:59
లస: పప
93-107/162

712
SAA1440080
పపరర: భరత కకనననర

93-108/696

701
SAA0455519
పపరర: ఝమనస అయమళళ

704
SAA0462739
పపరర: రమమష అయమళళ

93-107/165

93-107/152

702
SAA0455659
పపరర: అరరణడ అయమళళ

93-107/155

భరస : జయమ పడకరశ aimalla
ఇసటట ననస:100-1-53
వయససస:31
లస: ససస స
93-107/157

705
SAA0462713
పపరర: జయ పడకరష అయమళళ

93-107/160 708
707
SAA0307298
AP150990075446
పపరర: శరసతకలమమరర నలలకలరరస nalkurti
పపరర: వరమహ నలలకలరరస� nalkurti

710
SAA0646752
పపరర: రరధ కకనననర

713
SAA0570002
పపరర: అనసష నలలకలరరస nalkurti

716
SAA0462697
పపరర: కకషప ర నలకలరరస

భరస : బబలర బబబబ ankala
ఇసటట ననస:100-1-58
వయససస:34
లస: ససస స

93-107/161

భరస : పపదవరయఖ� nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-54
వయససస:67
లస: ససస స
93-108/32

711
SAA0646786
పపరర: జజరజ కకనననర

93-108/33

తసడడ:డ పసచచయఖ Kinnera
ఇసటట ననస:100-1-55
వయససస:42
లస: పప
93-107/163

714
AP150990075127
పపరర: ససశల నలలకలరరస� nalkurti

93-107/164

తసడడ:డ పడభబదడసస� nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-56
వయససస:43
లస: ససస స
93-107/166

తసడడ:డ పడభబ దడసస nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-56
వయససస:32
లస: పప

93-107/168 719
718
AP150990072285
SAA0439331
పపరర: పడభబదడసస నలలకలరరస� nalkurti
పపరర: లమవణఖ అసకళళ

93-107/158

తసడడ:డ పరమబలల aimalla
ఇసటట ననస:100-1-53
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకషప ర nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-56
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ససత రరమయఖ కటటవరపప
ఇసటట ననస:100-1-56
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనవరయఖ� nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-56
వయససస:48
లస: పప

93-107/154

భరస : జజరజ Kinnera
ఇసటట ననస:100-1-55
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరజ కకనననర
ఇసటట ననస:100-1-55
వయససస:18
లస: పప

93-107/149

భరస : కరశయఖ� jakkula
ఇసటట ననస:100-1-51
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-54
వయససస:45
లస: ససస స

709
AP150990072388
పపరర: శకనవరసరరవప నలలకలరరస�
nalkurti
తసడడ:డ పపదవరయఖ� nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-54
వయససస:35
లస: పప

696
DDN1430297
పపరర: భవరన� జకసల�

93-107/151 699
698
SAA0306183
SAA0396242
పపరర: శకనవరసరరరవప జరకలసల� jakkula
పపరర: కలమమరగ� జకలసల�

తసడడ:డ పరమబలల aimalla
ఇసటట ననస:100-1-53
వయససస:31
లస: పప
93-107/159

93-107/146

భరస : శకనవరసరరవప� jakkala
ఇసటట ననస:100-1-50
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమమశ aimalla
ఇసటట ననస:100-1-53
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరమబలల aimalla
ఇసటట ననస:100-1-53
వయససస:49
లస: ససస స

693
SAA0396028
పపరర: రమమదతవ� కలపరలల�

భరస : నడగరరజ� kupapala
ఇసటట ననస:100-1-49
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� jekkula
ఇసటట ననస:100-1-50
వయససస:45
లస: పప

700
SAA0734633
పపరర: మసదడపప బబలలర మహ
manadadapu
భరస : జవరతనస manadadapu
ఇసటట ననస:100-1-51
వయససస:83
లస: ససస స

715
SAA0554881
పపరర: కరకసత కలమమర కటటవరపప

93-107/145

భరస : లసగయఖ జకలసల
ఇసటట ననస:100-1-50
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జకలసల
ఇసటట ననస:100-1-50
వయససస:34
లస: పప

706
SAA0462721
పపరర: పరమబలల అయమళళ

692
SAA0641084
పపరర: కలపఅలమ నడగ ధనలకడహ
kupalanaga
తసడడ:డ రరజ kuppalanaga
ఇసటట ననస:100-1-49
వయససస:26
లస: ససస స

717
DDN1431600
పపరర: వజయబసమమర� నలకలరరస�

93-107/167

తసడడ:డ పడభబదడసస� nalkurti
ఇసటట ననస:100-1-56
వయససస:34
లస: పప
93-107/169

720
DDN1433051
పపరర: నడగరతనస� ఐమళర�

93-107/170

భరస : జకకయఖ� aimalla
ఇసటట ననస:100-1-58
వయససస:45
లస: ససస స
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721
AP150990075195
పపరర: కకటమహ అసకరళ� ankala

93-107/171

భరస : జకరయఖ� ankala
ఇసటట ననస:100-1-58
వయససస:61
లస: ససస స
724
AP150990072342
పపరర: జకరయఖ అసకరళ� ankala

93-107/174

93-107/177

728
SAA1146224
పపరర: లకడహవరణణ కరరక

726
AP150990075476
పపరర: ససశల అసకరళ� ankala

93-107/176

భరస : ఏససరతనస� ankala
ఇసటట ననస:100-1-59
వయససస:67
లస: ససస స
93-107/178

729
SAA1146174
పపరర: శకనవరసరరవప కరరక

93-107/179

తసడడ:డ అపరలరరవప కరరక
ఇసటట ననస:100-1-60
వయససస:47
లస: పప

731
AP150990075412
పపరర: నడగరసదడస మసదడపప
manadadapu
భరస : బబసజమన manadadapu
ఇసటట ననస:100-1-62
వయససస:62
లస: ససస స

93-107/181

93-107/182
732
SAA0640631
పపరర: వడతడ శశరరల కకశశర బబబబ
vadesvarapu
తసడడ:డ ససబబబ రరవప vadesavarapu
ఇసటట ననస:100-1-62
వయససస:26
లస: పప

93-107/183

734
SAA0916702
పపరర: వజయ బబబబ ననలటటరర

93-107/184

735
SAA0438929
పపరర: ససబబబరరవప నవలటటరర

తసడడ:డ సరసబయఖ nelaturi
ఇసటట ననస:100-1-63
వయససస:27
లస: పప

93-107/187
736
SAA0307322
పపరర: శరసతకలమమరర వడతడ శశరపప�
vadesvarapu
తసడడ:డ ససబబబరరవప� vadesavarapu
ఇసటట ననస:100-1-64
వయససస:44
లస: ససస స

737
AP150990075212
పపరర: శవలల ఐమళళ� aimalla

తసడడ:డ లమజర ఇమలర
ఇసటట ననస:100-1-65
వయససస:19
లస: ససస స

742
AP150990072286
పపరర: లమజర ఐమళళ� aimalla

743
SAA0456012
పపరర: లకడహ కకసడమబదద]కకసడమబదద

93-107/193

తసడడ:డ శకడరరమబలల� aimalla
ఇసటట ననస:100-1-65
వయససస:50
లస: పప

740
SAA1146059
పపరర: నలమ ఇమలర

93-107/188

738
SAA0640615
పపరర: వడతడ సరశ రపప కకరన బబబబ
vadesvarapu
తసడడ:డ ససబబబరరవ vadesavarapu
ఇసటట ననస:100-1-64
వయససస:26
లస: పప

93-107/189

93-107/191

741
AP150990075110
పపరర: ఉషరరరణణ ఐమళళ aimalla

93-107/192

తసడడ:డ లమజర aimalla
ఇసటట ననస:100-1-65
వయససస:42
లస: ససస స
93-107/194

భరస : శకనస kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-66
వయససస:31
లస: ససస స
93-107/196

తసడడ:డ అదడమ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-66
వయససస:52
లస: పప

746
SAA0439356
పపరర: ససతమహ కకసడమబదద

749
AP150990075067
పపరర: వజయకలమమరర కకసడమబదద
kondamudi
భరస : లమజర kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-69
వయససస:47
లస: ససస స

744
SAA0456129
పపరర: యమసప ధడ కకసడమబదద

93-107/195

భరస : మసరసన kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-66
వయససస:47
లస: ససస స
93-107/197

భరస : సతడఖనసదస kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-67
వయససస:37
లస: ససస స
93-107/199

93-107/186

తసడడ:డ సరసబయఖ nelturi
ఇసటట ననస:100-1-63
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమరరస� aimalla
ఇసటట ననస:100-1-64
వయససస:57
లస: ససస స

93-107/190
739
DDN1430842
పపరర: ససబబబరరవప వడతడశశరపప�
vadesvarapu
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� vadesvarapu
ఇసటట ననస:100-1-64
వయససస:52
లస: పప

748
AP150990072383
పపరర: సతడఖనసదస కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ దతవసహయస� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-67
వయససస:45
లస: పప

93-107/173

93-107/180

భరస : సరసబయఖ nelturi
ఇసటట ననస:100-1-63
వయససస:57
లస: ససస స

745
SAA0463125
పపరర: పపదడ మసరసన కకసడమబడడ

93-107/175

భరస : శకనవరసరరవప కరరక
ఇసటట ననస:100-1-60
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమన� bussa
ఇసటట ననస:100-1-62
వయససస:40
లస: ససస స
733
AP150990075258
పపరర: నడగరసదడసనవలట కరగ nelturi

725
SAA0455584
పపరర: కళళఖణణ అసకరళ

723
SAA0734724
పపరర: ఐమళ జకకయఖ aimmala

తసడడ:డ శకరరమబలల aimmala
ఇసటట ననస:100-1-58
వయససస:44
లస: పప

భరస : బబలలర యఖ ankala
ఇసటట ననస:100-1-59
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససరతనస� ankala
ఇసటట ననస:100-1-59
వయససస:42
లస: పప
730
AP150990075134
పపరర: రరధదక బబసరస� bussa

93-107/172

తసడడ:డ జగర యఖ ankala
ఇసటట ననస:100-1-58
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� ankala
ఇసటట ననస:100-1-58
వయససస:65
లస: పప
727
AP150990072124
పపరర: చననబబబబ అసకరళ� ankala

722
SAA0561027
పపరర: బబలర బబబబ అసకరళ

747
SAA0462879
పపరర: నడగరరజ కకసడమబడడ

93-107/198

తసడడ:డ మసరసన kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-67
వయససస:29
లస: పప
93-107/200

750
SAA0135723
పపరర: పవన కలమమర కకసడమబదద

93-107/201

తసడడ:డ లమజర kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-69
వయససస:29
లస: పప

Page 27 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

93-107/202 752
751
AP150990072073
SAA0307280
పపరర: లమజరర కకసడమబదద kondamudi
పపరర: మలలర శశరర రరపపడడ� repudi

తసడడ:డ జకకయఖ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-69
వయససస:53
లస: పప
754
SAA0916942
పపరర: బబజజ బబబబ కకసడమబడడ

93-107/205

93-107/204

755
SAA0916926
పపరర: చరసజవ రరపపడడ

93-107/206

756
AP150990072024
పపరర: రతస యఖ కకసడమబదద
kondamudi
తసడడ:డ జకకయఖ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-71
వయససస:50
లస: పప

93-107/207

93-107/209

759
AP150990075407
పపరర: లలమహ కకసడమబదద�
kondamudi
భరస : నడగయఖ� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-73
వయససస:67
లస: ససస స

93-107/210

93-107/212

762
AP150990075197
పపరర: పదహ గగరరకపపడడ� gorikpudi

93-107/213

తసడడ:డ భబససర రరవప repudi
ఇసటట ననస:100-1-71
వయససస:25
లస: పప
93-107/208

తసడడ:డ ఏసప బబ� gundimeda
ఇసటట ననస:100-1-72
వయససస:35
లస: ససస స
760
AP150990072295
పపరర: బబబబ అసకరళళ� ankalla

753
AP150990075450
పపరర: ససవరష కలమమరర కకసడమబదద
kondamudi
భరస : రతస యఖ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-71
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప� repudi
ఇసటట ననస:100-1-71
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-71
వయససస:24
లస: పప
757
DDN1432897
పపరర: వపపలమరరణణ� గబసడడమమడ�

93-107/203

758
SAA0916546
పపరర: మణణ దసతషర
భరస : ససధడకర dantharu
ఇసటట ననస:100-1-73
వయససస:24
లస: ససస స

93-107/211

తసడడ:డ ఇశరకయయలల� ankalla
ఇసటట ననస:100-1-74
వయససస:43
లస: పప

761
SAA0641100
పపరర: గగరగకర పపడడ వవసకట రమన
gorikapudi
తసడడ:డ మబరళ gorikapudi
ఇసటట ననస:100-1-75
వయససస:29
లస: పప

భరస : మబరళ� gorikpudi
ఇసటట ననస:100-1-76
వయససస:50
లస: ససస స

93-107/214 764
93-107/215 765
763
AP150990075198
AP150990072371
SAA0570044
పపరర: చటటట మహ ఆరమళళ� armalla
పపరర: మబరళ గగరరకపపడడ� gorikpudi
పపరర: చలకమహ ఐమలర

భరస : ససబబబరరవప� armalla
ఇసటట ననస:100-1-76
వయససస:70
లస: ససస స
766
DDN1433036
పపరర: ససజజత� అసకరళ�

తసడడ:డ పపడమయఖ� gorikpudi
ఇసటట ననస:100-1-76
వయససస:57
లస: పప
93-107/217

భరస : యలమసద� ankalla
ఇసటట ననస:100-1-77
వయససస:65
లస: ససస స
769
DDN1431451
పపరర: కకటటశశరరరవప అసకరళళ�
ankalla
తసడడ:డ ఇసరడయల� ankalla
ఇసటట ననస:100-1-78
వయససస:41
లస: పప
772
SAA1317148
పపరర: వకకటరరయ రరణణ అసకరల

93-107/1013

భరస : యసరడయల� bussa
ఇసటట ననస:100-1-81
వయససస:62
లస: ససస స

770
SAA0259481
పపరర: బబజ ఆకలల

773
SAA1146083
పపరర: మమనక ఇమలర

93-107/956

776
SAA1224203
పపరర: శకకరసత ఇమమలమ

93-107/223

779
SAA1146265
పపరర: కకషష బబబబ మసదడపప
తసడడ:డ ససరరష బబబబ మసదడపప
ఇసటట ననస:100-1-81
వయససస:31
లస: పప

93-107/224
771
AP150990072344
పపరర: యలర మసద అసకరళళ� ankalla

తసడడ:డ ఏలయమ� ankalla
ఇసటట ననస:100-1-79
వయససస:45
లస: పప
93-107/225

774
SAA1146091
పపరర: మసరసన ఇమలర

93-107/226

తసడడ:డ జకకయఖ ఇమలర
ఇసటట ననస:100-1-80
వయససస:21
లస: పప
93-107/957

తసడడ:డ జకసరయఖ ఇమమలమ
ఇసటట ననస:100-1-80
వయససస:23
లస: పప
93-107/228

93-107/220

భరస : ఇసరడయల� ankalla
ఇసటట ననస:100-1-78
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకకరసత ఇమలర
ఇసటట ననస:100-1-80
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకకరసత ఇమమలమ
ఇసటట ననస:100-1-80
వయససస:25
లస: ససస స
778
AP150990075133
పపరర: మరరయమహ బబసరస� bussa

93-107/219 768
767
AP150990072170
AP150990075196
పపరర: నడగభబషణస ఐమళళ� aimalla
పపరర: రరహహల అసకరళ� ankalla

తసడడ:డ బబ సస akkula
ఇసటట ననస:100-1-79
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద అసకరల
ఇసటట ననస:100-1-79
వయససస:18
లస: ససస స
775
SAA1239219
పపరర: మమనక ఇమమలమ

భరస : నడగ భబషణస imalla
ఇసటట ననస:100-1-77
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ� aimalla
ఇసటట ననస:100-1-77
వయససస:47
లస: పప
93-107/221

93-107/216

777
AP150990075135
పపరర: వజయకలమమరర

93-107/227

తసడడ:డ ససరరష బబబబ
ఇసటట ననస:100-1-81
వయససస:40
లస: ససస స
93-107/229

780
AP150990072146
పపరర: ససరరషరబబబ మసదడస
manadadam
తసడడ:డ దతవసహయస mandadam
ఇసటట ననస:100-1-81
వయససస:42
లస: పప

93-107/230
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93-107/231
781
AP150990072426
పపరర: చటటటబబబబ మసదడపప�
manadadapu
తసడడ:డ దతవసహయస� manadadapu
ఇసటట ననస:100-1-81
వయససస:45
లస: పప

782
AP150990075136
పపరర: పడభబవత మసదడపప�
manadadapu
తసడడ:డ జవరతనస� manadadapu
ఇసటట ననస:100-1-82
వయససస:44
లస: ససస స

784
AP150990072291
పపరర: జవరతనస మసదడపప
mandadapu
తసడడ:డ వసదనస mandadapu
ఇసటట ననస:100-1-82
వయససస:48
లస: పప

93-107/234

785
SAA1315209
పపరర: ససరరసదడ బబబబ మసదడపప

787
SAA1224237
పపరర: రసబబబబ నవలటటరర

93-107/944

93-107/240

తసడడ:డ రరమబలల� komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-84
వయససస:38
లస: పప
793
DDN1433127
పపరర: మమరర� మబతస వరపప�

783
AP150990075270
పపరర: వశరకసతస మసదడపప
mandadapu
భరస : వసదనస mandadapu
ఇసటట ననస:100-1-82
వయససస:67
లస: ససస స

93-107/233

93-107/1014

786
AP150990075254
పపరర: పసడసససలర నవలటటరర� nelturi

93-107/235

తసడడ:డ జవరతనస మసదడపప
ఇసటట ననస:100-1-82
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస నవలటటరర
ఇసటట ననస:100-01-83
వయససస:39
లస: పప
790
SAA0306167
పపరర: నడగరశశరరరవప� కకమరరకకసడ�

93-107/232

788
SAA0916595
పపరర: కకటమహ కకమరరకకసడ

భరస : ఏసస� nelturi
ఇసటట ననస:100-1-83
వయససస:57
లస: ససస స
93-107/237

భరస : నడగరశశర రరవప komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-84
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల � �komarakonda
ఇసటట ననస:100-1-84
వయససస:35
లస: పప

791
AP150990072218
పపరర: యయసస నవలటటరర nelturi

792
SAA0307231
పపరర: లకడహ� మబతస వరపప�

93-107/241

తసడడ:డ రరమయఖ nelturi
ఇసటట ననస:100-1-84
వయససస:73
లస: పప
93-107/243

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� muthavarapu
ఇసటట ననస:100-1-85
వయససస:45
లస: ససస స

93-107/239
789
DDN1433150
పపరర: వనసకటబకకటయఖ� కకమరరకకసడ�

93-107/242

భరస : జయ రరవప� muttavarapu
ఇసటట ననస:100-1-85
వయససస:32
లస: ససస స

93-107/244 795
794
DDN2177046
DDN1432913
పపరర: పపరషచసదడరరవప� మబతస వరపప�
పపరర: వజయలకడహ� గరజలవరరస�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� muthavarapu
ఇసటట ననస:100-1-85
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదడసస� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-86
వయససస:34
లస: ససస స

93-107/246 797
93-107/247 798
796
DDN1432863
DDN1432871
SAA1146273
పపరర: చనవనసకరయమహ� గరజలవరరస�
పపరర: కలమమరర గరజలవరరస� gajulavarti
పపరర: చనన బబబబ మసద

తసడడ:డ మరరయదడసస� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-86
వయససస:35
లస: ససస స
799
SAA0916538
పపరర: పరప మసద

భరస : మరరయదడసస� gajulavarti
ఇసటట ననస:100-1-86
వయససస:52
లస: ససస స
93-107/249

భరస : పసచచయఖ manda
ఇసటట ననస:100-1-88
వయససస:65
లస: ససస స
93-107/252

805
SAA1146190
పపరర: మణణకలమమరర బబలమర

93-107/255

93-107/250

801
SAA0307272
పపరర: బబజజమహ కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-90
వయససస:40
లస: ససస స

93-107/251

93-107/253

804
SAA0640771
పపరర: అణకలమ దడసస ankala

93-107/254

భరస : దడసస amkalu
ఇసటట ననస:100-1-92
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల బబలమర
ఇసటట ననస:100-1-93
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ nelturi
ఇసటట ననస:100-1-94
వయససస:34
లస: ససస స

803
SAA0640870
పపరర: అణడసలక జజఖత ankalu

806
AP150990072378
పపరర: నవతనవల బబలమర

తసడడ:డ ఇసడయయలక ankala
ఇసటట ననస:100-1-92
వయససస:43
లస: పప
93-107/256

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర bulla
ఇసటట ననస:100-1-93
వయససస:46
లస: పప
93-107/258

809
SAA0916785
పపరర: నరరష బబలమర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప bulla
ఇసటట ననస:100-1-94
వయససస:27
లస: పప

93-107/248

తసడడ:డ పడభబదడసస మసద
ఇసటట ననస:100-1-87
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదడసస manda
ఇసటట ననస:100-1-88
వయససస:27
లస: పప

802
AP150990072264
పపరర: నడగరశశరరరవప కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ సరసబయఖ� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-90
వయససస:48
లస: పప

808
SAA0455576
పపరర: వరణణ నవలటటరర

800
SAA0916744
పపరర: పసచచయఖ మసద

93-107/245

807
SAA1146182
పపరర: నడగ మలలర శశరర bulla

93-107/257

భరస : నరరష బబలమర
ఇసటట ననస:100-1-94
వయససస:26
లస: ససస స
93-107/259

810
SAA0396010
పపరర: సససధస� కరళహససస �

93-107/260

భరస : సరసబశవరరవప� kalahasti
ఇసటట ననస:100-1-95
వయససస:35
లస: ససస స
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811
AP150990075205
పపరర: సరమమమ జఖమ కరళహససస
kalahasthi
భరస : నడగభబషణస kalahasthi
ఇసటట ననస:100-1-95
వయససస:57
లస: ససస స

93-107/261

812
AP150990072427
పపరర: సరసబయఖ కరళహససస �
kalahasthi
తసడడ:డ నడగభబషణస� kalahasthi
ఇసటట ననస:100-1-95
వయససస:45
లస: పప

93-107/264 815
814
AP150990075111
AP150990075109
పపరర: సరళ కకసడమబదద� kondamudi
పపరర: ససశల కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ అబడహస� kondamudi
భరస : అబడహస� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-96
ఇసటట ననస:100-1-96
వయససస:40
లస: ససస స
వయససస:52
లస: ససస స

817
AP150990072134
పపరర: అబడహస కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ చసపసరయఖ� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-96
వయససస:58
లస: పప
820
DDN1430230
పపరర: వలసన గరజలవరరస

93-107/268

818
SAA1457274
పపరర: భబలకడహ కకసడమబదద

93-107/262

తసడడ:డ గసటయఖ gajulvarti
ఇసటట ననస:100-1-98
వయససస:38
లస: పప

821
AP150990075185
పపరర: అననమహ కకసడమబదద�
kondamudi
భరస : వరరరఘవయఖ� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-98
వయససస:47
లస: ససస స

93-107/263

భరస : కకరణ బబబబ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-96
వయససస:31
లస: ససస స
93-107/265

816
DDN2177251
పపరర: కకరణ� కకసడమబదద�

93-107/266

తసడడ:డ అబడహస � kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-96
వయససస:34
లస: పప
93-105/1129

భరస : జగదథశ కకసడమబదద
ఇసటట ననస:100-1-97
వయససస:22
లస: ససస స
93-106/49

813
SAA0455568
పపరర: ఉషర రరణణ కకసడమబదద

819
SAA0135863
పపరర: జగదథశ� కకసనడ మబదద�

93-107/269

తసడడ:డ వర రరగవయఖ� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-97
వయససస:30
లస: పప
93-107/270

822
SAA0438978
పపరర: రరజ కకసడమబదద

93-107/271

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-98
వయససస:34
లస: పప

823
AP150990072004
పపరర: వరరరఘవయఖ కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ మతస యఖ� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-98
వయససస:50
లస: పప

93-107/272

826
DDN1432905
పపరర: మమరర కకసడమబదద

93-107/275

827
AP150990072257
పపరర: నడగరశశరరరవప కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ ఏబబ� kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-100
వయససస:42
లస: పప

93-107/276

828
SAA0552232
పపరర: వనసకరయమహ కకసడమబదద
kondamudi
భరస : మసరసన kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-104
వయససస:45
లస: ససస స

93-107/277

829
AP150990072372
పపరర: మసరసన కకసడమబదద
kondamudi
తసడడ:డ జకకయఖ kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-104
వయససస:51
లస: పప

93-107/278

830
DDN1430214
పపరర: కలమమరర� బబ బబబపలర �

93-107/279

831
SAA0396176
పపరర: వనసకటరతనస� ఉపలరరటర ట�

93-107/280

832
AP150990075475
పపరర: ససనత దసనడన� dunna

93-107/281

భరస : శరమబఖల kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-99
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-100
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మలయఖ sampati
ఇసటట ననస:100-1-344
వయససస:42
లస: పప

భరస : నడగరసదడస� uperatla
ఇసటట ననస:100-1-105
వయససస:66
లస: ససస స
93-107/282

తసడడ:డ రరఘవపలల� dunna
ఇసటట ననస:100-1-106
వయససస:47
లస: పప
93-107/284

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:100-1-196
వయససస:26
లస: పప
838
SAA0462986
పపరర: అసజనవయమ మబరరస ససపథథ

833
AP150990072085
పపరర: డతవడ దసనన� dunna

836
SAA1239037
పపరర: కకటటశశరర ససధడ

839
SAA0554584
పపరర: పడభబకర రరమశశటట ramisetty
తసడడ:డ ససధడకర ramisetty
ఇసటట ననస:100-1-358
వయససస:32
లస: పప

834
AP150990072412
పపరర: పడభబదడసస మసద� manda

93-107/283

తసడడ:డ పసచచయఖ� manda
ఇసటట ననస:100-1-187
వయససస:48
లస: పప
93-108/657

భసధసవప: వనసకటటశశరరరవప ససధడ
ఇసటట ననస:100-1-269
వయససస:22
లస: ససస స
93-107/286

93-107/274

తసడడ:డ ఏబబ � kondamudi
ఇసటట ననస:100-1-99
వయససస:34
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప� bodepalli
ఇసటట ననస:100-1-105
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ డతవడ� dunna
ఇసటట ననస:100-1-106
వయససస:42
లస: ససస స
835
SAA0741661
పపరర: లకహణ చలవరదద

93-107/273 825
824
SAA0734385
DDN1432228
పపరర: కకసడమబడడ అరరణడ kondamudi
పపరర: శరమబఖల� కకసడమబదద�

837
SAA0396267
పపరర: రమమదతవ� దడసస�

93-107/285

భరస : వవసకటటశశరరరవప� dasam
ఇసటట ననస:100-1-281
వయససస:31
లస: ససస స
93-107/287

840
AP150990075415
పపరర: జజఖత మమకల� mekala

93-107/288

భరస : ఇమమహనసఖయయల� mekala
ఇసటట ననస:100-1-387
వయససస:46
లస: ససస స
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841
AP150990075417
పపరర: హహమలత మమకల� mekala

93-107/289

భరస : రరఘవపలల� mekala
ఇసటట ననస:100-1-387
వయససస:62
లస: ససస స
844
DDN1433077
పపరర: శకనవరసరరవప� చససచస�

93-107/292

93-107/295

93-108/34

తసడడ:డ తరరపత రరవప Pokuri
ఇసటట ననస:100-2-33
వయససస:32
లస: పప
853
SAA0330670
పపరర: దసరరరరరవప� కలపరలల�

93-107/297

93-108/35

93-107/299

93-108/37

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:31
లస: ససస స
868
SAA0380048
పపరర: శకనవరసరరవప� మమకల�
తసడడ:డ ససబబయఖ� mekala
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:33
లస: పప

849
SAA1237833
పపరర: ఉదయ కకరణ బబ రరగడడ

93-108/660

851
SAA1233261
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వన్తమబల

93-108/668

852
SAA0307181
పపరర: పరరశతమహ దరసనడల�
darsanala
భరస : ఆదదశశషష� darsanala
ఇసటట ననస:100-2-47
వయససస:57
లస: ససస స

93-107/296

93-108/670

855
SAA1237684
పపరర: అనసష గబడడమమటర

93-108/672

854
SAA1237619
పపరర: రమదతవ జమసడతర మబదథ

857
SAA0734963
పపరర: నడగరశశర రరవప సప డడశశటట

తసడడ:డ వరయఖ ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:100-2-56
వయససస:22
లస: ససస స
93-108/36

860
SAA0462747
పపరర: బబజ నడయక పలలటట

863
SAA0917254
పపరర: లమవణఖ మమకల

866
SAA0916678
పపరర: రసగమహ మమకల

869
SAA0306233
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమకల
తసడడ:డ ససబబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:37
లస: పప

858
SAA0455642
పపరర: కరసమహ మమగవథ

93-107/298

భరస : వవనసటటససలమ నడయక megavath
ఇసటట ననస:100-2-102
వయససస:31
లస: ససస స
93-107/300

861
SAA0135806
పపరర: సపవనడయమక మమఘమవత

93-107/301

తసడడ:డ పరనసమయఖనడయక megavath
ఇసటట ననస:100-2-102
వయససస:36
లస: పప
93-107/302

864
SAA0396143
పపరర: అరరణడ కలమమరర� మమకల�

93-107/303

భరస : శకనవరసరరవప� mekala
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:30
లస: ససస స
93-107/305

భరస : ససబబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:58
లస: ససస స
93-107/307

93-107/294

తసడడ:డ వరయఖ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:100-2-22
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజరష మమకల
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:26
లస: ససస స
93-107/304

846
SAA0916991
పపరర: ససదథర కలమమర డతగల

భరస : చనన వనసకటబడవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:100-2-22
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వవనసటటసలక నడయక paleti
ఇసటట ననస:100-2-102
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నడయక పరలటట
ఇసటట ననస:100-2-102
వయససస:29
లస: పప
865
SAA0916322
పపరర: శశ మమకల

93-108/659

తసడడ:డ సతఖస సప డడశశటట
ఇసటట ననస:100-2-101
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరనడయక palati
ఇసటట ననస:100-2-102
వయససస:57
లస: ససస స
862
SAA1028670
పపరర: బబజ నడయక పరలటట

848
SAA1237635
పపరర: మమరగ ససజనఖ బబ రరగడడ

93-107/291

తసడడ:డ అకసమహ రరవప degala
ఇసటట ననస:100-1-412
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమయఖ జమసడతర మబదథ
ఇసటట ననస:100-2-55
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప సప డడశశటట
ఇసటట ననస:100-2-101
వయససస:35
లస: ససస స
859
AP150990075241
పపరర: వవసకటమమహ పరలత palati

93-107/293

తసడడ:డ మబసలయఖ వన్తమబల
ఇసటట ననస:100-2-43
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప� kupala
ఇసటట ననస:100-2-48
వయససస:37
లస: పప
856
SAA0917965
పపరర: పడమల సప డడశశటట

845
AP150990075286
పపరర: శవకలమమరర డతనల� degala

843
SAA0455675
పపరర: లకడహ కరరసశశటట

భరస : చనన karamsetty
ఇసటట ననస:100-1-410
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప� degala
ఇసటట ననస:100-1-412
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ఉపపలతల
ఇసటట ననస:100-2
వయససస:31
లస: ససస స
850
SAA0380220
పపరర: వజయ బబబబ పప కకరర

93-107/290

తసడడ:డ కకశశర� chavakula
ఇసటట ననస:100-1-404
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన � chanchu
ఇసటట ననస:100-1-410
వయససస:38
లస: పప
847
SAA1027607
పపరర: అనత ఉపపలతల

842
SAA0257469
పపరర: దసరర వర లకడహ� చవశకలల�

867
SAA0380063
పపరర: రరజరష� మమకల�

93-107/306

తసడడ:డ ససబబయఖ� meka
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:30
లస: పప
93-107/308

870
SAA0306258
పపరర: ససబబయఖ� మమకల�

93-107/309

తసడడ:డ వనసకయఖ� mekala
ఇసటట ననస:100-2-104
వయససస:60
లస: పప
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93-107/310 872
871
DDN1432160
SAA1145994
పపరర: హనసమసతరరవప� బబ బబబపలర �
పపరర: దసరర పడసరద గడడ స

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ� bodepalli
ఇసటట ననస:100-2-105
వయససస:50
లస: పప
874
SAA0916629
పపరర: వనసకట ససబబమహ గడడస

తసడడ:డ వనసకటయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:100.2.106
వయససస:22
లస: పప
93-107/312

భరస : వనసకటయఖ గడడస
ఇసటట ననస:100-2-108
వయససస:33
లస: ససస స
877
SAA1494475
పపరర: బజమహ తడటటకకసడ

93-107/914

875
SAA1040880
పపరర: శరఖమ పడసరద ఇటటకల

873
SAA1146042
పపరర: రరజఖలకడహ ఇటటకల

93-107/311

భరస : శరఖస పడసరద ఇటటకల
ఇసటట ననస:100-2-108
వయససస:28
లస: ససస స
93-107/313

తసడడ:డ దసరర పడసరద ఇటటకల
ఇసటట ననస:100-2-108
వయససస:35
లస: పప

876
DDN2177111
పపరర: వనసకటయఖ� గడడ స�

93-107/314

తసడడ:డ పరలవనసకయఖ � gaddam
ఇసటట ననస:100-2-108
వయససస:55
లస: పప

93-107/315

93-107/316 879
878
AP150990075057
AP150990072403
పపరర: ఆదదలకడహ తడడడకకసడ� tadikonda
పపరర: శకనవరసరరరవప తడడడకకసడ�
tadikonda
భరస : రరమయఖ� tadikonda
తసడడ:డ నడసచడరయఖ� tadikonda
ఇసటట ననస:100-2-109
ఇసటట ననస:100-2-109
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:41
లస: పప

93-107/317

880
SAA0306274
పపరర: రరమయఖ తడటటకకసడ�
tadikonda
తసడడ:డ మహనసదద� tadikonda
ఇసటట ననస:100-2-109
వయససస:83
లస: పప

93-107/318

881
DDN1430701
పపరర: నడగలకడహ తడడడకకసడ

93-107/320

883
AP150990072312
పపరర: భబషయఖ జకలసల� jakula

93-107/321

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తడటటకకసడ
ఇసటట ననస:100-2-109
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహనసదద తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:100-2-110
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� jakula
ఇసటట ననస:100-2-110
వయససస:68
లస: పప
886
SAA0917015
పపరర: వనసకట కకషష జకలసల

884
SAA0974569
పపరర: వనసకట ససబబమహ జకలసల

93-107/324

887
DDN2177103
పపరర: ససబబయఖ� జకలసల�

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ gongati
ఇసటట ననస:100-2-114
వయససస:42
లస: ససస స

93-107/325

888
SAA1145960
పపరర: వనసకట లకడహ జకలసల

93-107/915

భరస : వనసకట కకషష జకలసల
ఇసటట ననస:100.2.111
వయససస:20
లస: ససస స

93-107/330

896
SAA0886269
పపరర: వనసకట రరడడడ గగసగటట

93-108/646

899
SAA0554865
పపరర: అసకకరరడడడ కరకలమమనస
kakumanu
తసడడ:డ ససబబబరరడడడ kakumanu
ఇసటట ననస:100-2-118
వయససస:30
లస: పప

894
SAA1146489
పపరర: రజన కరసత రరడడడ గగసగటట

93-108/647

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గగసగటట
ఇసటట ననస:100.2.115
వయససస:22
లస: పప
93-107/331

897
SAA0552190
పపరర: వజయలకడహ కరకలనసరర
kakunuri
తసడడ:డ అసకకరరడడడ kakunuri
ఇసటట ననస:100-2-118
వయససస:35
లస: ససస స

93-107/332

93-107/334

900
SAA0917031
పపరర: అసకకరరడడడ కరకకనసరర

93-107/335

తసడడ:డ కకటట రరడడడ గగసగటట
ఇసటట ననస:100-2-116
వయససస:43
లస: పప
93-107/333

93-107/328

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరడ�డడ gongati
ఇసటట ననస:100-2-115
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ గగసగటట
ఇసటట ననస:100.2.115
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ గగసగటట
ఇసటట ననస:100-2-116
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనన వర రరడడడ gajjela
ఇసటట ననస:100-2-118
వయససస:48
లస: ససస స

93-107/323

తసడడ:డ కకటటరరడడడ� gongati
ఇసటట ననస:100-2-114
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరరడడడ� gongati
ఇసటట ననస:100-2-115
వయససస:44
లస: పప

898
SAA0455824
పపరర: ససససలమ గజరజలమ

885
AP150990075332
పపరర: నడరరయణమహ జకలసల�
jakkula
భరస : భబషయఖ� jakkula
ఇసటట ననస:100-2-111
వయససస:57
లస: ససస స

93-107/327 891
890
AP150990072493
AP150990075284
పపరర: శకనవరససలరరడడడ గగసగటట� gongati
పపరర: ధనలకడహ గగసగటట� gongati

93-107/329 893
892
AP150990072389
SAA1146497
పపరర: వనసకటటశశరరడడడ గగసగటట� gongati
పపరర: అనల కలమమర రరడడడ గగసగటట

895
SAA0886277
పపరర: ఆదదలకడహ గగసగటట

93-107/322

తసడడ:డ భబషయఖ � jakila
ఇసటట ననస:100-2-111
వయససస:34
లస: పప
93-107/326

882
SAA1146240
పపరర: వనసకట రమణ తడటటకకసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తడటటకకసడ
ఇసటట ననస:100-2-110
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబయఖ జకలసల
ఇసటట ననస:100-2-111
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషయఖ jakula
ఇసటట ననస:100-2-111
వయససస:24
లస: పప
889
AP150990075261
పపరర: వరమహ గగసగటట gongati

93-107/319

తసడడ:డ రరసదవ ససబబ రరడడ kakunuri
ఇసటట ననస:100-2-118
వయససస:31
లస: పప
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93-107/336

తసడడ:డ నడగగ రరడడడ gajula
ఇసటట ననస:100-2-118
వయససస:53
లస: పప

902
SAA0974544
పపరర: ససతతష కలమమర చవరశకలల

తసడడ:డ వరద రరజ chavvakula
ఇసటట ననస:100-2-120
వయససస:25
లస: పప

904
DDN2177038
పపరర: వరదరరజ చవరశకలల
chavvakula
తసడడ:డ సరసబశవరరవప chavvakula
ఇసటట ననస:100-2-120
వయససస:51
లస: పప

93-107/338

907
AP150990072274
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వరరకకటట�
varikuti
తసడడ:డ వనసకటబడవప� varikuti
ఇసటట ననస:100-2-121
వయససస:41
లస: పప

93-107/340

910
SAA0734559
పపరర: తతట సరసబశవ రరవప thota

93-107/343

905
SAA1237791
పపరర: అసజన దతవ మదడసస

తసడడ:డ మలర యఖ SAMPATHI
ఇసటట ననస:100-2-127
వయససస:38
లస: పప

908
SAA0734575
పపరర: తతట శక లకడహ thota

909
SAA0734542
పపరర: తతట పవన కలమమర thota

భరస : వవసకనన బబబబ sodisetty
ఇసటట ననస:100-2-128
వయససస:32
లస: ససస స
922
DDN1430115
పపరర: నడగరశశరరరవప sodisetty

911
SAA1240175
పపరర: సరయ తతజ దడదద

93-108/43

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ BOLLEDHU
ఇసటట ననస:100-2-147
వయససస:29
లస: పప

923
SAA0552018
పపరర: మమధవ డతగల degala

93-108/44

926
DDN1431675
పపరర: బబబబరరవప మమతసగర

93-107/345

912
SAA1223908
పపరర: రరమకకషష దడడ

93-107/958

915
SAA1008292
పపరర: మమధవ లత ససపత

93-108/38

భరస : రరధడకకషష ససపత
ఇసటట ననస:100-2-127
వయససస:31
లస: ససస స

929
SAA0917593
పపరర: ఆనసద babu BOLLEDHU
తసడడ:డ కనకరసబరస BOLLEDHU
ఇసటట ననస:100-2-147
వయససస:35
లస: పప

93-107/347

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� chodisetty
ఇసటట ననస:100-2-128
వయససస:34
లస: పప
93-108/41

921
DDN2177012
పపరర: వనసకనన బబబబ సప డడసపటట

93-108/42

తసడడ:డ రరజజ రరవప సప డడసపటట
ఇసటట ననస:100-2-128
వయససస:37
లస: పప
93-107/348

924
DDN1430222
పపరర: దడదదలకడహ�

93-107/349

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:100-2-141
వయససస:26
లస: ససస స
93-108/45

తసడడ:డ దతవసహయస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-146
వయససస:33
లస: పప
93-108/47

93-107/342

తసడడ:డ హరరబబబబ దడడ
ఇసటట ననస:100-2-124
వయససస:38
లస: పప

భరస : భబవనడనరరయణ degala
ఇసటట ననస:100-2-141
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబబ రరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-2-146
వయససస:29
లస: ససస స
928
SAA0917585
పపరర: పవన కలమమర బబ లలర దస

93-105/1069

93-107/346 918
917
AP150990075305
SAA0260331
పపరర: రరమలకడహ చగడడశశటట � chodisetty
పపరర: వనసకననబబబబ� చగడడశశటట �

920
DDN1431311
పపరర: లకడహ sodisetty

93-107/339

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప thota
ఇసటట ననస:100-2-123
వయససస:32
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప sodisetty
ఇసటట ననస:100-2-128
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప sodisetty
ఇసటట ననస:100-2-128
వయససస:48
లస: పప
925
SAA0455923
పపరర: యయసస మరరయమహ మథసగగ

93-107/341

భరస : రరజజరరవప� chodisetty
ఇసటట ననస:100-2-128
వయససస:67
లస: ససస స
93-108/40

906
AP150990075126
పపరర: ధనలకడహ మమమనవన� myneni
భరస : నడగరశశరరరవప� myneni
ఇసటట ననస:100-2-121
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనస thokala
ఇసటట ననస:100-2-125
వయససస:44
లస: ససస స
93-108/39

93-107/337

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ANDHRA PRADE
ఇసటట ననస:100-2-120
వయససస:19
లస: ససస స

93-107/344 914
913
AP150990075130
SAA0456194
పపరర: శయలకడహ నలగరల nalagaala
పపరర: కకటటశశరగ తతకల

919
SAA0455782
పపరర: శకలకడహ sodisetty

93-108/658

తసడడ:డ రరమకకషష దడదద
ఇసటట ననస:100-2-124
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరసబబబబ nalagaala
ఇసటట ననస:100-2-125
వయససస:40
లస: ససస స

903
SAA0455733
పపరర: ఝమనస రరణణ చవశకలలమ

భరస : వరద రరజలల chavvakula
ఇసటట ననస:100-2-120
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప thota
ఇసటట ననస:100-2-123
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ thota
ఇసటట ననస:100-2-123
వయససస:48
లస: పప

916
SAA0917395
పపరర: రరధ కకషష ససపత

93-106/50

927
SAA1036798
పపరర: ససనతడ బబ లలదడ స

93-108/46

భరస : ఆనసద బబబబ బబ లలదడ స
ఇసటట ననస:100-2-147
వయససస:60
లస: ససస స
93-108/48

930
SAA0735110
పపరర: ససబబమహ సససకర

93-108/49

భరస : వనసకటటశశర రరవప SUNKARA
ఇసటట ననస:100-2-148
వయససస:43
లస: ససస స
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93-108/50

932
AP150990072259
పపరర: రరజమహనరరవప తలకరయల

తసడడ:డ రరజమహనరరవప TALAKAYALA
ఇసటట ననస:100-2-149
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల TALAYAKALA
ఇసటట ననస:100-2-149
వయససస:64
లస: పప

934
SAA0735037
పపరర: శవ లసగస

935
SAA0917957
పపరర: లకడహ తరరపతమహ మబతడఖల

93-108/52

తసడడ:డ సరశమబలల lingam
ఇసటట ననస:100-2-150
వయససస:32
లస: పప
937
SAA0455741
పపరర: ధన లకడహ మబతడఖల

93-108/55

93-108/58

తసడడ:డ బబబబ BOLLEDDU
ఇసటట ననస:100-2-152
వయససస:37
లస: పప
943
SAA1044015
పపరర: రసజజ కటకస
భరస : సరసబయఖ కటకస
ఇసటట ననస:100-2-153
వయససస:33
లస: ససస స
946
DDN2180024
పపరర: santhi మమతసగర

93-108/62

93-108/56

93-108/65

తసడడ:డ యమకకబబ MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-157
వయససస:41
లస: పప

93-108/57

942
DDN1430768
పపరర: శవశసకరరరవప� కటకస�

93-107/351

947
DDN2177079
పపరర: మహనరరవప మమతసగర

950
DDN2180040
పపరర: ఝమనస రరణణ మమతసగర

953
SAA0333948
పపరర: పడసనడన బబ రరగడడడ

93-108/60

93-108/63

93-108/61

948
SAA0325167
పపరర: రరజకలమమరర మమతసగర

93-108/64

భరస : ఇశరకయయలల MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-156
వయససస:56
లస: ససస స
93-108/66

951
AP150990075223
పపరర: ఎలషమహ మమతసగర

93-108/67

భరస : యమకకబబ MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-157
వయససస:62
లస: ససస స
93-108/69

954
DDN2180081
పపరర: మమరగ ససకనఖ బబ రరగడడ

93-108/70

తసడడ:డ ఏసయఖ BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-160
వయససస:33
లస: ససస స

958
AP150990075364
పపరర: ఆదదలకడహ సప దడ

93-108/75

భరస : శకనస NARENDLA
ఇసటట ననస:100-2-162
వయససస:47
లస: ససస స

945
DDN2177087
పపరర: బసవరరజ మమరరగ
తసడడ:డ సతడఖనసదస meruga
ఇసటట ననస:100-2-154
వయససస:45
లస: పప

93-108/72

959
SAA0734914
పపరర: అనససరఖ నరరసడర

93-107/352

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � katakam
ఇసటట ననస:100-2-153
వయససస:55
లస: పప

93-108/71 956
955
AP150990072137
AP150990072305
పపరర: పసలల బబ రరగడడ BORUGADDA
పపరర: ఏసయఖ బబ రరగడడ
BORUGADDA
తసడడ:డ ఏసయఖ BORUGADDA
తసడడ:డ పసలల BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-160
ఇసటట ననస:100-2-160
వయససస:42
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవనడగరశశరరరవప soda
ఇసటట ననస:100-2-162
వయససస:43
లస: ససస స

939
SAA0330886
పపరర: మణణ బబ లలర దసడ

941
DDN1432079
పపరర: సరసబయఖ� కటకస�

భరస : పరల BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-160
వయససస:31
లస: ససస స

93-108/74

93-108/54

భరస : కకరణ BOLLEDDU
ఇసటట ననస:100-2-152
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జయ ససధడకర MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-157
వయససస:33
లస: ససస స
93-108/68

936
SAA0455535
పపరర: నడగ లకడహ చససచస

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప MUTHYALA
ఇసటట ననస:100-2-151
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇశరకయయలల MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-155
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పపదరతనస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-156
వయససస:67
లస: పప
952
SAA0325969
పపరర: జయససదడకర మమతసగర

938
SAA0917437
పపరర: pichaiah మబతడఖల

944
DDN2180032
పపరర: రరజఖలకడహ మమరరగ

93-107/350

భరస : శకనస chunchu
ఇసటట ననస:100-2-151
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బసవరరజ meruga
ఇసటట ననస:100-2-154
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-155
వయససస:37
లస: ససస స
949
AP150990072199
పపరర: ఇశరకయయలల మమతసగర

93-108/53

తసడడ:డ శవశసకరరరవప � katakam
ఇసటట ననస:100-2-153
వయససస:35
లస: పప
93-108/59

933
SAA0640532
పపరర: లసగమ ససధడ రరన lingam

భరస : శవ lingam
ఇసటట ననస:100-2-150
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ మబతడఖల
ఇసటట ననస:100-2-151
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప MUTHYALA
ఇసటట ననస:100-2-151
వయససస:51
లస: ససస స
940
DDN1430693
పపరర: కకరణ బబ లలర దసడ

93-108/51

957
AP150990075416
పపరర: పరపమహ పససపపలలటట

93-108/73

భరస : నరసయఖ PASUPULETI
ఇసటట ననస:100-2-161
వయససస:77
లస: ససస స
960
AP150990072180
పపరర: శవనడగరశశరరరవప సప దడ

93-108/76

తసడడ:డ అపలయఖ soda
ఇసటట ననస:100-2-162
వయససస:47
లస: పప
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961
AP150990075141
పపరర: ససధడరరణణ పపలపరటట

93-108/77

భరస : రరమమరరవప PULAPATI
ఇసటట ననస:100-2-163
వయససస:41
లస: ససస స
964
SAA0463075
పపరర: వవసకటటశశర రరవప soda

93-108/81

93-108/84

93-108/87

93-108/90

93-108/93

971
SAA0455949
పపరర: మరరయమహ

974
AP150990072102
పపరర: అసకమహరరవప తడటటశశటట

977
AP150990072318
పపరర: అనవనశశరరరవప tadisetty

93-108/96

980
SAA0456053
పపరర: ససజజతడ బబ రరగడడడ

93-108/88

93-108/83

969
AP150990075050
పపరర: కలమమరర తడడడశశటట

93-108/86

972
AP150990075056
పపరర: ససబబబలల తడడడశశటట

93-108/89

భరస : అసకమహరరవప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-168
వయససస:54
లస: ససస స
93-108/91

975
DDN1431857
పపరర: రరధదక తడడడచచటట

93-108/92

భరస : అనవనశశరరరవప TADISETTY
ఇసటట ననస:100-2-171
వయససస:34
లస: ససస స
93-108/94

978
SAA0308312
పపరర: ఛడయమ దతవ బబ రరగడడ

93-108/95

భరస : రరజజ రతనస BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-175
వయససస:41
లస: ససస స
93-108/97

భరస : లలనన బబబబ boru
ఇసటట ననస:100-2-176
వయససస:32
లస: ససస స

981
SAA0331421
పపరర: మమరరససవరరస బబ రరగడడ
BORUGADDA
భరస : మమణణకఖరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-176
వయససస:56
లస: ససస స

93-108/98

తసడడ:డ మమణణకరఖరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-176
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకరఖరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-176
వయససస:36
లస: పప

93-108/101
984
AP150990072107
పపరర: వనసకటబడవప బబ రరగడడ
BORUGADDA
తసడడ:డ మమణణకఖలరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-176
వయససస:41
లస: పప

985
DDN1430313
పపరర: రమణ� చచటటరర�

986
SAA0735003
పపరర: అనసరరధ దతవరపలర

987
SAA0331389
పపరర: కకటటశశరరరవప దతవరపలర

93-108/99

93-107/353

తసడడ:డ శకనస� chowtri
ఇసటట ననస:100-2-177
వయససస:26
లస: ససస స
988
SAA1361518
పపరర: దతవరపలర ససషహ
తసడడ:డ దతవరపలర కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:100-2-178
వయససస:23
లస: ససస స

93-108/697

983
DDN1432202
పపరర: రజనకరసత బబ రరగడడ

966
SAA0380238
పపరర: రమమష తషసగల

భరస : ఏససపరదస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-167
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగగతరరవప TADISETTY
ఇసటట ననస:100-2-171
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-175
వయససస:44
లస: పప
982
DDN1432681
పపరర: లలననడబబబ బబ రరగడడ

93-108/85

తసడడ:డ ఆశరరశదస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-168
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససగగతరరవప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-171
వయససస:57
లస: ససస స
979
AP150990072069
పపరర: రరజజరతనస బబ రరగడడ

968
DDN1432582
పపరర: ఏససదడసస తడడడశశటట

93-108/80

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప TUNGALA
ఇసటట ననస:100-2-165
వయససస:38
లస: పప

భరస : అసకమహ రరవప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-168
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప TADISETTY
ఇసటట ననస:100-2-168
వయససస:37
లస: పప
976
AP150990075140
పపరర: శవమహ తడడడశశటట

93-108/82

తసడడ:డ ఏససపరదస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-166
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-167
వయససస:62
లస: పప
973
DDN1431204
పపరర: పడభబకరరరవప తడడడశశటట

965
SAA0439901
పపరర: సతఖనడరరయణ soda

963
SAA0395988
పపరర: కనకదసరర తషసగల

భరస : రమమష TUNGALA
ఇసటట ననస:100-2-165
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప SODA
ఇసటట ననస:100-2-165
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరరష తడడడశశటట
ఇసటట ననస:100-2-166
వయససస:34
లస: ససస స
970
AP150990072110
పపరర: ఏససపరదస తడడడశశటట

93-108/79

భరస : సతఖనడరరయణ SODA
ఇసటట ననస:100-2-165
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరల రరవప SODA
ఇసటట ననస:100-2-165
వయససస:29
లస: పప
967
SAA0918005
పపరర: ఇసదదర తడడడశశటట

962
SAA0917908
పపరర: పపణఖవత సప డడ

93-108/100

93-108/102

93-108/103

భరస : కకటటశశర రరవప DEVERAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-178
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట DEVARAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-178
వయససస:47
లస: పప

989
AP150990075359
పపరర: లలమవత తడడడశశటట

990
SAA0870437
పపరర: ఆరగన తడదదశశటట

భరస : పడసరదరరవప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-179
వయససస:67
లస: ససస స

93-108/104

93-108/105

తసడడ:డ మమణణకఖ మణణ కలమమర tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-179
వయససస:25
లస: పప
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991
AP150990072309
పపరర: మమణణకఖమణణకలమమర తడటటశశటట

93-108/106

తసడడ:డ పడసరదరరవప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-179
వయససస:46
లస: పప
994
SAA1317049
పపరర: రరజశశఖర గబదద

93-105/1130

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గబదద
ఇసటట ననస:100-2-183
వయససస:52
లస: పప
997
SAA1027292
పపరర: గగపస కకషష పతతస మ

93-107/354

93-107/356

తలర : శలలహనస మమతసగర
ఇసటట ననస:100-2-227
వయససస:22
లస: ససస స
1006 SAA0260075
పపరర: జజఖత BORUGADDA

93-108/113

93-108/116

93-108/119

భరస : పడసరద రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:100-2-233
వయససస:44
లస: ససస స

93-107/355

1001 AP150990075155
పపరర: రమమదతవ బబ రరగడడ

1004 AP150990075145
పపరర: మరరయమహ బబ రరగడడ

1007 AP150990075190
పపరర: జయశక బబ రరగడడ

1010 SAA0697789
పపరర: ససనత మమతసగర

1013 SAA0331413
పపరర: ఉష రరణణ మమతసగర

93-108/123

1016 AP150990075187
పపరర: సతఖవత మమరరగ

93-108/108

1019 DDN2177129
పపరర: పడసరద రరవప కరసడడడ
తసడడ:డ రరజజ రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:100-2-233
వయససస:50
లస: పప

999
SAA1237536
పపరర: పదడహ బబడసపరడడ చరరకకరర

93-108/661

1002 AP150990075156
పపరర: నడగరతనస బబ రరగడడ

93-108/109

భరస : ఏససపరదస BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-226
వయససస:62
లస: ససస స
93-108/111

1005 SAA1028712
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ రరగడడ

93-108/112

తసడడ:డ శలహనస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:100-2-227
వయససస:23
లస: పప
93-108/114

1008 AP150990072201
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ రరగడడ

93-108/115

తసడడ:డ ఏససరతనస BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-228
వయససస:41
లస: పప
93-108/117

1011 AP150990075055
పపరర: నడగరతనస మమతసగర

93-108/118

భరస : భబససరరరవప MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-229
వయససస:70
లస: ససస స
93-108/120

1014 AP150990072117
పపరర: సరసబయఖ మమతసగర

93-108/121

తసడడ:డ దతవసహయస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-230
వయససస:57
లస: పప
93-108/124

భరస : సతడఖనసదస MERUGA
ఇసటట ననస:100-2-231
వయససస:62
లస: ససస స
93-108/126

93-107/1016

భరస : జయకకషష చరరకకరర
ఇసటట ననస:100-2-225
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-230
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కనక రరజ మమరరగ
ఇసటట ననస:100-2-231
వయససస:33
లస: ససస స
1018 SAA1018051
పపరర: హహహమమవత కరసడడడ

998
SAA0456186
పపరర: అనసత లకడహ ససపథథ

93-108/107

తసడడ:డ రరజశశకర గబదద
ఇసటట ననస:100-2-183
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససరరష MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-229
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయమ దడసస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-229
వయససస:32
లస: పప
1015 SAA0917940
పపరర: వజయ లకడహ మమరరగ

996
SAA1386796
పపరర: వనసకటటష గబదద

93-107/1015

భరస : ఏససరతనస BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-228
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-228
వయససస:67
లస: పప
1012 SAA0697797
పపరర: మమతసగర ససరరష

995
SAA1316983
పపరర: శక దతవ గబదద

భరస : సరలహన BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-227
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-228
వయససస:34
లస: ససస స
1009 AP150990072212
పపరర: ఏససరతనస బబ రరగడడ

భరస : ససబబబరరవప MUKKALA
ఇసటట ననస:100-2-181
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-226
వయససస:40
లస: ససస స
93-108/110

993
AP150990075053
పపరర: జవరతనస భబపత

తసడడ:డ మమణణకఖ మణణ కలమమర తడడడశశటట
ఇసటట ననస:100-2-179
వయససస:19
లస: పప

భరస : అసజనవయమ మబరరస sampati
ఇసటట ననస:100-2-213
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదడవనసకటటశశరరర � meka
ఇసటట ననస:100-2-226
వయససస:34
లస: పప
1003 SAA1028597
పపరర: పసడత మమతసగర

93-108/698

భరస : రరజశశఖర గబదద
ఇసటట ననస:100-2-183
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పతతస మ
ఇసటట ననస:100-2-196
వయససస:24
లస: పప
1000 DDN1430727
పపరర: రవసదడ� మమకర�

992
SAA1468917
పపరర: కకరస ర జజషషవ తడడడశశటట

1017 AP150990072118
పపరర: కనకరరజ మమరరగ

93-108/125

తసడడ:డ సతడఖనసదస MERUGA
ఇసటట ననస:100-2-231
వయససస:45
లస: పప
93-108/127

93-108/699
1020 SAA1443472
పపరర: శరసబయఖ చసడసరగ Chanduri

తసడడ:డ పపదడనన చసడసరగ
ఇసటట ననస:100-2-236/1
వయససస:30
లస: పప
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93-108/128

భరస : రమమష AKULA
ఇసటట ననస:100-2-237
వయససస:29
లస: ససస స
1024 SAA0305938
పపరర: అజయ కలమమర deshamala

93-108/131

1025 DDN2177277
పపరర: అనల బబబబ దతశమమల

93-108/134

1028 SAA0655035
పపరర: మమధవ డతగల
భరస : భబవనడనరయణ DEGALA
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:29
లస: ససస స

1030 AP150990075199
పపరర: వజయనరహల దడదద

1031 SAA0455725
పపరర: రజన వవనగళర

93-108/137

భరస : శకరరమబలల DADI
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప venigalla
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:33
లస: పప
1036 SAA1348648
పపరర: రరజరష మమతసగర

93-108/700

93-108/143

తసడడ:డ దడసస gangolu
ఇసటట ననస:100-2-242
వయససస:37
లస: పప

1037 SAA1318658
పపరర: శకధర పరరసస

1040 SAA1146505
పపరర: రమఖ దతవరపలర

93-108/144

1043 SAA0917924
పపరర: రరమ లకడహ గసగగలల

1046 SAA0439877
పపరర: ఆదడమబ గసగగలల

తసడడ:డ ససబబయఖ� jekkula
ఇసటట ననస:100-2-243
వయససస:68
లస: పప

93-108/133

1029 SAA0456046
పపరర: నడగ లకడజ ఖ వవనగళర

93-108/136

1032 SAA0462820
పపరర: mahesh వవనగళర

93-108/139

తసడడ:డ శకనవరస రరవప venigalla
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:30
లస: పప
93-108/141

1035 SAA1237858
పపరర: బబల రరజ మమతసగర

93-108/662

తసడడ:డ మరరయదడస మమతసగర
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:20
లస: పప
93-105/1131

1038 SAA0644120
పపరర: దతవర పలర శరరదడ

93-108/142

భరస : కకటటశశర రరవప DEVERAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-240
వయససస:40
లస: ససస స
93-108/648

1041 SAA1146513
పపరర: రమమష అరవసద దతవరపలర

93-108/649

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతవరపలర
ఇసటట ననస:100.2.240
వయససస:21
లస: పప
93-108/145

1044 SAA0455550
పపరర: గసగమహ ఏపపరగ

93-108/146

భరస : చరసజవ EPURI
ఇసటట ననస:100-2-242
వయససస:39
లస: ససస స
93-108/148

తసడడ:డ దడసస gangolu
ఇసటట ననస:100-2-242
వయససస:41
లస: పప

93-107/358 1049 AP150990072188
1048 SAA0554857
పపరర: కకషషయఖ కకమమహదద kondamudi
పపరర: రరమయఖ జరకలసల� jekkula

తసడడ:డ యలర యఖ kondamudi
ఇసటట ననస:100-2-243
వయససస:34
లస: పప

93-108/138

భరస : ఆదస గసగగలల
ఇసటట ననస:100-2-242
వయససస:35
లస: ససస స
93-108/147

1026 SAA0333930
పపరర: రమమష బబబబ ఆకలల

భరస : ససరరశ కలమమర venigalla
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతవరపలర
ఇసటట ననస:100.2.240
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నడగ రరజ GANGOLU
ఇసటట ననస:100-2-242
వయససస:32
లస: ససస స
1045 SAA0334037
పపరర: రరజ గసగగలల

93-108/135

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పరరసస
ఇసటట ననస:100-2-240
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప DEVERAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-240
వయససస:50
లస: పప
1042 SAA0455865
పపరర: అరరణడ గసగగలక

1034 SAA0463091
పపరర: శకనవరస రరవప వవనగళర

93-108/130

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ AKULA
ఇసటట ననస:100-2-237
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశరళళ venigalla
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదడసస మమతసగర
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:18
లస: పప
1039 SAA0305920
పపరర: కకటటశశరరరవప దతవరపలర

93-108/132

భరస : శకనవరస రరవప venigalla
ఇసటట ననస:100-2-238
వయససస:47
లస: ససస స
93-108/140

1023 AP150990075189
పపరర: ఝమనసరరణణ దతశమమల

భరస : పడభబకరరరవప DESHMALA
ఇసటట ననస:100-2-237
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప deshamala
ఇసటట ననస:100-2-237
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప DESHMALA
ఇసటట ననస:100-2-237
వయససస:65
లస: పప

1033 SAA0463984
పపరర: ససరరశ కలమమర వవనగళర

93-108/129

భరస : లకడహ నడరరయణ AKULA
ఇసటట ననస:100-2-237
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రరవప deshamala
ఇసటట ననస:100-2-237
వయససస:32
లస: పప
1027 AP150990072319
పపరర: పడభబకరరరవప దతశమమల

1022 SAA0456210
పపరర: వర రరగవమమహ akula

1047 AP150990075312
పపరర: ససబబమహ జకలసల� jakula

93-107/357

భరస : రరమయఖ� jakula
ఇసటట ననస:100-2-243
వయససస:57
లస: ససస స
93-107/359

93-107/360
1050 AP150990075304
పపరర: రరజఖలకడహ నమహల� nimmala

భరస : కకపరరరవప� nimmala
ఇసటట ననస:100-2-244
వయససస:52
లస: ససస స

Page 37 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

93-107/361 1052 AP150990072203
1051 AP150990075316
పపరర: రరగవమహ నమహల� nimmala
పపరర: వనసకటటశశరరర చసదస� chandu

భరస : రరమయఖ� nimmala
ఇసటట ననస:100-2-244
వయససస:72
లస: ససస స
1054 SAA0455691
పపరర: జజఖత మమచడబటటటన

తసడడ:డ వనసకటయఖ� chandu
ఇసటట ననస:100-2-244
వయససస:53
లస: పప
93-107/364

భరస : వవణబ matchabatuni
ఇసటట ననస:100-2-246
వయససస:32
లస: ససస స
1057 DDN2177285
పపరర: వవణబబబబబ మమచడబతస న

93-107/362

1055 SAA0917007
పపరర: వనసకటటశశరరర మమకర

తసడడ:డ రరమయఖ� nimmala
ఇసటట ననస:100-2-244
వయససస:62
లస: పప
93-107/365

తసడడ:డ వనసకట సరశమ meka
ఇసటట ననస:100-2-246
వయససస:68
లస: పప
93-108/150

1058 SAA0257303
పపరర: లలమవత

93-107/363
1053 AP150990072217
పపరర: కకషరషరరవప నమహల� nimmala

1056 AP150990075124
పపరర: పరరశత మమచడబతస న

93-108/149

భరస : వనసకటటశశరరరవప MACHABATHINI
ఇసటట ననస:100-2-246
వయససస:57
లస: ససస స
93-108/152

1059 SAA0260356
పపరర: వవసకటటశశరరరవప కరశసశశటట

93-108/153

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప MACHABATHINI
ఇసటట ననస:100-2-246
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప KESHAMSETTY
ఇసటట ననస:100-2-247
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సదడశవరరవప KESHAMSETTY
ఇసటట ననస:100-2-247
వయససస:36
లస: పప

1060 SAA0640839
పపరర: మకకల రరన mikkili

1061 SAA0640524
పపరర: మకకల పడమలమ mikkili

1062 SAA0640656
పపరర: మకకల సదడశవ రరవప mikkili

93-107/366

భరస : రతన కలమమర mikkili
ఇసటట ననస:100-2-248
వయససస:32
లస: ససస స
1063 SAA0640888
పపరర: మకకల అబబడహమ mikkili

భరస : అబబడహమ mikkili
ఇసటట ననస:100-2-248
వయససస:42
లస: ససస స
93-107/369

తసడడ:డ యయసస దడస mikkili
ఇసటట ననస:100-2-248
వయససస:47
లస: పప
1066 SAA0917551
పపరర: చననబబబయ యరరస

93-107/367

1064 SAA0917692
పపరర: శశకళ యరరస

తసడడ:డ మబతడఖల రరవప mikkili
ఇసటట ననస:100-2-248
వయససస:37
లస: పప
93-108/154

భరస : చననబబబయ YARAM
ఇసటట ననస:100-2-248
వయససస:26
లస: ససస స
93-108/156

తసడడ:డ రరజల YARAM
ఇసటట ననస:100-2-248
వయససస:38
లస: పప

1067 AP150990075079
పపరర: కమలకలమమరర తలకరయల

1065 SAA0308320
పపరర: రతన కలమమర మకకసల

93-108/155

తసడడ:డ అబడహస MIKKILI
ఇసటట ననస:100-2-248
వయససస:33
లస: ససస స
93-108/157

భరస : రరజమహనడడవప TALAKAYALA
ఇసటట ననస:100-2-249
వయససస:52
లస: ససస స

1068 AP150990075131
పపరర: రమణ వలగరల� valgala

1072 DDN2173276
పపరర: గగవరడన ఆదదలకడహ యరకగబసడ

తసడడ:డ బడహహయఖ GOLLAPUDI
ఇసటట ననస:100-2-253
వయససస:35
లస: ససస స
93-106/51

భరస : కకసడయఖ yerragunda
ఇసటట ననస:100-2-254
వయససస:58
లస: ససస స
1075 DDN2177152
పపరర: వజయ ధసళపరళళ దసళపరళర

93-108/162

భరస : వవసపరటట పరపరరరవప
ఇసటట ననస:100-2-261/2
వయససస:48
లస: ససస స

1076 SAA1242171
పపరర: నవన కలమమర పప రరమలర

93-108/160

1079 SAA1239599
పపరర: పరపరరవప వనసపటట
తసడడ:డ నరసయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:100-2-261/2
వయససస:22
లస: పప

1074 SAA0552067
పపరర: వజయలకడహ తడళబతష
స న

93-108/161

భరస : జయసత talabathuni
ఇసటట ననస:100-2-259
వయససస:64
లస: ససస స
93-107/959

తసడడ:డ వనసకరమణ పప రరమలర
ఇసటట ననస:100-2-261
వయససస:37
లస: పప
93-107/961

93-108/159

భరస : వనసకట ససబబబరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:100-2-253
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వజయ DULIPALLA
ఇసటట ననస:100-2-259
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగభబషణస DULIPALLA
ఇసటట ననస:100-2-259
వయససస:40
లస: పప
1078 SAA1217298
పపరర: వవసపరటట ససత

1073 DDN2180115
పపరర: కకషషవవణణ దసళపరళర

93-107/370

భరస : చనఅసకమహరరవప� valaga
ఇసటట ననస:100-2-252
వయససస:42
లస: ససస స

93-107/371 1070 SAA0655068
93-108/158 1071 SAA0655050
1069 SAA0871427
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప గగలర పపడడ
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప గగలర పపడడ
పపరర: వజయమమహ గగలర పపడడ

తసడడ:డ బడహహయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:100-2-253
వయససస:35
లస: పప

93-107/368

1077 SAA1241017
పపరర: నడగ పదహజ పప రరమలర

93-107/960

భరస : నవన కలమమర పప రరమలర
ఇసటట ననస:100-2-261
వయససస:29
లస: ససస స
93-107/962

1080 SAA0455857
పపరర: శక లకడహ పపలమ

93-107/372

భరస : శకనవరస రరవప poola
ఇసటట ననస:100-2-262
వయససస:30
లస: ససస స
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1081 AP150990075398
పపరర: వనసకరయమహ పపలమ

93-108/163

భరస : వనసకటటశశరరరవప pula
ఇసటట ననస:100-2-262
వయససస:57
లస: ససస స
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1082 AP150990072229
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపలమ

93-108/164

తసడడ:డ సప మయఖ PULA
ఇసటట ననస:100-2-262
వయససస:62
లస: పప
1085 SAA1462449
పపరర: పపదడనన చసడసరగ

93-106/983

1086 SAA1462092
పపరర: ఆధద లకడహ చసడసరగ

93-107/1017

1089 SAA0395970
పపరర: శశకలజ� పటటట ల�

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప pattela
ఇసటట ననస:100-2-265
వయససస:29
లస: పప
93-107/963

1095 SAA0644310
పపరర: దతవకర

93-107/373

1098 SAA0734922
పపరర: వర రరఘవమహ

1087 SAA1462365
పపరర: వనసకట రమణ చసడసరగ

93-106/985

1090 SAA0257451
పపరర: పదడహవత పటటట ల

93-107/374

భరస : మమణణకఖల రరవప pattela
ఇసటట ననస:100-2-265
వయససస:71
లస: ససస స
93-107/376

1093 SAA0260372
పపరర: మమణణకఖల రరవప పటటటల

93-107/377

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ pettale
ఇసటట ననస:100-2-265
వయససస:79
లస: పప
93-108/165

భరస : venkateswarlu VARIKUTI
ఇసటట ననస:100-2-267
వయససస:28
లస: ససస స
93-108/166

93-108/702

భరస : శరసబయఖ చసడసరగ
ఇసటట ననస:100-2-263/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప పటటట ల
ఇసటట ననస:100-2-265
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ వరరకకటట
ఇసటట ననస:100-2-267
వయససస:70
లస: పప
1097 SAA0917916
పపరర: భబరత లసగర

93-106/984

భరస : వజయ సరరధద� pattela
ఇసటట ననస:100-2-265
వయససస:34
లస: ససస స

93-107/375 1092 SAA0260315
1091 SAA0640920
పపరర: పటటటల సతఖనడరరయణ pattela
పపరర: వజయ సరరధద పటటట ల

1084 SAA1439504
పపరర: నడగ లకడహ చసడడరర

భరస : వవణబ చసడడరర
ఇసటట ననస:100-2-263
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపదడనన చసడసరగ
ఇసటట ననస:100-2-263/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ చసడసరగ
ఇసటట ననస:100-2-263/1
వయససస:27
లస: ససస స

1094 SAA1223957
పపరర: వనసకట రరవప వరరకకటట

93-108/701

తసడడ:డ పపదడనన చసడడరర
ఇసటట ననస:100-2-263
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ చసడసరగ
ఇసటట ననస:100-2-263/1
వయససస:58
లస: పప
1088 SAA1471119
పపరర: వనసకట రమణ చసడసరగ

1083 SAA1440049
పపరర: వవణబ చసడడరర

1096 SAA1051507
పపరర: రగజజరరణణ గబడడపపడడ

93-107/378

భరస : ఉదయబసమమర గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:100-2-269
వయససస:24
లస: ససస స
93-108/167

1099 SAA0917387
పపరర: కలటటసబ రరవప లసగర

93-108/168

తసడడ:డ శవనడగరశశరరరవప లసగర
ఇసటట ననస:100-2-269
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ LINGA
ఇసటట ననస:100-2-269
వయససస:49
లస: ససస స

93-107/379
1100 AP150990075070
పపరర: ససగబణ శనకరసయల�
shemakkayala
భరస : బసవరసజనవయబలల� shenakkayala
ఇసటట ననస:100-2-270
వయససస:47
లస: ససస స

93-107/380 1102 AP150990072108
93-107/381
1101 SAA0554782
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప మమకర meka
పపరర: బసవరసజనవయబలల
శశనకరసయల� shenakkayala
తసడడ:డ గబరవయఖ meka
తసడడ:డ బకకలల� shenakkayala
ఇసటట ననస:100-2-270
ఇసటట ననస:100-2-270
వయససస:48
లస: పప
వయససస:52
లస: పప

1103 SAA0552299
పపరర: మమధవ మమకర meka

1104 SAA0455766
పపరర: గగతమ లసగర

93-107/382

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప meka
ఇసటట ననస:100-2-271
వయససస:40
లస: ససస స
1106 SAA0463000
పపరర: నడసచడరయఖ లసగర
తసడడ:డ నడరరయణ linga
ఇసటట ననస:100-2-275
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప లసగర
ఇసటట ననస:100-2-269
వయససస:32
లస: పప

93-107/383

1105 AP150990075051
పపరర: అచచమహ కకమహశశటట �
kommisetty
భరస : సరసబయఖ� komisetty
ఇసటట ననస:100-2-275
వయససస:47
లస: ససస స

93-107/384

93-108/169

1108 SAA0644229
పపరర: మరరయమల రతమమహ

93-108/170

భరస : నడసచడరయఖ linga
ఇసటట ననస:100-2-275
వయససస:29
లస: ససస స
93-107/385

1107 AP150990075244
పపరర: పదడహవత పపరర
భరస : శకనవరసరరవప PERA
ఇసటట ననస:100-2-275
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పసచడచ రరవప MIRIYALA
ఇసటట ననస:100-2-275
వయససస:59
లస: ససస స
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1109 AP150990072144
పపరర: సరసబశవరరవప పపరర

93-108/171

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ PERA
ఇసటట ననస:100-2-275
వయససస:56
లస: పప
1112 SAA1018044
పపరర: శవరరమకకషష పపర

93-108/174

93-107/386

93-108/180

93-108/183

93-108/186

93-107/388

93-108/190

తసడడ:డ దడసస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-285
వయససస:40
లస: పప

1122 SAA0305953
పపరర: నడగరరజ మమమనవన

1125 AP150990075377
పపరర: mariamma dodda

1128 SAA0917494
పపరర: జగదథష గబడడమమటర

1131 AP150990072070
పపరర: అపరలరరవప దతవరపలర

93-108/193

1134 SAA0308072
పపరర: ఉషరరరణణ పపరర

93-108/184

1137 SAA0462853
పపరర: దడసస తడడడశశటట
తసడడ:డ మశశ Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-285
వయససస:64
లస: పప

1117 SAA1028654
పపరర: గగపస కకషష పపరర

93-108/178

1120 SAA0308254
పపరర: గరయతడ పప కల

93-108/182

1123 SAA0305961
పపరర: ససబబబరరవప పప కల

93-108/185

తసడడ:డ darmaiah POKALA
ఇసటట ననస:100-2-279
వయససస:41
లస: పప
93-108/187

1126 SAA0307504
పపరర: నడగరసదడఎస కసబబల

93-107/387

భరస : శకనవరస రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:100-2-282
వయససస:38
లస: ససస స
93-108/188

1129 AP150990072097
పపరర: వరయఖ గబడడమమటర

93-108/189

తసడడ:డ మసరసనడడవప GUDIMETLA
ఇసటట ననస:100-2-283
వయససస:46
లస: పప
93-108/191

1132 SAA0456087
పపరర: ససవరరష తడడడశశటట

93-108/192

భరస : సరసబశవ రరవప TADISETTI
ఇసటట ననస:100-2-285
వయససస:31
లస: ససస స
93-108/194

భరస : సరసబశవరరవప PERA
ఇసటట ననస:100-2-285
వయససస:49
లస: ససస స
93-108/196

93-108/176

భరస : ససబబబరరవప POKALA
ఇసటట ననస:100-2-279
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట DEVARAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-284
వయససస:47
లస: పప

భరస : rajaratnam Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-285
వయససస:34
లస: ససస స
1136 SAA0305755
పపరర: రరజరతనస తడడడశశటట

93-108/181

తసడడ:డ వరయఖ GUDIMETLA
ఇసటట ననస:100-2-283
వయససస:26
లస: పప

భరస : అపరలరరవప DEVARAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-284
వయససస:34
లస: ససస స
1133 DDN1431147
పపరర: ఇనడశమహ

1119 SAA0554667
పపరర: ESWEARAPRASAD

1114 DDN1432004
పపరర: వరయఖ వరసశశటట

తసడడ:డ మధసససధన రరవప పపరర
ఇసటట ననస:100-2-277
వయససస:26
లస: పప

భరస : లలకయఖ dodda
ఇసటట ననస:100-2-281
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:100-2-282
వయససస:39
లస: పప
1130 SAA0330779
పపరర: జజష మమరర దతవరపలర

93-108/177

తసడడ:డ వనసకటబడవప MYNENI
ఇసటట ననస:100-2-279
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప MYNENI
ఇసటట ననస:100-2-279
వయససస:41
లస: పప
1127 SAA0699108
పపరర: శకనవరస రరవప కసబబల

1116 AP150990075246
పపరర: మబరళససతడరరవమహ పపరర

93-108/173

తసడడ:డ నడరరయణ VEERAMASETTY
ఇసటట ననస:100-2-276
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అపరల రరవప KARRI
ఇసటట ననస:100-2-278
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప MYNENI
ఇసటట ననస:100-2-279
వయససస:56
లస: ససస స
1124 AP150990072303
పపరర: బబలశకధర మమమనవన

93-108/175

భరస : మధసససధనరరవప PERA
ఇసటట ననస:100-2-277
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఈశశర పడసరద KARRI
ఇసటట ననస:100-2-278
వయససస:46
లస: ససస స
1121 AP150990075125
పపరర: పడమలమరరణణ మమమనవన

1113 SAA0643973
పపరర: పపరర హరర కకషష

1111 SAA1028662
పపరర: లకహమహ వరసశశటట

భరస : నడరరయణ వరసశశటట
ఇసటట ననస:100-2-276
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప PERA
ఇసటట ననస:100-2-276
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మధస peera
ఇసటట ననస:100-2-277
వయససస:28
లస: పప
1118 SAA0552091
పపరర: వజయలకడహ కరరక

93-108/172

భరస : వరయఖ VEERAMASETTY
ఇసటట ననస:100-2-276
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప PERA
ఇసటట ననస:100-2-276
వయససస:23
లస: పప
1115 SAA0554592
పపరర: గగపసకకషష పసరర peera

1110 DDN1432020
పపరర: రమమదతవ వరసశశటట

1135 DDN1432418
పపరర: సరసబశవరరవప తడడడసపటట

93-108/195

తసడడ:డ దడసస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-285
వయససస:33
లస: పప
93-108/197

1138 SAA0917866
పపరర: పపజ

93-108/198

భరస : భబషణస బబబబ VASIMALLA
ఇసటట ననస:100-2-286
వయససస:29
లస: ససస స
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93-108/199

భరస : మమణణకఖ రరవప VASIMALLA
ఇసటట ననస:100-2-286
వయససస:29
లస: ససస స
1142 SAA0305987
పపరర: manikyarao వరససమళళ

93-108/202

93-108/205

93-108/208

93-108/211

93-108/213

1149 AP150990072013
పపరర: రరధ కరరక

1152 SAA1348564
పపరర: పదహ తడడడసపటట

1155 AP150990075360
పపరర: సరవతడ కరరరమసచ

93-108/216

1158 AP150990072404
పపరర: ససగగతబబబబ కరరరమసచ

1161 SAA1348614
పపరర: రతన కలమమరర మమడడద

తసడడ:డ ససగగత రరవప KARUMANCHI
ఇసటట ననస:100-2-293
వయససస:56
లస: పప

భరస : రసగ రరజ మమడడద
ఇసటట ననస:100-2-293
వయససస:38
లస: ససస స

1163 AP150990075098
పపరర: గబరవమహ మమకతతటట

1164 SAA0917650
పపరర: అనల మమకతతటట

93-108/220

భరస : వరయఖ MEKATHOTI
ఇసటట ననస:100-2-294
వయససస:47
లస: ససస స
1166 SAA0308171
పపరర: మసరసనమహ మమతసగర
భరస : పడసరదరరవప MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-296
వయససస:63
లస: ససస స

93-108/209

93-108/703

1167 SAA1146554
పపరర: మబరళ శశఖర మమతసగర
తసడడ:డ రరజరష బబబబ మమతసగర
ఇసటట ననస:100-2-296
వయససస:22
లస: పప

1147 AP150990075354
పపరర: మమణణకఖమహ కరరక

93-108/207

1150 SAA1146638
పపరర: ససజజత తడడడశశటట

93-108/210

1153 SAA0380097
పపరర: రమమష తడడడశశటట

93-108/212

తలర : పదహ TADISETTY
ఇసటట ననస:100-2-290
వయససస:28
లస: పప
93-108/214

1156 DDN1431196
పపరర: రవకకరణ కరరరమసచ

93-108/215

తసడడ:డ బబషణసబబబబ karumanchi
ఇసటట ననస:100-2-292
వయససస:34
లస: పప
93-108/217

1159 AP150990075076
పపరర: వననద కరరరమసచ

93-108/218

భరస : భబషణసబబబబ karumanchi
ఇసటట ననస:100-2-293
వయససస:53
లస: ససస స
93-108/704

1162 SAA1361724
పపరర: రరతషరరణణ మమడడద

93-108/705

తసడడ:డ రసగరరజ మమడడద
ఇసటట ననస:100-2-293
వయససస:20
లస: ససస స
93-108/221

తసడడ:డ వరయఖ MEKATHOTI
ఇసటట ననస:100-2-294
వయససస:25
లస: పప
93-108/223

93-108/204

తసడడ:డ వనసకట రరవప తడడడశశటట
ఇసటట ననస:100-2-289
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగగతరరవప karumanchi
ఇసటట ననస:100-2-292
వయససస:56
లస: పప
93-108/219

1144 SAA0308288
పపరర: అరరణడ కరరక

భరస : వనసకటటశశరరర KARRA
ఇసటట ననస:100-2-287
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససగగతబబబబ KARUMANCHI
ఇసటట ననస:100-2-292
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనయయలల GALI
ఇసటట ననస:100-2-292
వయససస:43
లస: పప
1160 SAA0554717
పపరర: భబషణస బబబబ కరరరమసచ

93-108/206

భరస : బబబబరరవప తడడడసపటట
ఇసటట ననస:100-2-289
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మరరయదడసస GALI
ఇసటట ననస:100-2-292
వయససస:37
లస: ససస స
1157 AP150990072068
పపరర: మరరయదడసస గరల

1146 AP150990075077
పపరర: ససజజత కరరక

93-108/201

భరస : ససధడకర KARRA
ఇసటట ననస:100-2-287
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర KARRA
ఇసటట ననస:100-2-287
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-289
వయససస:33
లస: పప
1154 SAA0330860
పపరర: నరహల జజఖత గరల

93-108/203

భరస : భబససరరరవప karra
ఇసటట ననస:100-2-287
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప KARRA
ఇసటట ననస:100-2-287
వయససస:38
లస: పప
1151 SAA0330621
పపరర: వనసకట రరవప తడడడశశటట

1143 AP150990072148
పపరర: వససతరరవప వరససమళళ

1141 SAA0330605
పపరర: భబషణస బబబబ వరససమళర

తసడడ:డ వససత రరవప VASIMALLA
ఇసటట ననస:100-2-286
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భబషణస VASIMALLA
ఇసటట ననస:100-2-286
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరధ KARRA
ఇసటట ననస:100-2-287
వయససస:39
లస: ససస స
1148 SAA0306001
పపరర: ససధడకర కరరక

93-108/200

భరస : వససతరరవప VASIMALLA
ఇసటట ననస:100-2-286
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప VASIMALLA
ఇసటట ననస:100-2-286
వయససస:34
లస: పప
1145 SAA0308304
పపరర: నరహల కరరక

1140 AP150990075353
పపరర: అనడనమణణ వరససమళళ

1165 SAA0917882
పపరర: సససనన గరకసస మమతసగర

93-108/222

భరస : రరజరశ బబబబ matangi
ఇసటట ననస:100-2-296
వయససస:40
లస: ససస స
93-108/224

1168 DDN2177327
పపరర: రరజరష babu

93-108/225

తసడడ:డ పడసరదరరవప MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-296
వయససస:45
లస: పప
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1169 SAA0552117
పపరర: రజన బబ లలర దసడ bollebhu

93-108/226

భరస : రమమష bollebhu
ఇసటట ననస:100-2-297
వయససస:32
లస: ససస స
1172 SAA0917858
పపరర: నడగ దదవఖ తడడడశశటట

93-108/229

93-108/232

93-108/235

93-108/238

93-107/389

93-108/241

1182 AP150990075161
పపరర: జజనకక పపరర

1185 SAA0463935
పపరర: శవ కలమమర సమరరర

1188 SAA0455592
పపరర: వవనసటటశశరమమహ పరరసర

93-108/244

1191 SAA1071562
పపరర: పడభబ కలమమర దసడమబడడ

93-108/247

1194 AP150990072237
పపరర: చటటటబబబబ తతటకకర
తసడడ:డ సరమమఖలల THOTAKURA
ఇసటట ననస:100-2-304
వయససస:48
లస: పప

1196 SAA0330597
పపరర: రవబబబబ పప నసగబపరటట

1197 DDN1432087
పపరర: పసచచమహ� కటకస�

93-108/250

భరస : శవశసకరరరవప� katakam
ఇసటట ననస:100-2-306
వయససస:55
లస: ససస స

93-108/231

1177 SAA0462648
పపరర: rajesh

93-108/234

1180 SAA0380188
పపరర: sureshbabu

93-108/237

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ponugupati
ఇసటట ననస:100-2-300
వయససస:29
లస: పప
93-108/239

1183 AP150990072375
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప పపరర

93-108/240

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ PERA
ఇసటట ననస:100-2-301
వయససస:57
లస: పప
93-107/390

1186 SAA0916801
పపరర: పవన కలమమర తతట

93-107/391

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప thota
ఇసటట ననస:100-2-302
వయససస:31
లస: పప
93-108/242

1189 SAA0462895
పపరర: నడగరశశర రరవప

93-108/243

తసడడ:డ వవసకటటశశరళళ PARISA
ఇసటట ననస:100-2-303
వయససస:34
లస: పప
93-108/245

తసడడ:డ సససదర రరవప దసడమబడడ
ఇసటట ననస:100-2-304
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప PASUPULETI
ఇసటట ననస:100-2-304
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబబ PONUGUPATI
ఇసటట ననస:100-2-305
వయససస:31
లస: పప

93-108/236

భరస : వవసకటటశశర రరవప PARISA
ఇసటట ననస:100-2-303
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చటటటబబబబ THOTAKURA
ఇసటట ననస:100-2-304
వయససస:44
లస: ససస స
1193 SAA0554683
పపరర: నరరష పససపపలలటట

1179 AP150990072130
పపరర: మరరయదడసస మమతసగర

1174 SAA0135798
పపరర: వర కలమమర బలమర

తసడడ:డ మమరరయమ దడసస Mathangi
ఇసటట ననస:100-2-299
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరఘవలక samarla
ఇసటట ననస:100-2-302
వయససస:29
లస: పప

భరస : నడగరశశర రరవప PARISA
ఇసటట ననస:100-2-303
వయససస:29
లస: ససస స
1190 AP150990075097
పపరర: పడసనన కలమమరర తతటకకర

93-108/233

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప PERA
ఇసటట ననస:100-2-301
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప� samarla
ఇసటట ననస:100-2-302
వయససస:47
లస: ససస స
1187 SAA0455667
పపరర: కకషష వవన పరరసర

1176 AP150990075107
పపరర: కరసతమ మమతసగర

93-108/228

తసడడ:డ చకకవరగస billa
ఇసటట ననస:100-2-298
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చననబబబయ MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-299
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ దతవదడనస ponugupati
ఇసటట ననస:100-2-300
వయససస:45
లస: పప
1184 AP150990075052
పపరర: మమణణకఖస సరమరర � samarla

93-108/230

భరస : మరరయదడసస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-299
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ mariyadasu MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-299
వయససస:34
లస: పప
1181 SAA0380246
పపరర: కకటటశశరరరవప

1173 SAA0455790
పపరర: పదడహ బలమర

1171 SAA0554675
పపరర: రమమష బబ లలర దసడ

తసడడ:డ బబబబ BOLLEDHU
ఇసటట ననస:100-2-297
వయససస:36
లస: పప

భరస : varaprasd BILLA
ఇసటట ననస:100-2-298
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర billa
ఇసటట ననస:100-2-298
వయససస:68
లస: పప
1178 SAA0380121
పపరర: ravindrababu మమతసగర

93-108/227

భరస : పపదబబబబ BOLLEDHU
ఇసటట ననస:100-2-297
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:100-2-298
వయససస:26
లస: ససస స
1175 DDN1432533
పపరర: సరసబయఖ కరశసశశటట

1170 AP150990075347
పపరర: ఏససదయమహ బబ లలర దసడ

1192 SAA0917429
పపరర: పపషల రరజ తతటకకర

93-108/246

తసడడ:డ చటటట బబబబ THOTAKURA
ఇసటట ననస:100-2-304
వయససస:26
లస: పప
93-108/248

1195 SAA0462960
పపరర: గగపస బబబబ పప నసగబపరటట

93-108/249

తలర : హరర బబబబ PONUGUPATI
ఇసటట ననస:100-2-305
వయససస:28
లస: పప
93-107/392

1198 AP150990075011
పపరర: బబపమహ కలసదతటట� kundeti

93-107/393

భరస : సరసబయఖ� kundeti
ఇసటట ననస:100-2-306
వయససస:70
లస: ససస స
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1199 AP150990075182
పపరర: ససనత బబ రరగడడ

93-108/251

భరస : వవణబ BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-2-307
వయససస:41
లస: ససస స
1202 DDN1432996
పపరర: ససరరష babu దతవరపలర

93-108/255

93-108/257

93-108/259

93-108/262

93-108/265

1209 AP150990072007
పపరర: పడసరదస అసదచల

1212 SAA0333997
పపరర: ససధఖ రరణణ

1215 AP150990072407
పపరర: నడగరశశరరరవప అసదచల

93-107/395

1218 AP150990075430
పపరర: భబగఖమహ దసడమబడడ

తసడడ:డ సరసబయఖ� mathangi
ఇసటట ననస:100-2-318
వయససస:64
లస: పప
93-108/269

1224 SAA0456079
పపరర: హహమలత తడటటకకసడ
భరస : ససబబబరరవప TADIKONDA
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:44
లస: ససస స

1226 SAA0464065
పపరర: కకటటశశర రరవప తడదదకకనడడ

1227 SAA0331397
పపరర: shyamalarao పప నసగబపరటట

93-108/272

తసడడ:డ ససబబయఖ PONUGUPATI
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:38
లస: పప

1207 SAA1146471
పపరర: ఝమనస రరణణ పప నసగబపరటట

93-108/650

1210 AP150990075467
పపరర: వనసకరయమహ మమసడచస

93-108/261

భరస : రరమబడడ MENDEM
ఇసటట ననస:100-2-312
వయససస:62
లస: ససస స
93-108/263

1213 AP150990075065
పపరర: వజయమహ అసదచల

93-108/264

భరస : పరలయఖ andela
ఇసటట ననస:100-2-313
వయససస:57
లస: ససస స
93-108/266

1216 AP150990072080
పపరర: polaiah andela

93-108/267

తసడడ:డ తరరపతయఖ ANDELA
ఇసటట ననస:100-2-313
వయససస:62
లస: పప
93-108/268

93-107/396
1219 AP150990075340
పపరర: వససమత మమతసగర� mathangi

భరస : రరజజరరవప� mathangi
ఇసటట ననస:100-2-318
వయససస:60
లస: ససస స
93-107/398

భరస : నడగరశశరరరవ potluri
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : shyamalarao PONUGUPATI
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప TADIKONDA
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:27
లస: పప

93-108/260

భరస : చడరరర DANDAMUDI
ఇసటట ననస:100-2-314
వయససస:66
లస: ససస స

93-107/397 1221 SAA0640565
1220 AP150990072045
పపరర: రరజజరరవప మమతసగర� mathangi
పపరర: పప టట
ర రర పప లరమమహ potluri

93-107/394
1204 SAA0640607
పపరర: నగబలమ పత పడమలమ nagulapati

తసడడ:డ కకపర రరవప పప నసగబపరటట
ఇసటట ననస:100.2.310
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ andela
ఇసటట ననస:100-2-313
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆదద నడరరయణ guntanala
ఇసటట ననస:100-2-314
వయససస:45
లస: ససస స

1223 SAA0308155
పపరర: వజయకలమమరర పప నసగబపరటట

93-108/258

భరస : నడగరశశర రరవప andela
ఇసటట ననస:100-2-313
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ andela
ఇసటట ననస:100-2-313
వయససస:34
లస: పప
1217 SAA0455816
పపరర: ధన లకడహ గబసటనడల

1206 AP150990072028
పపరర: కకపరరరవప ponugupati

93-108/254

భరస : ససమన nagulapati
ఇసటట ననస:100-2-310
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ ANDELA
ఇసటట ననస:100-2-311
వయససస:62
లస: పప

భరస : రవబబబబ
ఇసటట ననస:100-2-313
వయససస:31
లస: ససస స
1214 SAA0333922
పపరర: రవబబబబ అసదచల

93-108/256

తసడడ:డ దతవదడనస ponugupati
ఇసటట ననస:100-2-310
వయససస:51
లస: పప

భరస : పడసరదస ANDELA
ఇసటట ననస:100-2-311
వయససస:57
లస: ససస స
1211 SAA0333989
పపరర: పడసననకలమమరర

1203 DDN1431063
పపరర: ససధడకర బబబబ దతవరపలర

1201 AP150990075231
పపరర: పడమలమదతవ దతవరపలర

భరస : ఏససపరదస DEVERAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-308
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస DEVERAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-308
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకపరరరవప PONUGUPATI
ఇసటట ననస:100-2-310
వయససస:45
లస: ససస స
1208 AP150990075374
పపరర: మరరయమహ అసదచల

93-108/253

తసడడ:డ ఏససపరదస DEVERAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-308
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస DEVERAPALLI
ఇసటట ననస:100-2-308
వయససస:33
లస: పప
1205 SAA0396192
పపరర: కరసతమహ పప నసగబపరటట

1200 AP150990075233
పపరర: వకకటరరయమ దతవరపలర

1222 SAA0641050
పపరర: కరరక వజయలకడహ karra

93-107/399

భరస : రరమబబబబ karra
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:39
లస: ససస స
93-108/270

1225 SAA0462911
పపరర: శకనస తడదదకకనడడ

93-108/271

తసడడ:డ ససబబబ రరవప TADIKONDA
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:29
లస: పప
93-108/273

1228 SAA0462762
పపరర: ససబబబ రరవప తడడడకకసడడ

93-108/274

తసడడ:డ కకటట లసగస TADIKONDA
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:54
లస: పప
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1229 SAA1240431
పపరర: కరకసత బబబబ పప నసగబపరటట

93-108/663

1230 SAA0916561
పపరర: వరససస తడడసపటట

తసడడ:డ శఖమల రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:100-2-319
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస కలమమర tadisetty
ఇసటట ననస:100-2-320
వయససస:26
లస: ససస స

1232 AP150990075287
పపరర: శశషమహ పప నసగబపరటట

1233 AP150990075172
పపరర: ఏసమహ కనపరరస

93-108/277

భరస : యమకకబబ PONUGUPATI
ఇసటట ననస:100-2-321
వయససస:47
లస: ససస స
1235 AP150990072012
పపరర: ఏససమహ కనపరరస

93-108/280

1236 SAA0650390
పపరర: కనపరరస nirmala
తసడడ:డ యమకకబబ KANAPARTHI
ఇసటట ననస:100-2-322
వయససస:47
లస: ససస స

1238 SAA0644161
పపరర: సప మరగతష శకదతవ

1239 DDN2180123
పపరర: సతఖవత బతష
స ల

93-108/283

తసడడ:డ శకనవరస రరవప SOMAROUTHU
ఇసటట ననస:100-2-324
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజన యయసస BATHULA
ఇసటట ననస:100-2-324
వయససస:56
లస: ససస స

1241 SAA0644187
పపరర: సప మరగతష ససబబబయమహ

1242 AP150990072152
పపరర: అపరలరరవప పపరర

93-108/286

భరస : రరధడకకషష SOMAROUTHU
ఇసటట ననస:100-2-324
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ KESHAMSETTY
ఇసటట ననస:100-2-326
వయససస:31
లస: ససస స
1247 SAA0260299
పపరర: వనసకటరరవప

93-108/291

93-108/294

తసడడ:డ కకటయఖ keshamsetty
ఇసటట ననస:100-2-326
వయససస:61
లస: పప
1253 SAA1028589
పపరర: మమరస మహ మసచడల

తసడడ:డ ఏలయమ manchala
ఇసటట ననస:100-2-328
వయససస:29
లస: పప

93-108/281

1248 SAA0520064
పపరర: కకటయఖ కరశస శశటట

93-108/296

93-108/284

93-108/279

1237 SAA0308163
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

93-108/282

1240 AP150990075242
పపరర: బబపమహ పపరర

93-108/285

భరస : అపరలరరవప PERA
ఇసటట ననస:100-2-324
వయససస:60
లస: ససస స
93-108/287

1243 SAA0307652
పపరర: ధనలకడహ అలర � alli

93-107/402

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� alli
ఇసటట ననస:100-2-325
వయససస:40
లస: ససస స
93-108/289

1246 AP150990075046
పపరర: నడగరశశరమహ కరశసశశటట

93-108/290

భరస : సదడశవరరవప keshamsetty
ఇసటట ననస:100-2-326
వయససస:57
లస: ససస స
93-108/292

1249 SAA0260323
పపరర: కకషష కరశసశశటట

93-108/293

తసడడ:డ సదడశవ రరవప KESHAMSETTY
ఇసటట ననస:100-2-326
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవరరవప KESHAMSETTY
ఇసటట ననస:100-2-326
వయససస:44
లస: పప

1251 AP150990072260
పపరర: లకహణరరవప బబ యల

1252 SAA1028811
పపరర: వజయ కలమమరర మసచడల

93-108/295

1254 DDN1431832
పపరర: ససశల మసచడల

1257 DDN1431493
పపరర: మమరరసరరవప మసచడల
తసడడ:డ ఏలయఖ MANCHALA
ఇసటట ననస:100-2-328
వయససస:33
లస: పప

93-105/35

తసడడ:డ ససరరష మసచడల
ఇసటట ననస:100-2-328
వయససస:22
లస: ససస స
93-108/297

భరస : రరమబ MANCHALA
ఇసటట ననస:100-2-328
వయససస:43
లస: ససస స
93-108/299

1234 AP150990072400
పపరర: యమకకబబ పప నసగబపరటట

తలర : సతఖవత BATHULA
ఇసటట ననస:100-2-324
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస Boyala
ఇసటట ననస:100-2-327
వయససస:42
లస: పప

భరస : మమరస రరవప మసచడల
ఇసటట ననస:100-2-328
వయససస:32
లస: ససస స
1256 SAA0462663
పపరర: suresh manchala

1245 SAA0257378
పపరర: వజయ లకడహ కరశసశశటట

93-107/401

తసడడ:డ దతవదడనస PONUGUPATI
ఇసటట ననస:100-2-321
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకషష keshamsetty
ఇసటట ననస:100-2-326
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సదడశవరరవప keshamsetty
ఇసటట ననస:100-2-326
వయససస:33
లస: పప
1250 AP150990072243
పపరర: సదడశవరరవప కరశసశశటట

93-108/278

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ PERA
ఇసటట ననస:100-2-324
వయససస:65
లస: పప
93-108/288

1231 SAA0330514
పపరర: శకనవరసకలమమర తడడడశశటట

తసడడ:డ యహనస� thadisetti
ఇసటట ననస:100-2-320
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబబరరవప KANAPARTHY
ఇసటట ననస:100-2-321
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడతడప సససగ బబబబరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:100-2-321
వయససస:58
లస: పప

1244 SAA0257329
పపరర: తడవవణణ

93-107/400

1255 AP150990075095
పపరర: ఏససదయమహ మసచడల

93-108/298

భరస : ఏలయ MANCHALA
ఇసటట ననస:100-2-328
వయససస:57
లస: ససస స
93-108/300

1258 SAA0456004
పపరర: కకటట రతన మమలల

93-108/301

భరస : దడవదస Male
ఇసటట ననస:100-2-330
వయససస:31
లస: ససస స
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93-108/302

భరస : డవదస Male
ఇసటట ననస:100-2-330
వయససస:51
లస: ససస స
1262 SAA0917767
పపరర: దతవమహ తడడడశశటట

93-108/305

93-108/308

93-108/310

93-108/313

93-108/317

93-108/320

93-108/323

తసడడ:డ సరసబయఖ matangi
ఇసటట ననస:100-2-336
వయససస:33
లస: పప

1272 AP150990072330
పపరర: రరమయఖ గలమర galla

1275 SAA1146596
పపరర: జరససదడసస పపనసమల

1278 SAA0455931
పపరర: జయమ లకడహ పప తల

1281 SAA0464032
పపరర: ఉమమ kiran పప తల

93-108/327

1284 SAA0308130
పపరర: దదలఫ మమతసగర

93-108/314

1287 SAA0455915
పపరర: ఝమనస రరణణ పప కకరర
భరస : వజయ బబబబ Pokuri
ఇసటట ననస:100-2-337
వయససస:28
లస: ససస స

1267 DDN1431055
పపరర: ససత గలమర

93-108/309

1270 AP150990075324
పపరర: బబలలర మహ నవలపరటట

93-108/312

1273 SAA1146570
పపరర: జయ రరణణ పపనసమల

93-108/316

భరస : జరససదడస పపనసమమల
ఇసటట ననస:100-2-334
వయససస:62
లస: ససస స
93-108/318

1276 SAA0646760
పపరర: ససనసద పప తల

93-108/319

తసడడ:డ మణణకసఠ POTHALA
ఇసటట ననస:100-2-335
వయససస:26
లస: ససస స
93-108/321

1279 SAA0646729
పపరర: రమమదతవ పప తల

93-108/322

భరస : వనసకటపడసరద pothala
ఇసటట ననస:100-2-335
వయససస:52
లస: ససస స
93-108/324

1282 SAA0462754
పపరర: రమమష kumar పప తల

93-108/325

తసడడ:డ మసరసన రరవప pothala
ఇసటట ననస:100-2-335
వయససస:44
లస: పప
93-108/328

తసడడ:డ సరసబయఖ matangi
ఇసటట ననస:100-2-336
వయససస:30
లస: ససస స
93-108/330

93-108/307

భరస : వనసకటటశశరరర NELAPATI
ఇసటట ననస:100-2-333
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట పడసరద pothala
ఇసటట ననస:100-2-335
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవ శసకర బబబబ matangi
ఇసటట ననస:100-2-336
వయససస:29
లస: ససస స
1286 SAA0305789
పపరర: శవ శసకర బబబబ మమతసగర

93-108/311

భరస : రమమష KUMAR POTHALA
ఇసటట ననస:100-2-335
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకట పడసరద POTHALA
ఇసటట ననస:100-2-335
వయససస:31
లస: పప
1283 SAA0330894
పపరర: భబగఖలకడహ మమతసగర

1269 AP150990075074
పపరర: కకసడమహ గలమర

1264 SAA0333955
పపరర: లకహయఖ తడడడశశటట

భరస : RAMAKRISHNA GALLA
ఇసటట ననస:100-2-333
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గరబడయయలల పపనసమల
ఇసటట ననస:100-2-334
వయససస:75
లస: పప

భరస : ఉమమ kiran pothula
ఇసటట ననస:100-2-335
వయససస:28
లస: ససస స
1280 SAA0463042
పపరర: manikanta పప తల

93-107/403

తసడడ:డ నడగశశషష GALLA
ఇసటట ననస:100-2-333
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ Yalamanda Bandaru
ఇసటట ననస:100-2-334
వయససస:33
లస: పప
1277 SAA0456160
పపరర: పడమలమ పప తల

1266 SAA0464024
పపరర: లకహయఖ బబ రరగడడడ

93-108/304

తసడడ:డ సససదర రరవప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-331
వయససస:30
లస: పప

భరస : నడగశశషష galla
ఇసటట ననస:100-2-333
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగశశషష galla
ఇసటట ననస:100-2-333
వయససస:41
లస: పప
1274 DDN1432285
పపరర: పడసనన Bandaru

93-108/306

తసడడ:డ ససలలమన borugadda
ఇసటట ననస:100-2-333
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరమయఖ galla
ఇసటట ననస:100-2-333
వయససస:35
లస: ససస స
1271 AP150990072313
పపరర: రరమకకషష గలమర galla

1263 AP150990075383
పపరర: పదహ తడడడశశటట thadisetti

1261 SAA0463208
పపరర: దడవదస మమలల

తసడడ:డ కకననడ నయమఖ Male
ఇసటట ననస:100-2-330
వయససస:54
లస: పప

భరస : సససదరరరవప thadisetti
ఇసటట ననస:100-2-331
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-331
వయససస:52
లస: పప
1268 DDN1431030
పపరర: పసలమహ గలమర

93-108/303

తసడడ:డ దడవదస Maale
ఇసటట ననస:100-2-330
వయససస:31
లస: పప

భరస : లకహయఖ Tadisetti
ఇసటట ననస:100-2-331
వయససస:30
లస: ససస స
1265 AP150990072299
పపరర: సససదరరరవప తడడడశశటట

1260 SAA0464073
పపరర: కకననడ నయమఖ మమలల

1285 AP150990075373
పపరర: నడగరశశరమహ మమతసగర

93-108/329

భరస : సరసబశవరరవప matangi
ఇసటట ననస:100-2-336
వయససస:57
లస: ససస స
93-108/331

1288 AP150990075411
పపరర: కమలమహ పప కకరర

93-108/332

భరస : తరరపతరరవప Pokuri
ఇసటట ననస:100-2-337
వయససస:47
లస: ససస స
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93-108/333

తసడడ:డ తరపత రరవప Pokuri
ఇసటట ననస:100-2-337
వయససస:28
లస: పప
1292 SAA0303016
పపరర: పపషరలవత కకయ koya

93-106/52

భరస : కకటటశశరరరవప koya
ఇసటట ననస:100-2-339
వయససస:41
లస: ససస స

1290 AP150990075043
పపరర: అననపపరష కరపరగతష�
kaaprautu
భరస : రసగనడయకలలల� kaaprautu
ఇసటట ననస:100-2-338
వయససస:82
లస: ససస స

93-107/404

1293 SAA0455980
పపరర: కలమఖన మసనస

93-107/405

భరస : సతఖనడరరయణ� masanam
ఇసటట ననస:100-2-339
వయససస:67
లస: ససస స
93-107/410

1301 SAA0417287
పపరర: venkateswarlu

93-108/337

93-108/340

93-108/343

93-108/346

తసడడ:డ భకకలల MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-349
వయససస:52
లస: పప

1300 SAA0416891
పపరర: నడగరరజ

93-108/336

తసడడ:డ అబబడహమ PERIKALA
ఇసటట ననస:100-2-342
వయససస:36
లస: పప
93-108/338

1305 AP150990075158
పపరర: Marymma Karra

1308 SAA0455964
పపరర: జజనస rani matangi

1311 SAA0417238
పపరర: చనన పపరగకరలమ

93-108/349

1314 SAA0305151
పపరర: ససమన మమతసగర

93-108/341

1317 SAA0917569
పపరర: రరజ కరరక
తసడడ:డ భబససర రరవప KARRA
ఇసటట ననస:100-2-350
వయససస:25
లస: పప

93-108/339

1306 SAA1071554
పపరర: హరర వరడ న పపరరకల

93-108/342

తసడడ:డ నరరకణ రరవప పపరరకల
ఇసటట ననస:100-2-343
వయససస:21
లస: పప
93-108/344

1309 DDN1433002
పపరర: మజస మమతసగర

93-108/345

తసడడ:డ భకకలల MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-344
వయససస:35
లస: పప
93-108/347

1312 SAA0417170
పపరర: రరమబ పపరగకరలమ

93-108/348

తసడడ:డ అబబడహమ PERIKALA
ఇసటట ననస:100-2-345
వయససస:48
లస: పప
93-108/350

తసడడ:డ భబషణస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-349
వయససస:30
లస: పప
93-108/352

1303 SAA0396051
పపరర: రతన ససనత పపరరకరల
భరస : నరగకణ రరవప PERIKALA
ఇసటట ననస:100-2-343
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరమబ PERIKALA
ఇసటట ననస:100-2-345
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-349
వయససస:47
లస: ససస స
1316 AP150990072311
పపరర: వనసకయఖ మమతసగర

93-108/335

భరస : మశశ MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-344
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-344
వయససస:43
లస: పప
1313 AP150990075343
పపరర: మమరస మహ మమతసగర

93-107/409

భరస : భబససర Rao Karra
ఇసటట ననస:100-2-343
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ MARK MATHANGI
ఇసటట ననస:100-2-343
వయససస:29
లస: పప
1310 AP150990072179
పపరర: సతడఖనసదస మమతసగర

1297 SAA0554758
పపరర: ససరరసదడ కలమమర నరసశశటట
narasetty
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప narasetty
ఇసటట ననస:100-2-340
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరగకనడ రరవప PERIKALA
ఇసటట ననస:100-2-343
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమరరస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-343
వయససస:45
లస: ససస స
1307 SAA0462945
పపరర: naresh

1302 SAA0569996
పపరర: మమనకర పపరరకలమ

93-107/406

93-107/408

భరస : వవసకటటశశరరర PERIKALA
ఇసటట ననస:100-2-342
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ Abraham PERIKALA
ఇసటట ననస:100-2-342
వయససస:43
లస: పప
1304 AP150990075299
పపరర: సలలమ మమతసగర

1299 SAA0417279
పపరర: అరరణడ

1294 AP150990075044
పపరర: పరరశత మసనస� masanam
తసడడ:డ శకనవరసరరవప� masanam
ఇసటట ననస:100-2-339
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ� masanam
ఇసటట ననస:100-2-339
వయససస:42
లస: పప

1298 SAA0570333
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నరసశశటట
narasetty
తసడడ:డ జగనడనథ రరవప narasetty
ఇసటట ననస:100-2-340
వయససస:52
లస: పప

93-108/334

భరస : మరరయదడసస MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-338
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : krishna masanam
ఇసటట ననస:100-2-339
వయససస:32
లస: ససస స

93-107/407 1296 AP150990072273
1295 AP150990075042
పపరర: పపషరలవత మసనస� masanam
పపరర: కకషష మసనస� masanam

1291 AP150990075455
పపరర: శశరమహ మమతసగర

1315 AP150990072385
పపరర: మమరరస మమతసగర

93-108/351

తసడడ:డ భకకలల MATANGI
ఇసటట ననస:100-2-349
వయససస:50
లస: పప
93-108/353

1318 AP150990072026
పపరర: భబససరరరవప కరరక

93-108/354

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర KARRA
ఇసటట ననస:100-2-350
వయససస:47
లస: పప
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93-108/355

భరస : ససరరష PASUPULETI
ఇసటట ననస:100-2-351
వయససస:38
లస: ససస స
1322 SAA0257386
పపరర: లకడహ ఈశశరమహ� ఆళళళ�

93-107/413

93-107/1018

93-107/416

1331 SAA0554790
పపరర: శకనవరస రరవప కరపరగతష
kaparoutu
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప koparoutu
ఇసటట ననస:100-2-355
వయససస:33
లస: పప

93-107/419

1334 SAA0463174
పపరర: నడగరశశర రరవప వరసర

93-107/421

93-108/358

93-108/360

భరస : భరతషడడ� gulakala
ఇసటట ననస:100-2-361
వయససస:47
లస: ససస స

93-107/417

93-107/425

1330 AP150990075403
పపరర: వనసకటరతనస వరసర� vasa

93-107/420 1333 SAA1146000
1332 SAA0570358
పపరర: ససరరష పససపపలలటట posupuleti
పపరర: నడసచడరమహ మటట

1335 SAA1036772
పపరర: నడగ శరగష వరస

1338 SAA0644039
పపరర: వరస లకడహ నడరరయణ

1344 AP150990072414
పపరర: రరమబ గబలకరల� gulkala

93-108/356

93-107/916

1336 SAA0917973
పపరర: మమణణకఖస వరస

93-108/357

భరస : అపరలరరవప వరస
ఇసటట ననస:100-2-356
వయససస:51
లస: ససస స
93-108/359

1339 SAA0396127
పపరర: అననపపరష � రరమశశటట �

93-107/422

భరస : ససధడకర రరవప� ramesetty
ఇసటట ననస:100-2-358
వయససస:65
లస: ససస స
93-107/424

తసడడ:డ రరమబ gulakala
ఇసటట ననస:100-2-360
వయససస:31
లస: పప
93-107/426

1345 SAA1239029
పపరర: శకలలత గబలకల

93-108/664

భసధసవప: శవకకషష గబలకల
ఇసటట ననస:100-2-360
వయససస:22
లస: ససస స

93-107/428 1348 SAA0552042
1347 AP150990075396
పపరర: సరమమమ జఖస గబలకరల� gulkala
పపరర: శరగష గరదచ

భరస : సరసబయఖ� gulakala
ఇసటట ననస:100-2-361
వయససస:72
లస: ససస స

93-107/418

భరస : రరఘవయఖ మటట
ఇసటట ననస:100.2.355
వయససస:94
లస: ససస స

93-107/423 1342 SAA0464081
1341 AP150990075327
పపరర: వజయలకడహ గబలకరల� gulkala
పపరర: శవ కకషష గబలమకలమ

తసడడ:డ సరసబయఖ� gulkala
ఇసటట ననస:100-2-360
వయససస:58
లస: పప
93-107/427

93-107/1020

భరస : నడగరశశరరరవప� vasa
ఇసటట ననస:100-2-355
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరమబ� gulakala
ఇసటట ననస:100-2-360
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ� gulakala
ఇసటట ననస:100-2-360
వయససస:54
లస: పప
1346 AP150990075328
పపరర: రరణబక గబలకరల� gulkala

1329 AP150990075245
పపరర: నడగలకడహ కరపరగతష�
kaaprautu
భరస : సరసబశవరరవప� kaaprautu
ఇసటట ననస:100-2-355
వయససస:52
లస: ససస స

1327 SAA1396258
పపరర: కకషషమహ నడగస
భరస : శవ కకషష నడగస
ఇసటట ననస:100-2-354
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ APPARAO VASA
ఇసటట ననస:100-2-356
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడభబకర RAMISETTY
ఇసటట ననస:100-2-358
వయససస:31
లస: ససస స
1343 AP150990072420
పపరర: భరతషడడ గబలకరల� gulkala

93-107/1019

భరస : లకడహ నడరరయణ వరస
ఇసటట ననస:100-2-356
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప వరస
ఇసటట ననస:100-2-356
వయససస:31
లస: పప
1340 SAA0552109
పపరర: రమమదతవ రరమశశటట

1326 SAA1375872
పపరర: శవ కకషష నడగస

93-107/415

తసడడ:డ ఆదదశశషష � agam
ఇసటట ననస:100-2-354
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ posupuleti
ఇసటట ననస:100-2-355
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అపరల రరవప vasa
ఇసటట ననస:100-2-356
వయససస:29
లస: పప

93-107/412

93-107/414 1324 DDN1430461
1323 AP150990075183
పపరర: లకడహనరసమహ నడగస� nagam
పపరర: శవ నడగరరజ� నడగస�

తసడడ:డ ఆదదశశషష నడగస
ఇసటట ననస:100-2-354
వయససస:31
లస: పప

1328 SAA0552240
పపరర: వనసకటటశశరమహ కరపరగతష
kaparoutu
భరస : శకనవరస రరవప kaprautu
ఇసటట ననస:100-2-355
వయససస:32
లస: ససస స

1321 SAA0552257
పపరర: గగవరర న నడగస nagam

తసడడ:డ శవ నడగరరజ nagam
ఇసటట ననస:100-2-354
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషష� nagam
ఇసటట ననస:100-2-354
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప నడగస
ఇసటట ననస:100-2-354
వయససస:64
లస: పప

1337 SAA1036780
పపరర: నడగరశశర రరవప వరస

93-105/1132

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ మమమనవన
ఇసటట ననస:100-2-353
వయససస:53
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబబ� alla
ఇసటట ననస:100-2-354
వయససస:31
లస: ససస స
1325 SAA1374255
పపరర: అదద శశషష నడగస

1320 SAA1424514
పపరర: శకనవరసరరవప మమమనవన

93-108/361

భరస : ససకలమమర GADE
ఇసటట ననస:100-2-361
వయససస:30
లస: ససస స
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93-107/429

భరస : రరమహహలరరవప gurrala
ఇసటట ననస:100-2-362
వయససస:39
లస: ససస స
1352 SAA1238971
పపరర: సరయ తతజ గబరకల

93-108/665

1350 AP150990072339
పపరర: రరమమహనరరవప గబరరకల�
gurrala
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� gurrala
ఇసటట ననస:100-2-362
వయససస:48
లస: పప

93-107/430

1353 SAA0307645
పపరర: నడగమణణ� కటబట�

93-107/431

తసడడ:డ రరస మహనరరవప ANDHRA PRADES
ఇసటట ననస:100-2-362
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� katta
ఇసటట ననస:100-2-364
వయససస:33
లస: ససస స

1355 SAA1145978
పపరర: పసడయమసక కటబట

1356 SAA0416925
పపరర: కకటటశశరగ తతకల

93-107/917

తలర : సరగజన కటబట
ఇసటట ననస:100.2.364
వయససస:22
లస: ససస స
1358 SAA0644021
పపరర: నడగ mahesh
తసడడ:డ నడగమణణ katta
ఇసటట ననస:100-2-364
వయససస:27
లస: పప
1361 DDN1430610
పపరర: లకడహ� అలర �

93-107/433

93-107/436

93-107/439

93-107/442

1368 SAA0257295
పపరర: నడగరశశరమహ� బతష
స ల�

1371 SAA0380261
పపరర: శకరరమయఖ� ససకల�

93-107/445

1374 AP150990075102
పపరర: వనసకటరతనస చకరస� chakka

93-107/434

1377 SAA1145903
పపరర: నడగ మమనస చకరస
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల చకరస
ఇసటట ననస:100.2.371
వయససస:22
లస: ససస స

93-108/363

1360 SAA0417261
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

93-108/366

1363 SAA0306456
పపరర: ఆసజనవయబలల ఆలర � alli

93-107/435

తసడడ:డ నడగయఖ� alli
ఇసటట ననస:100-2-365
వయససస:40
లస: పప
93-107/437

1366 SAA0257402
పపరర: నడగ పపరరషమ� బతష
స ల�

93-107/438

భరస : ససరరష� bathula
ఇసటట ననస:100-2-369
వయససస:30
లస: ససస స
93-107/440

1369 SAA0463117
పపరర: నడగ రరజ బతష
స ల

93-107/441

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:100-2-369
వయససస:30
లస: పప
93-107/443

1372 SAA0260364
పపరర: సరసబశవ రరవప� బతష
స ల�

93-107/444

తసడడ:డ కకకషషమబరరస� bathula
ఇసటట ననస:100-2-369
వయససస:56
లస: పప
93-107/446

భరస : సససహదద�డ chakka
ఇసటట ననస:100-2-371
వయససస:57
లస: ససస స
93-107/448

1357 SAA0917445
పపరర: నడగ బబలమజ తతకల

తసడడ:డ బబలమ కకటయఖ TOKALA
ఇసటట ననస:100-2-364
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� sanku
ఇసటట ననస:100-2-369
వయససస:41
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల� chakka
ఇసటట ననస:100-2-371
వయససస:35
లస: ససస స
1376 AP150990072105
పపరర: వరరసజనవయబలల చకరస�
chakka
తసడడ:డ సససహదద�డ chakka
ఇసటట ననస:100-2-371
వయససస:40
లస: పప

93-108/365

భరస : సరసబశవ రరవప� bathula
ఇసటట ననస:100-2-369
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� bathula
ఇసటట ననస:100-2-369
వయససస:34
లస: పప
1373 DDN1432103
పపరర: అసజల దతవ� చసకరస�

1365 DDN2177095
పపరర: నడగరరజ� ఆకలల�

93-107/432

తసడడ:డ శకనవరస రరవప TOKALA
ఇసటట ననస:100-2-364
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హరరనడధ � akula
ఇసటట ననస:100-2-367
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకరరమయఖ� sanku
ఇసటట ననస:100-2-369
వయససస:35
లస: ససస స
1370 SAA0260406
పపరర: ససరరష� బతష
స ల�

93-108/362

భరస : నడగయఖ� alli
ఇసటట ననస:100-2-365
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ అలర � ailla
ఇసటట ననస:100-2-365
వయససస:47
లస: పప
1367 SAA0396218
పపరర: ధనలకడహ� ససకల�

1362 SAA1503259
పపరర: వరమహ ఆలమ

1354 SAA0307629
పపరర: సరగజన� కటబట�
భరస : ససబబబరరవప� katta
ఇసటట ననస:100-2-364
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ vemarao TOKALA
ఇసటట ననస:100-2-364
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల� alli
ఇసటట ననస:100-2-365
వయససస:53
లస: ససస స
1364 DDN2177384
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆలర � ailla

1359 SAA0643940
పపరర: నడగ రరజ

93-107/965

తసడడ:డ రరమమహనరరవప గబరకల
ఇసటట ననస:100-2-362
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప TOKALA
ఇసటట ననస:100-2-364
వయససస:42
లస: ససస స
93-108/364

1351 SAA1224179
పపరర: ఫణణ ససదథప గబరకల

93-107/447
1375 AP150990075154
పపరర: ససతడమహలకడహ చకరస� chakka

భరస : కకటటశశరరరవప� chakka
ఇసటట ననస:100-2-371
వయససస:72
లస: ససస స
93-107/918

1378 SAA1145929
పపరర: సససహదదడ చకరస

93-107/919

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల చకరస
ఇసటట ననస:100.2.371
వయససస:20
లస: పప
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1379 AP150990075276
పపరర: ససబబబలల ఓససరగ osuri

93-107/449

భరస : కకటయఖ osuri
ఇసటట ననస:100-2-374
వయససస:57
లస: ససస స

1380 SAA0462770
పపరర: ఆదద నడరరయణ గబసతనడల

తసడడ:డ గగపయమఖ guntala
ఇసటట ననస:100-2-374
వయససస:49
లస: పప

93-107/452 1383 SAA0463083
1382 AP150990075105
పపరర: ఈశశరమహ సససకర� sunkara
పపరర: ససబబశవ రరవప సససకరర

భరస : సరసబయఖ� sunkara
ఇసటట ననస:100-2-376
వయససస:62
లస: ససస స
1385 SAA0734955
పపరర: రరణబక పసడడగబరరళర

93-108/367

1386 SAA0416768
పపరర: కలమమరర� ఓతతరర�
భరస : రరజ� oturi
ఇసటట ననస:100-2-380
వయససస:37
లస: ససస స

1388 SAA0644369
పపరర: ఓటటరగ sandeep

1389 SAA0643908
పపరర: satesh

93-108/368

తసడడ:డ వవసకట రరవప OTURI
ఇసటట ననస:100-2-380
వయససస:25
లస: పప

భరస : వరరరఘవయఖ� akula
ఇసటట ననస:100-2-391
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� oturi
ఇసటట ననస:100-2-380
వయససస:47
లస: పప
93-108/369

1390 SAA0984303
పపరర: వనసకటటశ వవససరర

93-107/457

తసడడ:డ శకనస వవచసరర
ఇసటట ననస:100-2-382
వయససస:27
లస: పప
1393 AP150990072115
పపరర: ఏడడకకసడలల దరసనడల�
darsanala
తసడడ:డ ఆదదశశషష� darsanala
ఇసటట ననస:100-2-384
వయససస:57
లస: పప

93-107/460

93-107/461

1395 SAA0463109
పపరర: శకనస పటటట స

93-107/462

1396 SAA1239243
పపరర: గగపస కకషష పటటట స

93-107/966

తసడడ:డ వవసకటటశ pattem
ఇసటట ననస:100-2-385
వయససస:39
లస: పప
93-107/967

1398 SAA1374693
పపరర: పడభబవత వదదజనవన

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పటటట స
ఇసటట ననస:100-2-385
వయససస:22
లస: పప
93-106/987

1399 AP150990075010
పపరర: సరమమమ జఖస బసడరరవపరర�
bandaavarapu
భరస : శవయఖ� bandavarapu
ఇసటట ననస:100-2-386
వయససస:52
లస: ససస స

93-107/463

93-107/464

1402 AP150990075468
పపరర: పపలర మహ పపరస� peram

93-107/465

భరస : వనసకటటశశర రరవప వదదజనవన
ఇసటట ననస:100-2-386
వయససస:46
లస: ససస స
93-107/1021

1401 DDN2180065
పపరర: అసజమహ వలగరల� valgala
భరస : బబలర అసకలలల� valgala
ఇసటట ననస:100-2-387
వయససస:41
లస: ససస స

93-107/466

తసడడ:డ నరసయఖ నలర గరల
ఇసటట ననస:100-2-387
వయససస:47
లస: పప
1406 AP150990075320
పపరర: శవకలమమరర ఆకలల� akula

93-107/456
1387 AP150990072278
పపరర: వనసకటబడవప ఓతతరర� oturioturi

93-107/459

భరస : రరమకకషష కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:100-2-386
వయససస:33
లస: ససస స
1403 SAA1039958
పపరర: బబలర అసకలలల నలర గరల

93-107/455

93-107/454

1392 SAA0554873
పపరర: హరరబబబబ మబతషకకరర
mutukuri
తసడడ:డ శసకర రరవప mutukuri
ఇసటట ననస:100-2-384
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపటట స
ఇసటట ననస:100-2-385
వయససస:20
లస: పప
1400 SAA1373927
పపరర: మలర శశరర కరమరరజగడడ

1384 AP150990072133
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సససకర�
sunkara
తసడడ:డ సరసబయఖ� sunkara
ఇసటట ననస:100-2-376
వయససస:42
లస: పప

93-107/458

భరస : శకనస pattem
ఇసటట ననస:100-2-385
వయససస:35
లస: ససస స
1397 SAA1224146
పపరర: వనసకటటష పపటట స

93-107/451

93-107/453

తసడడ:డ వవసకట రరవప OTURI
ఇసటట ననస:100-2-380
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప� దరశనడల op
ఇసటట ననస:100-2-384
వయససస:40
లస: ససస స
1394 SAA0456228
పపరర: రమణ పటటట స

1381 AP150990075399
పపరర: కకటటశశరర సససకర� sunkara

తసడడ:డ శవయఖ� sunkara
ఇసటట ననస:100-2-376
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ sunkara
ఇసటట ననస:100-2-376
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప PIDUGURALLA
ఇసటట ననస:100-2-378
వయససస:30
లస: ససస స

1391 SAA0307488
పపరర: కలమమరర� దరగశనడల�

93-107/450

1404 SAA0643999
పపరర: నలగరలమ శకనవరస రరవప

భరస : ససబబబరరడడడ� peram
ఇసటట ననస:100-2-387
వయససస:77
లస: ససస స
93-108/370

తసడడ:డ అసకమహ రరవప NALAGALA
ఇసటట ననస:100-2-387
వయససస:26
లస: పప
93-107/467

1407 SAA0735136
పపరర: శవ కలమమరర ఆకలల
భరస : రరసబబబబ AKULA
ఇసటట ననస:100-2-391
వయససస:48
లస: ససస స

1405 SAA0644054
పపరర: గగపస కకషష

93-108/371

తసడడ:డ హరర బబబబ BENJI
ఇసటట ననస:100-2-390
వయససస:26
లస: పప
93-108/372

1408 SAA1028696
పపరర: నడగ మలలర సశర రరవప ఆకలల

93-108/373

తసడడ:డ రరసబబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-2-391
వయససస:23
లస: పప
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1409 AP150990075007
పపరర: కరమమశశరర కకసడవటట�
kondaveeti
తసడడ:డ శకనవరసరరవప� kondaveeti
ఇసటట ననస:100-2-394
వయససస:42
లస: ససస స

93-107/468

93-107/469 1411 AP150990072034
1410 AP150990075009
పపరర: భబరత కకసడవటట� kondaveeti
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట�
kondaveeti
భరస : వనసకయఖ� kondaveeti
తసడడ:డ వనసకయఖ� kondaveeti
ఇసటట ననస:100-2-394
ఇసటట ననస:100-2-394
వయససస:43
లస: ససస స
వయససస:46
లస: పప

93-107/471

1412 AP150990075285
పపరర: సరమమమ జఖస గజరజల� gajjela

93-107/472

1413 SAA0463141
పపరర: నరరసదడ రరడడడ గజరజలమ

93-107/474

భరస : వరరరరడ�డడ gajella
ఇసటట ననస:100-2-396
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదడ వర రరడడడ gajula
ఇసటట ననస:100-2-396
వయససస:32
లస: పప

1415 AP150990075372
పపరర: రరమబలమహ మబతష
స కకరర�
muthukuru
భరస : వనసకటటశశరరర� muthukuru
ఇసటట ననస:100-2-397
వయససస:52
లస: ససస స

93-107/475

1418 SAA0917890
పపరర: లలమవత మబతష
స కకరర

93-108/374

1416 SAA0396184
పపరర: చచసచమహ ససదడడపప

1419 SAA1146232
పపరర: నడసరయఖ ససదడ డడపప

తసడడ:డ వనసకటయఖ� siddapu
ఇసటట ననస:100-2-399
వయససస:62
లస: పప

1422 SAA0456152
పపరర: వవసకట కలమమరగ గరజల

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ� gajul
ఇసటట ననస:100-2-400
వయససస:49
లస: పప
93-108/376

1420 AP150990072011
పపరర: వనసకటటశశరరర మబతషకకరర
muthukuru
తసడడ:డ వనసకయఖ muthukuru
ఇసటట ననస:100-2-399
వయససస:57
లస: పప

93-107/481

93-107/482
1423 AP150990075522
పపరర: వనసకటససబబమహ గరజల� gajul

93-107/486

1433 AP150990072419
పపరర: అయలయఖ పసడడగబరరళళ�
pidguralla
తసడడ:డ వరయఖ� piduguralla
ఇసటట ననస:100-2-403
వయససస:67
లస: పప

93-107/489

1436 AP150990075004
పపరర: సతతస మమహ కలసచడల kunchala

93-107/492

93-107/479

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ� gajul
ఇసటట ననస:100-2-400
వయససస:42
లస: ససస స
93-108/375

1426 AP150990072326
పపరర: ససబబబరరవప మబతష
స కకరర�
muthukuru
తసడడ:డ వనసకయఖ� muthukuru
ఇసటట ననస:100-2-401
వయససస:53
లస: పప

93-108/377

93-107/485
1429 AP150990075378
పపరర: హనసమమయమహ మబతష
స కకరర�
muthukuru
భరస : ససబబబరరవప� muthukuru
ఇసటట ననస:100-2-402
వయససస:50
లస: ససస స

1431 AP150990075409
పపరర: నడగరసదడస పసడడగబరరళళ�
piduguralla
భరస : ఐలయఖ� piduguralla
ఇసటట ననస:100-2-403
వయససస:62
లస: ససస స

93-107/487

93-107/488
1432 SAA0306399
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� పసడడగబరరళళ�

1434 SAA0552307
పపరర: రరజరశశరర కటబరర katari

93-107/490

1435 AP150990075103
పపరర: వనసకటరతనస చవరశకలల�
chavakula
భరస : సరసబశవరరవప� chavakuala
ఇసటట ననస:100-2-404
వయససస:56
లస: ససస స

93-107/493

93-107/494
1438 AP150990072126
పపరర: రరమసతఖనడరరయణ చవరశకలల�
chavakula
తసడడ:డ సరసబశవరరవప� chavakula
ఇసటట ననస:100-2-404
వయససస:40
లస: పప

1428 SAA0734971
పపరర: వనసకట రరవప దరశనడల
తసడడ:డ ఆదదశశషష DARSANALA
ఇసటట ననస:100-2-401
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప� piduguralla
ఇసటట ననస:100-2-403
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప kunchala
ఇసటట ననస:100-2-404
వయససస:72
లస: ససస స

93-107/478

తసడడ:డ జగన మహన GAJULA
ఇసటట ననస:100-2-400
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప DARSANALA
ఇసటట ననస:100-2-401
వయససస:24
లస: పప
1430 SAA0307512
పపరర: తషలసస� పసడడగబరరళర�

93-107/477
1417 SAA0916686
పపరర: ససదడ దడపప వజయ కలమమర
siddadapu
తసడడ:డ సతఖ నడరరయణ siddadapu
ఇసటట ననస:100-2-397
వయససస:23
లస: పప

భరస : వవసకట ససబబబ రరవప gajula
ఇసటట ననస:100-2-400
వయససస:39
లస: ససస స

93-107/483 1425 SAA0462903
1424 AP150990072058
పపరర: వనసకటససబబయఖ గరజల� gajul
పపరర: వవసకట ససబబబ రరవప గరజల

1427 SAA0917379
పపరర: నడగరసదడ బబబబ దరశనల

93-107/476

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ససదడ డడపప
ఇసటట ననస:100-2-399
వయససస:22
లస: పప
93-107/480

1414 AP150990072398
పపరర: పపదడవరరరరడడడ గజరజల� gajjela
తసడడ:డ నడగరరరడడడ� gajella
ఇసటట ననస:100-2-396
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససరఖనడరరయణ siddadapu
ఇసటట ననస:100-2-397
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ మబతష
స కకరర
ఇసటట ననస:100-2-397
వయససస:26
లస: ససస స
1421 SAA0380154
పపరర: సతఖనడరరయణ� ససదడడపప�

93-107/473

తసడడ:డ ఐలయఖ� piduguralla
ఇసటట ననస:100-2-403
వయససస:34
లస: పప

భరస : పవన కలమమర katari
ఇసటట ననస:100-2-404
వయససస:30
లస: ససస స
1437 DDN1430016
పపరర: కకషప ర� చవరశకలల�
తసడడ:డ సరసబశవరరవప� chavakula
ఇసటట ననస:100-2-404
వయససస:35
లస: పప

93-107/484

93-107/491
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1439 AP150990075003
పపరర: తరరపతమహ మమకర� meka

93-107/495

భరస : శవయఖ� meka
ఇసటట ననస:100-2-405
వయససస:67
లస: ససస స
1442 AP150990072001
పపరర: పరనకరలల మమమనవన� myneni

93-107/498

93-107/499

93-107/502

1446 AP150990075224
పపరర: ససబబబయమహ ఐలమ� aila

1449 SAA0554808
పపరర: పవన కలమమర కటబరర katari

93-107/969

1452 SAA0735169
పపరర: లకడహ ఆకలల

93-107/500

తసడడ:డ రవ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-2-410
వయససస:21
లస: ససస స

1455 SAA1374545
పపరర: సరయ ఆకలల

1444 SAA1374248
పపరర: మధస పవన మమమనవన

93-107/1022

1447 SAA0916835
పపరర: జగనడనథ రరవప ఐల

93-107/501

తసడడ:డ రరసబబబబ aila
ఇసటట ననస:100-2-407
వయససస:23
లస: పప
93-107/503

93-107/504
1450 AP150990072338
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప ఐలమ� aila

తసడడ:డ జగనడనధరరవప� aila
ఇసటట ననస:100-2-407
వయససస:47
లస: పప
93-108/378

భరస : రవ AKULA
ఇసటట ననస:100-2-410
వయససస:41
లస: ససస స
93-108/707

93-107/497

భరస : సతఖనడరరయణ మమమనవన
ఇసటట ననస:100-2-406
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప katari
ఇసటట ననస:100-2-407
వయససస:30
లస: పప

భరస : జగనడనదరరవప అలర
ఇసటట ననస:100-2-407
వయససస:24
లస: ససస స
1454 SAA1375526
పపరర: రరప దతవ ఆకలల

93-107/968

భరస : రరమమహనరరవప� aila
ఇసటట ననస:100-2-407
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల mutuluri
ఇసటట ననస:100-2-407
వయససస:23
లస: పప
1451 SAA1224567
పపరర: మమనక అలర

1443 SAA1224450
పపరర: శకనవరస మమమనవన

1441 SAA0463950
పపరర: సతఖనడరరయణ మమమనవన

తసడడ:డ రరమ రరవప myneni
ఇసటట ననస:100-2-406
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రమబడడ మమమనవన
ఇసటట ననస:100-2-406
వయససస:23
లస: పప

భరస : పవన కలమమర katari
ఇసటట ననస:100-2-407
వయససస:28
లస: ససస స
1448 SAA0917056
పపరర: బసటట బబబబ మబటట
ర రర

93-107/496

తసడడ:డ రరమమరరవప� myneni
ఇసటట ననస:100-2-406
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ� myneni
ఇసటట ననస:100-2-406
వయససస:80
లస: పప
1445 SAA0916553
పపరర: లకడహ రరజరశశరర కటబరర

1440 AP150990075216
పపరర: హహహమమవత మమమనవన� myneni

1453 SAA1374453
పపరర: రవ ఆకలల

93-108/706

తసడడ:డ లకడహ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-2-410
వయససస:46
లస: పప
93-108/708

తసడడ:డ రవ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-2-410
వయససస:20
లస: పప

1456 SAA1361526
పపరర: నరమమసత గగపసకకషష

93-106/988

తసడడ:డ నరమమసత వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:100-2-412
వయససస:21
లస: పప

93-107/505 1458 AP150990075112
1457 AP150990075371
పపరర: సరమమమ జఖస బసడడరర� bandaru
పపరర: ససగబణ దదడచడ సపపడడ
doddempudi
భరస : నరసససహరరవప� bandaru
భరస : వనసకటటశశరరర doddempudi
ఇసటట ననస:100-2-414
ఇసటట ననస:100-2-414
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:70
లస: ససస స

93-107/506

1459 AP150990072377
పపరర: నరసససహరరవప బసడడరర�
bandaru
తసడడ:డ ససబబబరరవప� bandaru
ఇసటట ననస:100-2-414
వయససస:54
లస: పప

93-107/507

1460 SAA0305029
పపరర: వనసకటటశశరరర దదడచడ సపపడడ�
doddempudi
తసడడ:డ శశషయఖ� doddempudi
ఇసటట ననస:100-2-414
వయససస:74
లస: పప

93-107/508

93-108/666

1462 AP150990075337
పపరర: వనసకటరతనస తరరమలశశటట �
tirumalasetty
భరస : నడగయఖ� tirumalasetty
ఇసటట ననస:100-2-415
వయససస:67
లస: ససస స

93-107/509

1463 SAA1146281
పపరర: సరసబయఖ కకవపశరర

93-107/510

93-108/667

1465 SAA0307736
పపరర: వరణణ� సప మరగతష�

93-107/511

తసడడ:డ నవన కలమమర బసడరర
ఇసటట ననస:100-2-414
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద కకవపశరర
ఇసటట ననస:100-2-416
వయససస:72
లస: పప
1466 SAA0380204
పపరర: పడసరద� ససమరగతష�

1461 SAA1239268
పపరర: నడగ సరరక బసడరర

1464 SAA1238963
పపరర: సతఖ మమడ
భరస : రగశబబబబ మమడ
ఇసటట ననస:100-2-416
వయససస:27
లస: ససస స

93-107/512

తసడడ:డ రరధడకకషషమబరరస� sowmaratu
ఇసటట ననస:100-2-417
వయససస:42
లస: పప

1467 AP150990072394
పపరర: శకనవరసరరరవప పప తషలలరర�
potuleru
తసడడ:డ రరధడకకషషమబరరస� potuleru
ఇసటట ననస:100-2-417
వయససస:47
లస: పప

భరస : పడసరదస� sowmaratu
ఇసటట ననస:100-2-417
వయససస:45
లస: ససస స
93-107/513

1468 SAA1028647
పపరర: నడగ లకడహ కరపరరగతష

93-108/379

భరస : శకనవరస రరవప కరపరరగతష
ఇసటట ననస:100-2-418
వయససస:36
లస: ససస స
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1469 SAA0554766
పపరర: శశషగరరర రరవప కరమశశటట
kamisetty
తసడడ:డ మలర యఖ kamisetty
ఇసటట ననస:100-2-419
వయససస:28
లస: పప

93-107/514

1472 SAA0416826
పపరర: ససబబబ రరవప దతవరకకసడ

93-107/517

93-107/520

1473 DDN2177319
పపరర: శకనవరసరరవప� మమడడ�

1476 SAA0554907
పపరర: సరసబశవరరవప మమకర meka

93-107/524

93-107/518

1474 AP150990072216
పపరర: తరరపతరరవప మమడడ� meda

93-107/519

తసడడ:డ కకటయఖ� meda
ఇసటట ననస:100-2-422
వయససస:57
లస: పప
93-107/522

తసడడ:డ రసగయఖ� pocham
ఇసటట ననస:100-2-427
వయససస:46
లస: పప

93-107/526

భరస : ససబబబరరవప� addanki
ఇసటట ననస:100-2-427
వయససస:52
లస: ససస స
93-107/528

భరస : నడగరశశర రరవప� pocham
ఇసటట ననస:100-2-427
వయససస:71
లస: ససస స
93-107/530

93-107/523

భరస : రవసదడ మమక
ఇసటట ననస:100-2-426
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ� meka
ఇసటట ననస:100-2-426
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప� epuri
ఇసటట ననస:100-2-427
వయససస:57
లస: ససస స

1477 SAA0916256
పపరర: సత ససలలచన మమక

93-107/525 1480 AP150990075394
1479 AP150990072241
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమకర� meka
పపరర: వజయ అదడసకక� addanki

93-107/527 1482 SAA0257501
1481 AP150990075314
పపరర: ససతడమహలకడహ ఏపపరర� epuri
పపరర: వజయలకడహ� చమహ�

1487 AP150990075153
పపరర: శవకలమమరర నడగస� nagam

93-107/516

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప meka
ఇసటట ననస:100-2-425
వయససస:26
లస: పప

భరస : పపదవనసకటటశశరరర� meka
ఇసటట ననస:100-2-426
వయససస:52
లస: ససస స

1484 SAA0380295
పపరర: శకరసగస� పప చస�

1471 AP150990075308
పపరర: శవమహ దతవరకకసడ�
devarakonda
భరస : వనసకటటశశరరర� devarakonda
ఇసటట ననస:100-2-421
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరవప � meda
ఇసటట ననస:100-2--422
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� nagam
ఇసటట ననస:100-2-423
వయససస:42
లస: ససస స
1478 AP150990075395
పపరర: వనసకటశవలకడహ మమకర� meka

93-107/515

భరస : ససబబబరరవప� devarakonda
ఇసటట ననస:100-2-421
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర devarakonda
ఇసటట ననస:100-2-421
వయససస:36
లస: పప
1475 AP150990075517
పపరర: ససజజత నడగస� nagam

1470 SAA0416776
పపరర: కకటటశశరమహ� దతవరకకసడ�

1483 SAA0380196
పపరర: వనసకట గరసధద� ఆదడసకక�

93-107/529

తసడడ:డ ససబబబ రరవప� addanki
ఇసటట ననస:100-2-427
వయససస:32
లస: పప

93-107/531 1486 SAA0917783
1485 AP150990072343
పపరర: ససబబబరరవప అదడసకక� addanki
పపరర: వనజ అదడసకక

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ� addanki
ఇసటట ననస:100-2-427
వయససస:59
లస: పప

93-108/380

భరస : వనసకట గరసధథ ADDANKI
ఇసటట ననస:100-2-427
వయససస:30
లస: ససస స

93-107/533

93-107/534 1489 SAA0552273
1488 AP150990072125
పపరర: సరసబశవరరవప నడగస� nagam
పపరర: వజయశరసత తతలపప డ లల
telaprolu
తసడడ:డ ససబబబరరవప� nagam
భరస : శకనవరస రరవప telaprolu
ఇసటట ననస:100-2-428
ఇసటట ననస:100-2-429
వయససస:55
లస: పప
వయససస:32
లస: ససస స

93-107/535

1490 SAA0554816
పపరర: శకనవరస రరవప తతలపప డ లల
telaprolu
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప telaprolu
ఇసటట ననస:100-2-429
వయససస:32
లస: పప

93-107/536

1491 SAA0306431
పపరర: రరమకకకషష ఉపపల� uppu

93-107/538

1493 DDN1432178
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� ఉపపలతల�

93-107/539

భరస : సరసబశవరరవప� nagam
ఇసటట ననస:100-2-428
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవప� uppu
ఇసటట ననస:100-2-429
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన� upputala
ఇసటట ననస:100-2-431
వయససస:35
లస: పప
1496 SAA0305763
పపరర: శవనడనరరయణ ఉపపలతల
తసడడ:డ వనసకనన UPPUTALA
ఇసటట ననస:100-2-431
వయససస:33
లస: పప

93-107/537

భరస : వనసకనన� upputala
ఇసటట ననస:100-2-431
వయససస:62
లస: ససస స

93-107/540 1495 SAA1224187
1494 AP150990072200
పపరర: వనసకనన ఉపపలలకరర� uppuluri
పపరర: శరకవసత ఉపపలథడలమ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� uppuluri
ఇసటట ననస:100-2-431
వయససస:67
లస: పప
93-108/381

1492 AP150990075361
పపరర: రమణ ఉపపలతల� upputala

1497 SAA1230051
పపరర: వనసకట లకడహ్స వన్తమబల
భరస : వనసకటటశశర రరవప వన్తమబల
ఇసటట ననస:100-2-431
వయససస:45
లస: ససస స

93-107/945

భరస : శవనడనరరయణ ఉపపలథడలమ
ఇసటట ననస:100-02-431
వయససస:28
లస: ససస స
93-108/669

1498 SAA0456178
పపరర: ససతడ రరవమమహ కడడయస

93-107/541

భరస : ససరరశ బబబబ kadiyam
ఇసటట ననస:100-2-432
వయససస:30
లస: ససస స
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1499 AP150990075410
పపరర: శవనడగమలలర శశరర కడడయస�
kadiyam
భరస : కకటటశశరరరవప� kadiyam
ఇసటట ననస:100-2-432
వయససస:52
లస: ససస స

93-107/542

1500 SAA0456251
పపరర: దదవరఖ పడసనడన కడడయస

భరస : రరజరశ బబబబ kadiyam
ఇసటట ననస:100-2-433
వయససస:29
లస: ససస స

93-107/545 1503 SAA0554634
1502 AP150990075402
పపరర: శవపరరశత కడడయస� kadiyam
పపరర: నరసససహరరజ తషరకర turaka

భరస : భబవనడనరరయణ� kadiyam
ఇసటట ననస:100-2-433
వయససస:57
లస: ససస స
93-107/548

1506 SAA0396119
పపరర: సతఖవత� తతరరకర�

తసడడ:డ భబవనడనరరయణ� kadiyam
ఇసటట ననస:100-2-433
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరజ� turaka
ఇసటట ననస:100-2-434
వయససస:30
లస: ససస స

1508 SAA1373943
పపరర: గణణశ తతట

1509 DDN1432343
పపరర: నడగలకడహ� చరరల�

93-107/1023

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:100-2-437
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమదడస� ponnuri
ఇసటట ననస:100-2-439
వయససస:31
లస: పప
93-107/556

93-107/920

93-107/560

తసడడ:డ రవ boda
ఇసటట ననస:100-2-444
వయససస:35
లస: పప

93-107/551

1521 AP150990072213
పపరర: పడసరదస తతడడమల� todimala

93-108/383

1524 SAA0455758
పపరర: ఆదసడసరట రరన గజరజలమ

1527 SAA1145952
పపరర: NAGA జజఖత బబ డ
భరస : శవ నడగ రరజ బబ డ
ఇసటట ననస:100.2.444
వయససస:28
లస: ససస స

1507 SAA0307546
పపరర: నడగమణణ తషరక� turaka

93-107/550

93-107/552
1510 AP150990075406
పపరర: కకటటశశరమహ చరరల� cheerala

93-107/554

93-107/555
1513 AP150990072281
పపరర: ససదరశనబబబబ నమహగడడ �
nimmagada
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� nimmagada
ఇసటట ననస:100-2-440
వయససస:60
లస: పప

93-107/557

93-107/558
1516 SAA0306373
పపరర: రరమకకషస తతడడమల� todimala

తసడడ:డ మసరసన� todimal
ఇసటట ననస:100-2-441
వయససస:49
లస: పప
93-107/921

1519 SAA1503135
పపరర: శతమహ తతడడమల

93-107/559

భరస : శవ పడసరద తతడడమల
ఇసటట ననస:100-2-442
వయససస:52
లస: ససస స
93-107/561

1522 SAA1106665
పపరర: అననపపరష ససదర డరపప

93-108/382

భరస : రరమమసజనవయబలల ససదర డరపప
ఇసటట ననస:100-2-443
వయససస:35
లస: ససస స
93-107/562

భరస : నరరసదడ రరడడడ gajjale
ఇసటట ననస:100-2-444
వయససస:30
లస: ససస స
93-107/564

93-107/547

భరస : రసగరరరవప� cheerala
ఇసటట ననస:100-2-439
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన� todimala
ఇసటట ననస:100-2-442
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనడసరయఖ ససదర డరపప
ఇసటట ననస:100-2-443
వయససస:39
లస: పప
1526 SAA0570341
పపరర: శవ నడగ రరజ బబ డడ

1518 SAA1145937
పపరర: మమనక జకలసల

1504 SAA0463968
పపరర: రరజరశ బబబబ కడడయమ

భరస : ససబబబరరవప� turaka
ఇసటట ననస:100-2-434
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : భవరన జకలసల
ఇసటట ననస:100.2.441
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద todimala
ఇసటట ననస:100-2-442
వయససస:31
లస: పప
1523 SAA1106673
పపరర: రరమమసజనవయబలల ససదర డరపప

93-107/549

తసడడ:డ సరసబశవరరవప binji
ఇసటట ననస:100-2-441
వయససస:35
లస: పప

తలర : ఉదయ లకడహ తతడడమలల
ఇసటట ననస:100.2.441
వయససస:21
లస: ససస స
1520 SAA0135822
పపరర: గగపస తతడడమల

1515 SAA0380162
పపరర: హరరబబబబ బసజ

93-107/544

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప kadoyam
ఇసటట ననస:100-2-433
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససదరశన బబబబ� nimmagada
ఇసటట ననస:100-2-440
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరరబబబబ� binji
ఇసటట ననస:100-2-441
వయససస:31
లస: ససస స
1517 SAA1145945
పపరర: శశశతడ తతడడమల

93-107/546

తసడడ:డ రసగరరరవప� cheerala
ఇసటట ననస:100-2-439
వయససస:34
లస: ససస స

93-107/553 1512 SAA0396226
1511 SAA0135871
పపరర: శవనడగరశశరరరవప� పప నసనరగ�
పపరర: పదడహవత� నమహగడడ �

1501 SAA0456202
పపరర: లకడహ కడడయస

భరస : ససరఖనడరరయణ kadiyam
ఇసటట ననస:100-2-433
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప turaka
ఇసటట ననస:100-2-433
వయససస:32
లస: పప

1505 DDN1430453
పపరర: ససరఖనడరరయణ� కడడయస�

1514 SAA0396309
పపరర: అరరణ� బబసజ�

93-107/543

93-107/563
1525 AP150990075369
పపరర: ససగబణ కలమమరర బబ డడ� boda

భరస : రవబబబబ� boda
ఇసటట ననస:100-2-444
వయససస:52
లస: ససస స
93-107/922

1528 SAA0916389
పపరర: లకడహ తరరపతమహ వలలర పప

93-107/565

తసడడ:డ శకనస vellapu
ఇసటట ననస:100-2-446
వయససస:24
లస: ససస స
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1529 SAA0916363
పపరర: వజయ కలమమరర వలలర పప

93-107/566

తసడడ:డ శకనవరస రరవప vallepu
ఇసటట ననస:100-2-446
వయససస:26
లస: ససస స
1532 DDN2177350
పపరర: శకనస వలలర పప

తసడడ:డ శకనస� vallepu
ఇసటట ననస:100-2-446
వయససస:45
లస: ససస స
93-107/569

తసడడ:డ వనసకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:100-2-446
వయససస:49
లస: పప
1535 SAA0916967
పపరర: శవ రరజజ వలలర పప

93-107/571

93-107/574

1536 SAA1146166
పపరర: వనసకట వనపషషవ మమడ

1539 SAA0462978
పపరర: రరమబబబబ మమదడ

93-107/577

1542 AP150990075303
పపరర: చననమమహయ కటబట� katta

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల� katta
ఇసటట ననస:100-2-453
వయససస:42
లస: ససస స

1545 SAA1083922
పపరర: ఏడడకకసదలల తషరక

తసడడ:డ నడగయఖ� katta
ఇసటట ననస:100-2-453
వయససస:47
లస: పప

93-107/573

1540 SAA0455881
పపరర: రరప మమడడ

93-107/576

తసడడ:డ రరసబబబబ meda
ఇసటట ననస:100-2-451
వయససస:29
లస: ససస స
93-107/578

1543 SAA1083930
పపరర: వనసకట లకడహ తషరక

93-107/579

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తషరక
ఇసటట ననస:100-2-453
వయససస:23
లస: ససస స
93-107/581

1546 AP150990072501
పపరర: శకనవరసరరవప కటబట� katta

93-107/582

తసడడ:డ నడగయఖ� katta
ఇసటట ననస:100-2-453
వయససస:44
లస: పప
93-107/584

1549 SAA1223866
పపరర: వజయవరర న తరరమల శశటట

93-107/970

తలర : పపలమహ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:100-2-455
వయససస:20
లస: పప
93-107/587

భరస : నడగయఖ� gumma
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:40
లస: ససస స

1552 AP150990075058
పపరర: ఉదయలకడహ తతడడమల�
todimala
తసడడ:డ రరమకకషష� todimala
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:42
లస: ససస స

93-107/588

93-107/589
1554 SAA0439307
పపరర: పదడహవత బసడర మబడడ
bandlamudi
భరస : జగననహహనరరవప bandlamudi
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:57
లస: ససస స

1555 AP150990075462
పపరర: నడగరసదడమహ మసడసరర�
manduri
భరస : రరమకకటయఖ� manduri
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:77
లస: ససస స

93-107/590

93-107/591

1557 SAA0380139
పపరర: నడగయఖ� గబమమహ�

1558 SAA0552182
పపరర: కలమమరర కసదసల kandula

93-107/593

భరస : వనసకటటశశరరరవప� meka
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:47
లస: ససస స
1556 SAA0413914
పపరర: వనసకటటష� బసడర మబడడ�

1537 SAA0439919
పపరర: వజయలకడహ మడ

93-107/586

93-107/585

భరస : వనసకటటశ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:32
లస: ససస స
1553 AP150990075281
పపరర: వనసకరయమహ మమకర� meka

93-107/575

తసడడ:డ ససబబబరరవప � thuraka
ఇసటట ననస:100-2-454
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జగనమహన రరవప� bandlamudi
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:33
లస: పప

1551 SAA0396234
పపరర: ఈశశరమహ� గబమమహ�

93-107/570

భరస : శకనవరసరరవప meda
ఇసటట ననస:100-2-450
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరక
ఇసటట ననస:100-2-453
వయససస:43
లస: పప

93-107/583 1548 DDN1430552
1547 AP150990072497
పపరర: రరమమసజనవయబలల కటబట� katta
పపరర: వనసకటశవరరజ� తషరక�

1550 SAA1083914
పపరర: సరశత బసడర మబడడ

93-107/572

భరస : ససబబబరరవప� katta
ఇసటట ననస:100-2-452
వయససస:47
లస: ససస స
93-107/580

1534 SAA1083898
పపరర: యవ కకరణ వలలరల
తసడడ:డ శకనస వలలరల
ఇసటట ననస:100-2-447
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ meda
ఇసటట ననస:100-2-450
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� katta
ఇసటట ననస:100-2-452
వయససస:40
లస: ససస స
1544 AP150990075302
పపరర: పదహ కటబట� katta

93-106/53

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడ
ఇసటట ననస:100-2-450
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబబబబ meda
ఇసటట ననస:100-2-450
వయససస:32
లస: పప
1541 AP150990075301
పపరర: లకడహ కటబట� katta

1533 SAA1117811
పపరర: శకనస వలలర పప

93-107/568

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
� kunchala
ఇసటట ననస:100-2-446
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వలలర పప
ఇసటట ననస:100-2-447
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల valepu
ఇసటట ననస:100-2-447
వయససస:27
లస: పప
1538 SAA0462994
పపరర: శకనవరస రరవప మమదడ

93-107/567 1531 DDN1430818
1530 AP150990075054
పపరర: శవనడగలకడహ వలలర పప� vallepu
పపరర: శవనడనరరయణ� కలసచడల�

తసడడ:డ లకహయఖ� gumma
ఇసటట ననస:100-2-456
వయససస:45
లస: పప

93-107/592

భరస : నడగరశశర రరవప kandula
ఇసటట ననస:100-2-457
వయససస:38
లస: ససస స
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93-107/594

భరస : శకహరర దడసరర
ఇసటట ననస:100-2-457
వయససస:40
లస: ససస స
1562 SAA1146034
పపరర: నడగరసదడ బబబబ గబమమహ

93-107/923

1563 SAA1373968
పపరర: పదహజ గబళరపలర

93-106/55

1566 SAA1145911
పపరర: అనసరరధ గబళళపలర

93-107/1024

తసడడ:డ మబరళ కకషష kandula
ఇసటట ననస:100-2-460
వయససస:30
లస: ససస స

1569 SAA0131599
పపరర: శవ పడవణ కలమమర కసదసల

1564 SAA1117795
పపరర: అనసరరధ గబళళపలర

93-106/54

భరస : వనసకట రతన బబబబ గబళళపలర
ఇసటట ననస:100-2-458
వయససస:62
లస: ససస స
93-107/924

భరస : వనసకట రతన బబబబ గబళళపలర
ఇసటట ననస:100.2.458
వయససస:62
లస: ససస స
93-106/56

93-107/596
1561 SAA0554840
పపరర: నడగరశశర రరవప కసదసల kandula

తసడడ:డ ససబబబరరవప kandula
ఇసటట ననస:100-2-457
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతన బబబబ గబళరపలర
ఇసటట ననస:100-2-457
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసరరధ గబళళపలర
ఇసటట ననస:100-2-458
వయససస:70
లస: పప
1568 SAA0131631
పపరర: శరగష కసదసల

93-107/595

తసడడ:డ నడగయఖ గబమమహ
ఇసటట ననస:100-2-457
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ గబమమహ
ఇసటట ననస:100.2.457
వయససస:20
లస: పప
1565 SAA1117803
పపరర: వనసకట రతన బబబబ గబళళపలర

1560 SAA1146141
పపరర: రరజశశఖర గబమమహ

1567 SAA1145986
పపరర: వనసకట రతన బబబబ గబళళపలర
తసడడ:డ నడగ భబషణస గబళళపలర
ఇసటట ననస:100.2.458
వయససస:70
లస: పప

93-106/57

తసడడ:డ మబరళ కకషష kandula
ఇసటట ననస:100-2-460
వయససస:32
లస: పప

1570 AP150990075297
పపరర: పదహ కసదసల� kandula

1574 SAA1310929
పపరర: కరళమమత అకసల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� kandula
ఇసటట ననస:100-2-460
వయససస:54
లస: పప
93-107/602

భరస : శవ పడవణ కలమమర కసదసల
ఇసటట ననస:100-2-460
వయససస:33
లస: ససస స
1577 SAA0304170
పపరర: లకడహ జసపరల

93-107/605

1578 AP150990069752
పపరర: సరమమమ జఖస మలమరదద� malladi

1581 SAA0697839
పపరర: గరలసకక మహ లకడహ

తసడడ:డ ససధకర ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:100-2-555
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరమమఖలల GALANKI
ఇసటట ననస:100-2-809
వయససస:30
లస: ససస స

1583 AP150990075005
పపరర: మలలర శశరర తషరక� turaka

1584 SAA1241884
పపరర: ససత మహలకడహ శరణస

93-107/775

భరస : ఏడడకకసడలల� turaka
ఇసటట ననస:100-2+446
వయససస:40
లస: ససస స
1586 AP150990066665
పపరర: శకనవరసచకకధర అగరనహహ తడస
agnihotram
తసడడ:డ శకధరమబరరస agnihotram
ఇసటట ననస:100-3-101
వయససస:44
లస: పప

93-107/603

93-107/606

1587 SAA0915951
పపరర: రరకరష పప తనవన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప తనవన
ఇసటట ననస:100-3-392
వయససస:24
లస: పప

93-107/604

1579 SAA0301234
పపరర: శకనస జసపరల

93-107/607

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� jampala
ఇసటట ననస:100-2-483
వయససస:46
లస: పప
93-108/384

1582 SAA0655720
పపరర: షణబహకరశశర రరవప తలక
ర రర

93-107/774

తసడడ:డ కకటట రతనస thaluri
ఇసటట ననస:100-2+342
వయససస:40
లస: పప
93-106/895

తసడడ:డ శవరరమకకషష శరణస
ఇసటట ననస:100-3-57
వయససస:32
లస: ససస స
93-106/59

1576 AP150990072308
పపరర: శకనవరసరరవప తతట� thota
తసడడ:డ లకహయఖ� thota
ఇసటట ననస:100-2-461
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� malladi
ఇసటట ననస:100-2-483
వయససస:66
లస: ససస స
93-108/671

93-107/601

తసడడ:డ మబరళకకషష కసదసల
ఇసటట ననస:100-2-460
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� thota
ఇసటట ననస:100-2-461
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస జసపరల
ఇసటట ననస:100-2-483
వయససస:43
లస: ససస స
1580 SAA1237700
పపరర: పడగత గలర

1575 AP150990075381
పపరర: వనసకరయమహ తతట� thota

93-107/598

భరస : మబరళకకషష� kandula
ఇసటట ననస:100-2-460
వయససస:50
లస: ససస స

93-107/599 1572 AP150990072287
93-107/600 1573 SAA1310911
1571 AP150990075459
పపరర: ఈశశరమహ కసదసల� kandula
పపరర: మబరళకకషష కసదసల� kandula
పపరర: శవ పడవణ కలమమర కసదసల

భరస : వనసకటటశశరరర� kandula
ఇసటట ననస:100-2-460
వయససస:72
లస: ససస స

93-107/925

1585 SAA0439273
పపరర: శరగష అగరనహహ తడస

93-106/58

భరస : శకనవరస chachakradhar agnihotram
ఇసటట ననస:100-3-101
వయససస:34
లస: ససస స
93-106/60

1588 SAA0439844
పపరర: రతనకలమమరర మబకరస mukta

93-106/61

భరస : ససబబబరరవప mukta
ఇసటట ననస:100-3-405
వయససస:43
లస: ససస స
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93-106/62

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప mukta
ఇసటట ననస:100-3-405
వయససస:42
లస: పప

93-107/608 1591 SAA0304147
1590 AP150990069272
పపరర: వజయలకడహ చతరరడడడ� chereddy
పపరర: సరమమమ జఖస చతరరడడడ� chereddy

తసడడ:డ గగపరలరరవప� chereddy
ఇసటట ననస:100-3-467
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� chereddy
ఇసటట ననస:100-3-467
వయససస:67
లస: ససస స

93-107/610 1593 AP150990069636
1592 AP150990066318
పపరర: గగపరలరరవప చతరరడడ � chereddy
పపరర: శవకలమమరర నడరరన�
narnenarne
తసడడ:డ ససబబబరరవప� chereddy
తసడడ:డ రరసబబబబ� narne
ఇసటట ననస:100-3-467
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:46
లస: పప
వయససస:44
లస: ససస స

93-107/611

1595 AP150990069538
పపరర: కరమమశశరమహ నడరరన� narne

93-107/615

93-107/613

భరస : రరధడకకకషషమబరరస� narne
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:65
లస: ససస స
1598 DDN2170256
పపరర: వవణబగగపరల� నడరరన�

93-107/617

93-107/620

93-107/623

93-107/626

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:26
లస: ససస స
1610 SAA0304113
పపరర: అనససరఖమహ బసడర మబడడ�
bandlamudi
భరస : వనసకయఖ� bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:72
లస: ససస స

93-107/618

93-107/621

93-107/616

1600 DDN1430834
పపరర: సరసబశవ రరవప నరనవ

93-107/619

93-107/622
1603 AP150990066347
పపరర: హరరపస
డ రదరరవప నడరరన� narne

తసడడ:డ అకసయఖ� narne
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:71
లస: పప

1605 AP150990069723
పపరర: వనసకరయమహ బసడర మబడడ�
bandlamudi
భరస : ససబబబరరవప� bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-481
వయససస:47
లస: ససస స

93-107/624

1608 SAA0439299
పపరర: సరగజన గబసటటపలర

93-107/627

93-107/628
1609 AP150990069306
పపరర: ససబబబయమహ జజగరర మబడడ�
jagarlamudi
భరస : శకమనడనరరయణ� jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:54
లస: ససస స

93-107/630

1612 AP150990066775
పపరర: ససబబబరరవప బసడర మబడడ�
bandlamudi
తసడడ:డ వనసకయఖ� bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:49
లస: పప

93-107/631

1615 SAA1237940
పపరర: మలర కర గబసటటపలర

93-108/673

1611 SAA0439232
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గబసటటపలర

93-107/625
1606 SAA0377655
పపరర: వవసకటటశశర రరవప� బసడర మబడడ�

తసడడ:డ ససబబబరరవప� bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-481
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప guntupalli
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:42
లస: ససస స
93-107/629

1597 SAA0464057
పపరర: శబరరవరసస మబతషకకరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరనవ
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సససగరరరవప� narne
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససరఖనడరరయణ� chereddy
ఇసటట ననస:100-3-480
వయససస:86
లస: ససస స
1607 SAA1016022
పపరర: మనక గబసటటపలర

1602 AP150990066086
పపరర: శకనవరసరరవప నడరరన� narne

తసడడ:డ బబపయఖ guntupalli
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:49
లస: పప

93-107/632
1613 AP150990066398
పపరర: జగననహహనరరవప బసడర మబడడ�
bandlamudi
తసడడ:డ వనసకయఖ� chereddy
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:60
లస: పప

93-107/633
1614 AP150990066716
పపరర: శకమనడనరరయణ జజగరర మబడడ�
jagarlamudi
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:100-3-482
వయససస:19
లస: ససస స

1616 SAA0915761
పపరర: ససనల చతరరడడడ

1617 SAA0384313
పపరర: శవకలమమరర� చచరరకడ�డడ

1618 SAA0640805
పపరర: చతరరదథడ ససమసత chereddy

తసడడ:డ పడభబకర రరవప chereddy
ఇసటట ననస:100-3-486
వయససస:26
లస: పప

93-106/63

93-107/612

తసడడ:డ ససబబబ రరవప mutukuri
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరర పడసరదరరవప� narne
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరధడకకషషమబరరస� narne
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:50
లస: పప
1604 AP150990069186
పపరర: హహహమమవత చతరరడడడ� chereddy

1599 SAA0300012
పపరర: భరత కలమమర� నడరరన�

1594 AP150990069511
పపరర: భబరత నడరరన� narne
భరస : శకనవరసరరవప� narne
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడరరన
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� narne
ఇసటట ననస:100-3-478
వయససస:33
లస: పప
1601 AP150990066591
పపరర: రరసబబబబ నడరరన� narne

1596 SAA0377762
పపరర: శశకరసత నడరరన

93-107/609

భరస : పడభబకరరరవప� chereddy
ఇసటట ననస:100-3-486
వయససస:49
లస: ససస స

93-107/634

93-107/635

తసడడ:డ పడభబకరరరవ chereddy
ఇసటట ననస:100-3-486
వయససస:28
లస: పప
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93-107/636

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� chereddy
ఇసటట ననస:100-3-486
వయససస:52
లస: పప
1622 AP150990066453
పపరర: కకటటశశరరరవప దడవపలకరర�
davuluri
తసడడ:డ వనసగయఖ� davuluri
ఇసటట ననస:100-3-487
వయససస:55
లస: పప

93-107/639

1625 SAA0520130
పపరర: అనల దడవపలకరర

93-107/641

1620 AP150990069498
పపరర: వనసకరయమహ దడవపలకరర�
davuluri
భరస : కకటటశశరరరవప� davuluri
ఇసటట ననస:100-3-487
వయససస:48
లస: ససస స

93-107/637

1623 SAA0643270
పపరర: దడవపలకరర శరకవఖ davuluri

93-106/64

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దడవపలకరర
ఇసటట ననస:100-3-488
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ� duvuluri
ఇసటట ననస:100-3-488
వయససస:65
లస: పప

93-106/66
1628 SAA0643288
పపరర: మబపరలళర మసగరపత రరవప
muppalla
తసడడ:డ venkateswararao muppalla
ఇసటట ననస:100-3-489
వయససస:67
లస: పప

1629 AP150990069334
పపరర: వవణకలమమరర పప తనవన potineni
భరస : కకటటశశరరరవప potineni
ఇసటట ననస:100-3-490
వయససస:40
లస: ససస స

1631 SAA1189612
పపరర: రమఖ పప తనవన

1632 AP150990069795
పపరర: ససజజత పప తనవన� pothineni

93-106/69

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పప తనవన
ఇసటట ననస:100-3-491 Old 3-149
వయససస:21
లస: ససస స
1634 AP150990075227
పపరర: నడగరశశరమహ మబరకకసడ�
murakonda
భరస : రరమబలల� murakonda
ఇసటట ననస:100-3-493
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� davuluri
ఇసటట ననస:100-3-487
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప davuluri
ఇసటట ననస:100-3-488
వయససస:27
లస: ససస స
1626 AP150990066397
పపరర: శకనస దడవపలకరర� duvuluri

1637 AP150990069141
పపరర: దడనమహ కకమరకకసడ
komarakonda
భరస : జగనడనధస komarakonda
ఇసటట ననస:100-3-516
వయససస:54
లస: ససస స

93-106/71

1640 AP150990069555
పపరర: సరమమమ జఖస సవరస sawaram

93-106/74

భరస : రరఘవయఖ sawaram
ఇసటట ననస:100-3-519
వయససస:57
లస: ససస స

1635 DDN2177160
పపరర: రరమబలల మబరకకసడ�
murakonda
తసడడ:డ ససబబయఖ� murakonda
ఇసటట ననస:100-3-493
వయససస:70
లస: పప

93-107/642

93-106/67

1633 AP150990066296
పపరర: సరసబశవరరవప పప తనవన�
pothineni
తసడడ:డ రరమబలల� pothineni
ఇసటట ననస:100-3-492
వయససస:50
లస: పప

93-107/646

1636 DDN1433226
పపరర: రమణ కకమరకకసడ

93-107/644

93-106/70

భరస : నడగరశశరరరవప komarakonda
ఇసటట ననస:100-3-516
వయససస:33
లస: ససస స
93-106/72

1641 AP150990069286
పపరర: వరలకడహ మమమనవన myneni

93-106/75

1639 DDN1431881
పపరర: లలమవత మమమనవన myneni

93-106/73

భరస : shanmukavenkataramanarao mynen
ఇసటట ననస:100-3-519
వయససస:42
లస: ససస స
1642 AP150990066124
పపరర: వనసకయఖ మమమనవన myneni

93-106/76

తసడడ:డ ramakrishnarao myneni
ఇసటట ననస:100-3-519
వయససస:46
లస: పప
93-106/78

1646 SAA0384768
పపరర: సత సకలసబబయ మసడసరర

93-106/81

భరస : గగపస చసద nimmagadda
ఇసటట ననస:100-3-524
వయససస:39
లస: ససస స

93-106/68
1630 AP150990066372
పపరర: కకటటశశరరరవప పప తనవన poineni

93-107/643

93-106/77 1644 AP150990066176
1643 AP150990066159
పపరర: నడగఫణణకలమమర మమమనవన myneni
పపరర: షణబహకవనసకటరమణకలమమర
మమమనవన
తసడడ:డ రరమకకషషరరవప myneni
తసడడ:డ రరమకకషషరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-3-519
ఇసటట ననస:100-3-519
వయససస:47
లస: పప
వయససస:50
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప manduri
ఇసటట ననస:100-3-520
వయససస:60
లస: ససస స

93-106/65

తసడడ:డ రరమబలల potineni
ఇసటట ననస:100-3-490
వయససస:51
లస: పప

1638 AP150990066007
పపరర: నడగరశశరరరవప కకమరకకసడ
komarakonda
తసడడ:డ జగనడనధమ komarakonda
ఇసటట ననస:100-3-516
వయససస:44
లస: పప

1647 SAA0304055
పపరర: యమమన నమహగడడ

1627 SAA0915993
పపరర: సతఖవత మబపరలళర
భరస : మసగపత రరవప muppalla
ఇసటట ననస:100-3-489
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష రరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-3-519
వయససస:70
లస: ససస స

93-106/80

93-107/640
1624 AP150990069487
పపరర: హహమలత దడవపలకరర davuluri

భరస : శకనస davuluri
ఇసటట ననస:100-3-488
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� pothineni
ఇసటట ననస:100-3-492
వయససస:44
లస: ససస స
93-107/645

93-107/638
1621 SAA0413922
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� దడవపలలరర�

1645 AP150990066416
పపరర: రరఘవయఖ సవరస sawaram

93-106/79

తసడడ:డ మహనరరవప sawaram
ఇసటట ననస:100-3-519
వయససస:63
లస: పప
1648 AP150990066310
పపరర: పరమమశశర రరవప నమహగడడ

93-106/82

తలర : prabhakararao నమహగడడ
ఇసటట ననస:100-3-524
వయససస:43
లస: పప
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93-106/83

తసడడ:డ పడభబకరరకవప nimmagadda
ఇసటట ననస:100-3-524
వయససస:44
లస: పప
1652 SAA0384479
పపరర: శకదతవ తడలక
ర రర

93-106/86

93-106/89

93-106/92

93-107/647

93-106/97

1654 DDN1432251
పపరర: శక కరసత వటటటకకటట vattikuti

93-106/88

1656 AP150990069680
పపరర: ఇసదసమత చతరరడడడ chereddy

తసడడ:డ వనసకయఖ vattikuti
ఇసటట ననస:100-3-527
వయససస:35
లస: పప
93-106/90

1659 SAA1039891
పపరర: రరజరసదడ చతరరడడడ

1662 SAA0916017
పపరర: ససగబణ డతగల

1665 SAA0458299
పపరర: శవ నడగ వసశ చత రరడడ

93-106/100

1668 SAA0915738
పపరర: ససపడజ పరపప లల

93-106/93

తసడడ:డ వరయఖ garnneni
ఇసటట ననస:100-3-537
వయససస:70
లస: పప

1671 SAA0915969
పపరర: నహరరక శకసగవరపప

93-106/95

93-106/107

1676 SAA0984329
పపరర: నడగ అనసప శకసగవరపప

93-107/649

తసడడ:డ శవ సతఖనడరరయణ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:100-3-538
వయససస:26
లస: పప

1674 AP150990066147
పపరర: రరజరష చచదరర మసడసరర
manduri
తసడడ:డ శకమనడనరరయణ manduri
ఇసటట ననస:100-3-538
వయససస:43
లస: పప

1660 AP150990066394
పపరర: దథవనయఖ ఛతరరడడడ chereddy

93-106/94

1663 SAA0915670
పపరర: గగవరర న రరడడడ డతగల

93-106/96

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ degala
ఇసటట ననస:100-3-534
వయససస:29
లస: పప
93-106/98

1666 SAA0378190
పపరర: శవరరమకకషష చచరరకడడడ

93-106/99

తసడడ:డ కకసడలరరవప chereddy
ఇసటట ననస:100-3-535
వయససస:29
లస: పప
93-106/101

1669 SAA0377887
పపరర: శవ శసకర శకనవరస రరవప
గరనవన
తసడడ:డ మహహశశరరరవప గరనవన
ఇసటట ననస:100-3-537
వయససస:48
లస: పప

93-106/103

93-106/105

1672 AP150990069325
పపరర: అరరణకలమమరర మసడసరర
manduri
భరస : శకమనడనరరయణ manduri
ఇసటట ననస:100-3-538
వయససస:54
లస: ససస స

93-106/106

తసడడ:డ శవ సతఖనడరరయణ శకసగవరపప
ఇసటట ననస:100-3-538
వయససస:24
లస: ససస స

1673 AP150990069324
పపరర: పరమమశశరర జజగరర మబడడ
jagarlamudi
భరస : శకరరమమబరరస jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-3-538
వయససస:72
లస: ససస స

93-106/91

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ chereddy
ఇసటట ననస:100-3-533
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ papolu
ఇసటట ననస:100-3-536
వయససస:28
లస: ససస స
93-106/104

1657 SAA1039909
పపరర: శరరద దతవ చతరరడడడ
భరస : ఆనసదరరవప చతరరడడడ
ఇసటట ననస:100-3-533
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప చత రరడడ
ఇసటట ననస:100-3-535
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర chereddy
ఇసటట ననస:100-3-535
వయససస:60
లస: పప
1670 AP150990066229
పపరర: మహహశశరరరవప garnneni

93-106/87

భరస : గగవరర న రరడడడ degala
ఇసటట ననస:100-3-534
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప chereddy
ఇసటట ననస:100-3-535
వయససస:44
లస: ససస స
1667 DDN2170629
పపరర: కకసడలరరవప ఛతరరడడడ chereddy

1653 SAA0439190
పపరర: కకషషమబరరస తడళళళరర

తసడడ:డ ఆనసదరరవప చతరరడడడ
ఇసటట ననస:100-3-533
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప చతరరడడడ
ఇసటట ననస:100-3-533
వయససస:37
లస: పప
1664 SAA0439265
పపరర: ఉష చతరరడడడ chereddy

93-106/85

భరస : సరసబశవరరవప chereddy
ఇసటట ననస:100-3-531
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ� chereddy
ఇసటట ననస:100-3-533
వయససస:92
లస: ససస స
1661 SAA1040898
పపరర: ఉపపసదడ చతరరడడడ

1651 AP150990066218
పపరర: శకహరరబబబబ కకమహనవన
kommineni
తసడడ:డ ససబబయఖ kommineni
ఇసటట ననస:100-3-525
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ankammarao talluri
ఇసటట ననస:100-3-526
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ vattikuti
ఇసటట ననస:100-3-527
వయససస:70
లస: పప
1658 AP150990069776
పపరర: జజనకమహ చతరరడడడ chereddy

93-106/84

భరస : శకహరరబబబబ kommineni
ఇసటట ననస:100-3-525
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస talluri
ఇసటట ననస:100-3-526
వయససస:37
లస: ససస స
1655 AP150990066510
పపరర: వనసకయఖ వటటటకకటట vattikuti

1650 AP150990069195
పపరర: లకడహ కకమహనవన kommineni

93-106/108

93-107/650
1677 AP150990072174
పపరర: శవసతఖనడరరయణ సససగవరపప�
singavarapu
తసడడ:డ ససబబబరరవప� singavarapu
ఇసటట ననస:100-3-538
వయససస:50
లస: పప

93-107/648
1675 AP150990075086
పపరర: ససత సససగవరపప� singavarapu

తసడడ:డ శవసతఖనడరరయణ� singavarapu
ఇసటట ననస:100-3-538
వయససస:42
లస: ససస స
1678 SAA0331355
పపరర: వరలకడహ మసడసరర manduri

93-106/109

భరస : శవరజ manduri
ఇసటట ననస:100-3-539
వయససస:40
లస: ససస స
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1679 AP150990066133
పపరర: శవరజ మసడసరర manduri

93-106/110

1680 AP150990069322
పపరర: కమలమదతవ బసడర మబడడ
bandlamudi
భరస : వనసకటటశశరరర bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-541
వయససస:57
లస: ససస స

93-106/111

1681 AP150990066033
పపరర: చసదడబబబబ బసడర మబడడ
bandlamudi
తసడడ:డ భబషయఖ bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-541
వయససస:46
లస: పప

93-106/112

1682 AP150990066170
పపరర: పపదబబబబ బసడర మబడడ
bandlamudi
తసడడ:డ భబషయఖ bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-541
వయససస:53
లస: పప

93-106/113

1683 AP150990066012
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడర మబడడ
bandlamudi
తసడడ:డ భబషయఖ bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-541
వయససస:70
లస: పప

93-106/114

1684 AP150990069283
పపరర: పప లరమమహ బసడర మబడడ
bandlamudi
భరస : బబబబ bandlamudi
ఇసటట ననస:100-3-541
వయససస:41
లస: ససస స

93-107/651

1685 AP150990069284
పపరర: చటటట మహ నడరరన� narne

93-107/652

1686 AP150990069508
పపరర: శరరద కడడయమల kadiyala

93-106/115

1687 SAA0384909
పపరర: రరజఖలకడహ� కకమహనవన�

93-107/653

తసడడ:డ వనసకటబడవప manduri
ఇసటట ననస:100-3-539
వయససస:47
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రదరరవప� narne
ఇసటట ననస:100-3-541
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప kadiyala
ఇసటట ననస:100-3-543
వయససస:52
లస: ససస స

1688 AP150990069331
పపరర: వరరరఘవమహ కకమహనవన�
komminenni
భరస : అరరజనరరవప� kommineni
ఇసటట ననస:100-3-543
వయససస:65
లస: ససస స

93-107/654

1691 AP150990066424
పపరర: అరరజనరరవప కకమహనవన�
komminenni
తసడడ:డ ససబబయఖ� kommineni
ఇసటట ననస:100-3-543
వయససస:75
లస: పప

93-107/657

1694 SAA0413799
పపరర: వనసకయఖ ససదడ థ

93-106/116

93-107/655

1692 SAA1241504
పపరర: జయశక కలరక

93-106/897

1695 SAA1239391
పపరర: భబరర వ ససదర

1698 SAA1465392
పపరర: నగరశశరరరవప బబ సత

93-106/896

తసడడ:డ గసగరదరరరవప కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:100-4-386
వయససస:37
లస: పప

93-107/1025

1701 SAA0974551
పపరర: వవవక బసజ

93-106/119 1704 AP150990066455
1703 AP150990069157
పపరర: వనసకరయమహ పప తనవన potineni
పపరర: వనసకయఖ మసడసరర manduri

1706 SAA0915639
పపరర: మణణ తరరపఠమహ పప తనవన
భరస : శవయఖ potineni
ఇసటట ననస:100-4-545
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ manduri
ఇసటట ననస:100-4-544
వయససస:60
లస: పప
93-106/122

93-108/674

1696 AP150990075234
పపరర: అననమహ గబడడమమటర

1699 SAA0917718
పపరర: సరగజన మమతసగర

93-108/387

93-106/117

1702 AP150990069158
పపరర: మమధవ మసడసరర manduri

93-106/118

భరస : వనసకయఖ manduri
ఇసటట ననస:100-4-544
వయససస:47
లస: ససస స
93-106/120

1705 AP150990066496
పపరర: కకటయఖ పప తనవన potineni

93-106/121

తసడడ:డ శవయఖ potineni
ఇసటట ననస:100-4-544
వయససస:90
లస: పప

93-106/124 1708 AP150990066476
1707 AP150990069293
పపరర: వనసకటరతనస పప తనవన potineni
పపరర: బబబబ పప తనవన potineni

భరస : బబబబ potineni
ఇసటట ననస:100-4-545
వయససస:55
లస: ససస స

93-108/385

భరస : josaf MATANGI
ఇసటట ననస:100--4-344
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ binji
ఇసటట ననస:100-4-390
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటయఖ potineni
ఇసటట ననస:100-4-544
వయససస:74
లస: ససస స

1693 SAA1246065
పపరర: నరహల దతవ బబ రరగడడ

భరస : వరయఖ GUDIMETLA
ఇసటట ననస:100-4-283
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:100-4-308
వయససస:37
లస: పప
93-107/971

93-107/656

భరస : ఆనసద బబబబ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:100-4-52
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ససదర
ఇసటట ననస:100-4-155
వయససస:20
లస: ససస స
93-108/386

1690 SAA0330043
పపరర: శకనవరసరరవప� కకమహనవన�
తసడడ:డ అరరజనరరవప� kommineni
ఇసటట ననస:100-3-543
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:100-4-40
వయససస:22
లస: పప

భరస : దడసస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-4-285
వయససస:62
లస: ససస స
1700 SAA1224401
పపరర: రరమ కకషష కరమరరజగడడ

1689 SAA0378240
పపరర: వవసకట రరజరష� క�మహనవన�
తసడడ:డ శకనవరసరరవప� kammineni
ఇసటట ననస:100-3-543
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ siddi
ఇసటట ననస:100-4-155
వయససస:55
లస: పప
1697 AP150990075222
పపరర: ససశల తడడడశశటట

భరస : శకనవరసరరవప� kommineni
ఇసటట ననస:100-3-543
వయససస:48
లస: ససస స

93-106/126

తసడడ:డ పకకరయఖ potineni
ఇసటట ననస:100-4-545
వయససస:63
లస: పప
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1709 DDN1431394
పపరర: ససజజత గసడడ gandu

93-106/123

భరస : శకనవరసరరవప gandu
ఇసటట ననస:100-4-545/1
వయససస:41
లస: ససస స
1712 AP150990069716
పపరర: సరమమమ జఖస నడరరన� narne

93-106/125

భరస : ఫకకరయఖ potineni
ఇసటట ననస:100-4-545/1
వయససస:70
లస: ససస స
93-107/614

భరస : అకసయఖ� narne
ఇసటట ననస:100-4-545/1
వయససస:31
లస: ససస స
1715 SAA0915779
పపరర: శవయఖ పప తనవన

1710 AP150990069649
పపరర: వరలకడహ పప తనవన potineni

1713 SAA0384487
పపరర: కరమమశశరగ మసడసరర

తసడడ:డ బబబబ potineni
ఇసటట ననస:100-4-546
వయససస:37
లస: పప

1716 SAA0915852
పపరర: పడకరష మసడడరర

93-106/989

తలర : శకనవరసరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:100-4-545/1
వయససస:20
లస: ససస స
93-106/128

భరస : పడకరష manduri
ఇసటట ననస:100-4-546
వయససస:32
లస: ససస స
93-106/130

1711 SAA1375179
పపరర: సరసశత హరరరత గసడడ

1714 AP150990069650
పపరర: పరప మసడసరర manduri

93-106/129

భరస : వనసకటబడవప manduri
ఇసటట ననస:100-4-546
వయససస:67
లస: ససస స
93-106/131

1717 AP150990066515
పపరర: శకనవరసరరవప జజగరర మబడడ
jagarlamudi
తసడడ:డ శకనవరసరరవప jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-548
వయససస:44
లస: పప

93-106/132

1719 SAA0551945
పపరర: లలమకలమమరర జజగరర మబడడ
jagarlamudi
భరస : శకనవరస రరవప jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-548
వయససస:30
లస: ససస స

93-107/658

1720 SAA0439281
పపరర: అరరణ జజగరర మబడడ

93-106/134

93-106/136

తసడడ:డ వనసకటబడవప మసడడరర
ఇసటట ననస:100-4-546
వయససస:42
లస: పప

1718 AP150990066200
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జజగరర మబడడ
jagarlamudi
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-548
వయససస:68
లస: పప

93-106/133

1721 SAA0439224
పపరర: శవ శసకరరరవప జజగరర మబడడ

93-106/135

1722 AP150990069120
పపరర: శవపరరశత జజగరర మబడడ
jagarlamudi
భరస : సరసబశవరరవప jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-550
వయససస:58
లస: ససస స

1724 AP150990069116
పపరర: సశరరజఖస జజగరర మబడడ
jagarlamudi
భరస : పరశరరమయఖ jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-551
వయససస:62
లస: ససస స

93-106/138

93-106/139
1725 AP150990066073
పపరర: పరరశరరమయఖ జజగరర మబడడ
jagarlamudi
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-551
వయససస:80
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప muppavarapu
ఇసటట ననస:100-4-552
వయససస:39
లస: ససస స

1727 SAA0735797
పపరర: వరలకడహ మబపలవరపప

93-106/141

1728 SAA0735755
పపరర: రతన కలమమరర మబపలవరపప

1729 SAA0735771
పపరర: శకనవరస రరవప మబపలవరపప

తసడడ:డ పరశరరమయఖ జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:100-4-549
వయససస:47
లస: పప

భరస : పపలర రరవప
ఇసటట ననస:100-4-552
వయససస:49
లస: ససస స
1730 SAA0384453
పపరర: లకడహ పరరశత సజజజ

తసడడ:డ ససగమమశశరరరవప sajja
ఇసటట ననస:100-4-553
వయససస:37
లస: పప

93-106/144

1731 AP150990069321
పపరర: హహహమమవత సజజజ sajja

93-106/147

1734 AP150990069509
పపరర: ససపరష కడడయమల kagiyala

93-106/145

93-106/137

93-106/140
1726 SAA0735813
పపరర: కలససమ కలమమరర మబపలవరపప

93-106/143

1732 DDN1431626
పపరర: లకడహ నడరరయణ సజజజ

93-106/146

తసడడ:డ ససగమమశశరరరవప sajja
ఇసటట ననస:100-4-553
వయససస:35
లస: పప
93-106/148

1735 AP150990066060
పపరర: శకనవరసరరవప కడడయమల
kagiyala
తసడడ:డ వనసకయఖ kadiyala
ఇసటట ననస:100-4-554
వయససస:53
లస: పప

93-106/149

93-108/388

1738 AP150990072280
పపరర: ససబబయఖ నలర పప

93-108/389

భరస : శకనవరసరరవప kadiyala
ఇసటట ననస:100-4-554
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-554
వయససస:35
లస: ససస స

1723 AP150990066081
పపరర: సరసబశవరరవప జజగరర మబడడ
jagarlamudi
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-550
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప muppavarapu
ఇసటట ననస:100-4-552
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససగమమశశరరరవప sajja
ఇసటట ననస:100-4-553
వయససస:54
లస: ససస స

93-107/659 1737 SAA0307876
1736 SAA0699041
పపరర: కడడయమల నవఖ లకడహ kadiyala
పపరర: మమధవ నలర పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప kadiyala
ఇసటట ననస:100-4-554
వయససస:28
లస: ససస స

93-106/142

భరస : pullarao muppavarapu
ఇసటట ననస:100-4-552
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప sajja
ఇసటట ననస:100-4-553
వయససస:29
లస: ససస స
1733 DDN1432376
పపరర: శకనవరసరరవప సజజజ

భరస : శవశసకర శకనవరసరరవప jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-4-549
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-554
వయససస:50
లస: పప
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1739 AP150990072159
పపరర: రరమబలల నలర పప

93-108/390

తసడడ:డ ససబబయఖ NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-554
వయససస:78
లస: పప
93-106/152

1745 SAA0655753
పపరర: వనసకట రమణ మసడసరర

93-106/155

93-106/157

93-106/159

1752 SAA0917304
పపరర: ధడరవ మసదసరర

భరస : శకనవరస రరవప chigurupati
ఇసటట ననస:100-4-561
వయససస:25
లస: ససస స

1755 SAA0916306
పపరర: ససదఖ చగబరరపరటట

93-107/664

1760 SAA0417113
పపరర: రమమదతవ� నడగమతష�

93-107/666

భరస : గబరవయఖ� nagamoutu
ఇసటట ననస:100-4-563
వయససస:65
లస: ససస స

93-106/158

93-107/660

93-106/160
1753 AP150990066449
పపరర: బబచచయఖ మసడసరర manduri

తసడడ:డ వరయఖ manduri
ఇసటట ననస:100-4-561
వయససస:71
లస: పప
1756 AP150990069442
పపరర: ససధడరరణణ చరరగబపరటట�
chigurupati
తసడడ:డ శకనవరసరరవప� chigurupati
ఇసటట ననస:100-4-561
వయససస:43
లస: ససస స

93-107/663

1758 AP150990066768
పపరర: శకనవరసరరవప చగబరరపరటట�
chigurupati
తసడడ:డ నడగరసదడస� chigurupati
ఇసటట ననస:100-4-561
వయససస:57
లస: పప

93-107/665

1759 SAA1375468
పపరర: తరరమల మమతసగర

93-108/709

1761 SAA0417105
పపరర: చసదడ మమల� నడగమతష�

93-107/667

భరస : మననజ కలమమర మమతసగర
ఇసటట ననస:100-4-561
వయససస:18
లస: ససస స
1762 SAA0417139
పపరర: గబరవయఖ� నడగమతష�

1766 SAA0699033
పపరర: కడడయమల లకడహ కరవఖ kadiya

1767 SAA1242429
పపరర: హహమమన బబబబ మలమరదద
తసడడ:డ శవనడగ రరజ మలమరదద
ఇసటట ననస:100-4-565
వయససస:19
లస: పప

93-107/668

తసడడ:డ బబపయఖ� nagamutu
ఇసటట ననస:100-4-563
వయససస:75
లస: పప

93-108/394 1765 SAA0646778
1764 SAA0643965
పపరర: తననరర మదన మహన రరవప
పపరర: వనసకటటశశరరవప తననరర

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప TANNIRU
ఇసటట ననస:100-4-563
వయససస:28
లస: పప

93-107/669

1750 SAA0384248
పపరర: లలత మసడసరర
భరస : చసదడశశఖరరరవప manduri
ఇసటట ననస:100-4-560
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ� nagamoutu
ఇసటట ననస:100-4-563
వయససస:45
లస: పప
93-108/393

93-108/391

93-107/662

భరస : VENKATESWARARAO TANNIRU
ఇసటట ననస:100-4-563
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప kadiyala
ఇసటట ననస:100-4-564
వయససస:29
లస: ససస స

93-108/392

భరస : శకనవరస రరవప chigurupati
ఇసటట ననస:100-4-561
వయససస:28
లస: ససస స

1757 AP150990069252
పపరర: కరమమశశరమహ చరరగబపరటట�
chigurupati
భరస : నడగరసదడస� chigurupati
ఇసటట ననస:100-4-561
వయససస:72
లస: ససస స

93-106/154

తసడడ:డ హరర బబబబ మసడసరర
ఇసటట ననస:100-4-557
వయససస:40
లస: పప

తలర : లలత mandari
ఇసటట ననస:100-4-560
వయససస:24
లస: ససస స
93-107/661

1744 AP150990069320
పపరర: ససజజత మసడసరర manduri

93-106/156 1747 SAA1027334
1746 AP150990066680
పపరర: హరరబబబబ మసడసరర� manduri
పపరర: వరయఖ చచదరర మసడసరర

1749 DDN1431949
పపరర: రతన ససజజత నలర పప

93-106/151

భరస : హరరబబబబ manduri
ఇసటట ననస:100-4-557
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : జయసత రరవప NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-558
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ధరరహ రరవప manduri
ఇసటట ననస:100-4-560
వయససస:75
లస: ససస స

1763 SAA0644203
పపరర: తననరర ఊమమదతవ

93-106/153

తసడడ:డ వరయఖ manduri
ఇసటట ననస:100-4-557
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ swarna
ఇసటట ననస:100-4-558
వయససస:75
లస: పప

1754 SAA0916272
పపరర: సడవసత చగబరరపరటట

1743 SAA1027276
పపరర: ఇసదడ సపన మసడసరర

1741 AP150990069346
పపరర: లకహమహ మసడసరర manduri

భరస : చనవనసకటటశశరరర manduri
ఇసటట ననస:100-4-556
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వరయఖ చచదరర మసడసరర
ఇసటట ననస:100-4-557
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ manduri
ఇసటట ననస:100-4-557
వయససస:42
లస: పప

1751 SAA0384297
పపరర: పసచచమహ మసడసరర

93-106/150

భరస : శకనవరసరరవప manduri
ఇసటట ననస:100-4-556
వయససస:47
లస: ససస స

1742 AP150990066746
పపరర: శకనవరసరరవప మసడసరర
manduri
తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర manduri
ఇసటట ననస:100-4-556
వయససస:57
లస: పప

1748 AP150990066343
పపరర: వవమయఖ సశరష swarna

1740 AP150990069232
పపరర: భవరన మసడసరర manduri

93-108/395

తసడడ:డ లలమ కకషష TANNIRU
ఇసటట ననస:100-4-563
వయససస:52
లస: పప
93-106/898

1768 SAA1027664
పపరర: సప హహన మలమరదద

93-106/161

భరస : చసదడశశఖరరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:100-4-566
వయససస:36
లస: ససస స
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1769 SAA1027656
పపరర: చసదడ శశఖరరవ మలమరదద

93-106/162

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:100-4-566
వయససస:43
లస: పప
1772 SAA1317346
పపరర: పవతడ ససగబరర

93-106/991

93-108/397

93-106/164

93-106/167

1779 DDN1432277
పపరర: మమధవరరవప చరరకకరర

1782 SAA0456137
పపరర: జయమహ golla

93-108/401

1785 SAA0455808
పపరర: జజఖత దతవరపలర

93-108/404

1788 SAA0462689
పపరర: రవ బబబబ
తసడడ:డ వజయ రరవప GOLLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:29
లస: పప

1790 AP150990072093
పపరర: వనసకటటశశరరర అననవరపప

1791 AP150990072473
పపరర: వజయరరవప గగళళమబడడ

93-108/407

తసడడ:డ వనసకటబడవప ANNAVARAPU
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల nallapu
ఇసటట ననస:100-4-584
వయససస:46
లస: పప
1796 SAA0734948
పపరర: martamma తడడడశశటట
భరస : చడరగర బబబబ Tadisetti
ఇసటట ననస:100-4-586
వయససస:43
లస: ససస స

93-106/165

1794 DDN1431915
పపరర: భబషణకలమమరర మమతసగర

93-108/399

1797 AP150990072333
పపరర: చడరగరబబబబ తడడడశశటట
తసడడ:డ ఆశరరశదస Tadisetti
ఇసటట ననస:100-4-586
వయససస:57
లస: పప

1777 SAA1354398
పపరర: రమఖ దసరర చరరకకరర

93-105/1133

1780 DDN2170405
పపరర: శకనవరసరరవప చరరకకరర

93-106/166

1783 DDN1430875
పపరర: ససధడకర గగలర

93-108/400

తసడడ:డ జయరరవప golla
ఇసటట ననస:100-4-582
వయససస:46
లస: పప
93-108/402

1786 AP150990075165
పపరర: ఏససదయమహ అననవరపప

93-108/403

భరస : వనసకటటశశరరర ANNAVARAPU
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:44
లస: ససస స
93-108/405

1789 SAA0462804
పపరర: సససప నస దతవరపలర

93-108/406

తసడడ:డ john GOLLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:39
లస: పప
93-108/408

1792 AP150990072415
పపరర: కకటటశశరరరవప నలర పప

93-108/409

తసడడ:డ రరమబలల nallapu
ఇసటట ననస:100-4-584
వయససస:42
లస: పప
93-108/411

భరస : వనసకటటశశరరర MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-585
వయససస:35
లస: ససస స
93-108/413

93-108/396

తసడడ:డ అసజయఖ chirukuri
ఇసటట ననస:100-4-575
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబపనయఖ devarapalli
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:67
లస: పప
93-108/410

1774 AP150990075418
పపరర: కళళవత కరరనటట

తసడడ:డ వవణబ చరరకకరర
ఇసటట ననస:100-4-574
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సససప నస DEVARAPALLI
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ANNAVARAPU
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:29
లస: పప

1793 AP150990072067
పపరర: జయసతరరవప నలర పప

93-108/398

భరస : ససధడకర రరవప GOLLA
ఇసటట ననస:100-4-582
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవ బబబబ GOLLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-583
వయససస:25
లస: ససస స
1787 SAA0735151
పపరర: దదలప కలమమర అననవరపప

1776 SAA0380212
పపరర: వవసకటటశశరరరవప కరరనటట

93-106/990

భరస : వనసకటటశశరరరవప KARNATI
ఇసటట ననస:100-4-568
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ chirukuri
ఇసటట ననస:100-4-575
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ chirukuri
ఇసటట ననస:100-4-575
వయససస:65
లస: పప
1784 SAA0917874
పపరర: లమవణఖ gollamudi

93-107/670

తసడడ:డ పపరరషప తస స KARNATI
ఇసటట ననస:100-4-568
వయససస:52
లస: పప

భరస : అసజయఖ chirukuri
ఇసటట ననస:100-4-575
వయససస:53
లస: ససస స
1781 DDN1432269
పపరర: అసజయఖ చరరకకరర

1773 SAA0456095
పపరర: రరమ దతవ మలమరదద

1771 SAA1317296
పపరర: వజయ లకడహ ససగబరర

భరస : వనసకటరరవప ససగబరర
ఇసటట ననస:100-4-566
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససరరశ బబబబ malladi
ఇసటట ననస:100-4-566
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసరశ రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:100-4-568
వయససస:26
లస: పప
1778 DDN1433218
పపరర: బబపమహ చరరకకరర

93-106/163

తసడడ:డ వరయఖ మలమరదద
ఇసటట ననస:100-4-566
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ససగబరర
ఇసటట ననస:100-4-566
వయససస:18
లస: ససస స
1775 SAA1010487
పపరర: శకనవరస కరరనటట

1770 SAA0887895
పపరర: శకనవరసరరవప మలమరదద

1795 AP150990072122
పపరర: వనసకటటశశరరర మమతసగర

93-108/412

తసడడ:డ దతవదడనస matangi
ఇసటట ననస:100-4-585
వయససస:41
లస: పప
93-108/414

1798 DDN1430917
పపరర: ససనత

93-108/415

భరస : వససతరరవప TADISETTY
ఇసటట ననస:100-4-587
వయససస:37
లస: ససస స
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1799 AP150990072014
పపరర: వససతరరవప తడడడశశటట

93-108/416

తసడడ:డ అబడహస TADISETTY
ఇసటట ననస:100-4-587
వయససస:41
లస: పప
1802 AP150990075379
పపరర: నడగరసదడమహ తడడడశశటట

93-108/420

93-108/423

93-108/426

93-108/429

93-108/433

93-108/436

93-108/425

93-108/427

1810 SAA0380147
పపరర: జజన బబబబ జవశగబసటర

93-108/428

తసడడ:డ బకకలల juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-632
వయససస:32
లస: పప

93-108/430 1813 DDN2180172
1812 SAA0644252
పపరర: జవరగసటబర పదదహన juvviguntla
పపరర: యశశద జవశగబసటర

1815 SAA0735284
పపరర: రరజ కటబట

1818 AP150990075173
పపరర: వరమణణమహ నలర పప

1821 SAA0455956
పపరర: రమఖ కనడపరరగర

తసడడ:డ ససధడరసనడ రరవప KANAPARTHI
ఇసటట ననస:100-4-640
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకశశర KANAPARTHI
ఇసటట ననస:100-4-640
వయససస:32
లస: ససస స

1823 DDN2177368
పపరర: పడసరసతడడజ కనపరరస

1824 SAA0305300
పపరర: కకషప ర కనపరరస

93-108/442

93-108/431

భరస : రరమబలల juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-635
వయససస:43
లస: ససస స
93-108/434

1816 SAA0735219
పపరర: రతన కలమమరర కటబట

93-108/435

భరస : రరజ katta
ఇసటట ననస:100-4-638
వయససస:36
లస: ససస స
93-108/437

భరస : గగపయఖ NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-639
వయససస:72
లస: ససస స
93-108/439

93-108/422

1807 AP150990072154
పపరర: ఉదయరరజ జవశగబసటర
juvviguntla
తసడడ:డ ససజవరరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-631
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప KATTA
ఇసటట ననస:100-4-636
వయససస:42
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-639
వయససస:42
లస: ససస స
1820 SAA0455717
పపరర: సశరరష లతడ కనడపరరగర

1809 SAA0644294
పపరర: జవరగసటబర ఏసమమహ

1804 DDN1430891
పపరర: రరపమహ juvviguntla

93-108/424

భరస : తరరపత రరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-635
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర GURAJA
ఇసటట ననస:100-4-636
వయససస:36
లస: ససస స
1817 AP150990075171
పపరర: రతన ససనత నలర పప

1806 AP150990075121
పపరర: మరరయమహ జవశగబసటర �

93-108/419

భరస : శవనడగరశశరరరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-631
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జన బబబబ juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-632
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఎలషర DASARI
ఇసటట ననస:100-4-634
వయససస:36
లస: ససస స
1814 SAA0735193
పపరర: రతన బబబ గబరజ

93-108/421

భరస : ససజవరరవప JUVVIGUNTLA
ఇసటట ననస:100-4-631
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-631
వయససస:63
లస: పప
1811 SAA0307884
పపరర: ససజజత దడసరర

1803 AP150990072061
పపరర: చడరరరస tadisetti

1801 DDN1432673
పపరర: అనలలసమమర గలమర

తసడడ:డ చచసచయఖ galla
ఇసటట ననస:100-4-589
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మషప Tadisetti
ఇసటట ననస:100-4-590
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఉదయరరజ JIVVIGUNTLA
ఇసటట ననస:100-4-631
వయససస:41
లస: ససస స
1808 AP150990072265
పపరర: ససజవరరవప జవశగబసటర

93-108/418

భరస : చచసచయఖ GALLA
ఇసటట ననస:100-4-589
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : charles tadisetti
ఇసటట ననస:100-4-590
వయససస:40
లస: ససస స
1805 AP150990075122
పపరర: రగజజరరణణ జవశగబసటర

1800 AP150990075221
పపరర: దడనమహ గలమర

1819 AP150990072023
పపరర: తరరపతయఖ నలర పప
తసడడ:డ గగపయఖ NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-639
వయససస:50
లస: పప

93-108/440

1822 DDN2180180
పపరర: సరళకలమమరర కనపరరస

93-108/441

తసడడ:డ ససదరశనరరవప KANAPARTHY
ఇసటట ననస:100-4-640
వయససస:36
లస: ససస స
93-108/443

1825 SAA0396168
పపరర: rojarani నలర పప

93-108/444

తసడడ:డ ససదరశనరరవప KANAPARTHY
ఇసటట ననస:100-4-640
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససదరశనరరవప KANAPARTHY
ఇసటట ననస:100-4-640
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససరరష బబబబ NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-642
వయససస:29
లస: ససస స

1826 AP150990075157
పపరర: సమమధడనస నలర పప

1827 SAA0380071
పపరర: ససరరష బబబబ నలర పప

1828 AP150990072402
పపరర: రరజజరరవప నలర పప

భరస : రరజజరరవప NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-642
వయససస:52
లస: ససస స

93-108/445

తసడడ:డ రరమమచడరగ NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-642
వయససస:30
లస: పప

93-108/438

93-108/446

93-108/447

తసడడ:డ రరమబలల NALLAPU
ఇసటట ననస:100-4-642
వయససస:60
లస: పప
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1829 SAA0307892
పపరర: నడగమలలర శశరర juvviguntla

93-108/448

భరస : వనసకట రరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-643
వయససస:35
లస: ససస స
1832 AP150990072025
పపరర: జయరరవప juvviguntla

93-108/451

93-108/454

93-108/457

93-108/460

1844 SAA0307900
పపరర: నరసమహ రరగబలగడడ

93-108/463

భరస : కరళదడసస regulagadda
ఇసటట ననస:100-4-646
వయససస:56
లస: ససస స

93-108/455

1839 DDN2177343
పపరర: వనసకటటశశరరర జమసడర మబడడ

93-107/672

93-108/458

1850 SAA0917627
పపరర: థడమస వపరర

93-108/467

93-108/461

1845 AP150990072184
పపరర: లకహయఖ కవలమ

93-108/464

తసడడ:డ సతఖవవణబ బబబబ VIPARLA
ఇసటట ననస:100-4-647
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ kavala
ఇసటట ననస:100-4-648
వయససస:26
లస: ససస స

1854 AP150990075257
పపరర: శవకలమమరర కవల

93-108/465

1857 SAA0305409
పపరర: చనవనసకట రరవప బబ రరగడడ
తసడడ:డ ఇశరకయయలల borugadda
ఇసటట ననస:100-4-649
వయససస:33
లస: పప

1840 AP150990075345
పపరర: ఝమనసరరణణ జవశగబసటర

93-108/459

1843 SAA0734906
పపరర: కకటటశశరమహ kavala

93-108/462

1846 SAA1238997
పపరర: పపడమజజఖత కరవరలమ

93-108/675

1849 SAA0917676
పపరర: శవ వపరర

93-108/466

భరస : సతఖవవణబ బబబబ VIPARLA
ఇసటట ననస:100-4-647
వయససస:42
లస: ససస స
93-108/468

93-107/673
1852 SAA0640573
పపరర: కరవరలమ పపడమ కలమమర kavala

తసడడ:డ ససబబపయమఖ kavala
ఇసటట ననస:100-4-648
వయససస:26
లస: పప
93-108/470

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:100-4-648
వయససస:46
లస: ససస స
93-108/472

93-108/456

తసడడ:డ
లకహయఖ కరవరలమ
ఇసటట ననస:100-4-646
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయలల BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-4-647
వయససస:36
లస: పప
93-108/469

1837 DDN1431790
పపరర: రరమయఖ జమసడర మబడడ

భరస : లకహయఖ kavala
ఇసటట ననస:100-4-646
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజరష borugadda
ఇసటట ననస:100-4-647
వయససస:33
లస: ససస స
1851 DDN1432368
పపరర: రరజరష బబ రరగడడ

93-108/453

భరస : వజయయసదడరరవప jjvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-645
వయససస:40
లస: ససస స

1842 AP150990072141
పపరర: వజయయసదడరరవప జవశగబసటర
juvviguntla
తసడడ:డ తరరపతయఖ juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-645
వయససస:62
లస: పప

1848 SAA0330753
పపరర: రమఖశక బబ రరగడడ

1834 DDN2180164
పపరర: జయపడద జమసడర మబడడ

తసడడ:డ ఆరగగఖస JAMANDLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-644
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల kavala
ఇసటట ననస:100-4-646
వయససస:47
లస: పప

1847 SAA0640748
పపరర: బబ రరగడడడ రతన కలమమరగ
borugadda
భరస : వవసకటపపపయమఖ borugadda
ఇసటట ననస:100-4-647
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయలల BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-4-649
వయససస:30
లస: పప

1836 DDN1432293
పపరర: అననమహ జమసడర మబడడ

93-108/450

భరస : వనసకటటశశరరర JAMANDLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-644
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరగగఖస JAMANDLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-644
వయససస:42
లస: పప

1841 AP150990075346
పపరర: వజయకలమమరర జవశగబసటర
juvviguntla
భరస : వజయయసదడరరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-645
వయససస:60
లస: ససస స

1856 SAA0305425
పపరర: వననద కలమమర బబ రరగడడ

93-108/452

తసడడ:డ ఆరగగఖస JAMANDLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-644
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరగగఖస JAMANDLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-644
వయససస:37
లస: పప

1853 SAA0917478
పపరర: పపడమ కలమమర కవలమ

1833 SAA1020791
పపరర: పడసనన జమసడర మబడడ

1831 DDN1431808
పపరర: వనసకటబడవప జవశగబసటర

తసడడ:డ జయరరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-643
వయససస:36
లస: పప

భరస : రవతతజ జమసడర మబడడ
ఇసటట ననస:100-4-644
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆరగగఖస JAMANDLAMUDI
ఇసటట ననస:100-4-644
వయససస:39
లస: ససస స
1838 DDN1432194
పపరర: రవతతజ జమసడర మబడడ

93-108/449

భరస : జయరరవప juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-643
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-643
వయససస:62
లస: పప
1835 DDN1430677
పపరర: భబగఖమహ జమసడర మబడడ

1830 AP150990075325
పపరర: వజయమహ జవశగబసటర �

1855 AP150990075275
పపరర: భబరత బబ రరగడడ �

93-108/471

భరస : ఇసరడయయలల BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-4-649
వయససస:70
లస: ససస స
93-108/473

1858 SAA1146521
పపరర: అనసరరధ బబ రరగడడ

93-108/651

భరస : వననద బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:100.4.649
వయససస:28
లస: ససస స
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93-108/710

భరస : కకటటశశర రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:100-4-650
వయససస:20
లస: ససస స
1862 SAA0395996
పపరర: సరలమ కలమమరర కనపరరస

93-108/474

తసడడ:డ బబలలర బబబయ MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:29
లస: ససస స
93-108/476

భరస : లతతడబబబబ KANAPARTHY
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:31
లస: ససస స
1865 SAA0305391
పపరర: నవన కనపరరస

1860 SAA0917817
పపరర: సతఖ ససజనఖ మమతసగర

93-108/475

భరస : NAVINKUMAR KANAPARTHI
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:28
లస: ససస స

93-108/477 1864 SAA0917403
1863 AP150990075306
పపరర: రరజకలమమరర మమతసగర matangi
పపరర: మననజ కలమమర మమతసగర

భరస : జజసఫ matangi
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:50
లస: ససస స
93-108/479

1861 SAA0455907
పపరర: వరనశక కనడపరరస

1866 SAA0305334
పపరర: లలతబబబబ కనపరరస

తసడడ:డ బబలలర బబబయ matangi
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:27
లస: పప
93-108/480

1867 AP150990072399
పపరర: జజసఫ మమతసగర

తసడడ:డ బబబబరరవప KANAPARTHY
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబబరరవప KANAPARTHY
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-651
వయససస:55
లస: పప

1868 SAA0917841
పపరర: ససజజత బబ రరగడడ

1869 AP150990075239
పపరర: ససమమరస మహ బబ రరగడడ

1870 AP150990075169
పపరర: రరజకలమమరర కనపరరస�

93-108/482

తసడడ:డ సససదర రరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-4-652
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-4-652
వయససస:56
లస: ససస స

1871 DDN1432236
పపరర: ఆనసదబబబబ బబ రరగడడ

1872 SAA0305219
పపరర: సససదరరరవప బబ రరగడడ

93-108/485

తసడడ:డ సససదరరరవప BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-4-652
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అకసయఖ BORUGADDA
ఇసటట ననస:100-4-652
వయససస:64
లస: పప

1874 DDN2180156
పపరర: నవవమ మమతసగర

1875 AP150990075120
పపరర: ఆరగగఖస మమతసగర

93-108/488

భరస : NAVOMI MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-654
వయససస:42
లస: ససస స
1877 AP150990075344
పపరర: కకపరమణణ మమతసగర
భరస : ససదరశనరరవప MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-655
వయససస:44
లస: ససస స
1880 AP150990075342
పపరర: కలమమరర మమతసగర Matangi

93-108/494

భరస : పరరశదరరరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-657
వయససస:52
లస: ససస స

93-108/486

1881 AP150990072301
పపరర: లకహణరరవప మమతసగర

93-108/676

1884 SAA0552166
పపరర: ససకనఖ మమతసగర Mathangi

93-108/489

1887 SAA0974627
పపరర: కకటయఖ మమతసగర
తసడడ:డ పరరససదర రరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-657
వయససస:29
లస: పప

1873 SAA0305474
పపరర: తరరపత రరవప juvviguntla

93-108/487

1876 AP150990072424
పపరర: రతనపరలల మమతసగర

93-108/490

తసడడ:డ sriramulu Matangi
ఇసటట ననస:100-4-654
వయససస:47
లస: పప
93-108/492

1879 AP150990072119
పపరర: ససదరశనరరవప మమతసగర

93-108/493

తసడడ:డ ఏసస MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-655
వయససస:51
లస: పప
93-108/495

1882 AP150990072136
పపరర: ఏసస మమతసగర

93-108/496

తసడడ:డ ససబబయఖ Matangi
ఇసటట ననస:100-4-656
వయససస:72
లస: పప
93-108/497

భరస : మణణ కలమమర Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-657
వయససస:30
లస: ససస స
93-108/499

93-108/484

తసడడ:డ రరమబలల juvviguntla
ఇసటట ననస:100-4-653
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస Matangi
ఇసటట ననస:100-4-656
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లకహణరరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:100-4-656
వయససస:20
లస: పప
1886 AP150990075351
పపరర: పరరశత మమతసగర Mathangi

1878 SAA0917536
పపరర: రవ కలమమర మమతసగర

93-108/481

భరస : ససదరశనరరవప KANAPARTY
ఇసటట ననస:100-4-652
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరశన రరవప matangi
ఇసటట ననస:100-4-655
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకహణరరవప Matangi
ఇసటట ననస:100-4-656
వయససస:40
లస: ససస స
1883 SAA1237882
పపరర: రమమష మమతసగర

93-108/483

భరస : శకరరమబలల MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-654
వయససస:67
లస: ససస స
93-108/491

93-108/478

93-108/498
1885 SAA0552141
పపరర: కకటటశశరమహ మమతసగర Mathangi

భరస : మమణణకఖ రరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-657
వయససస:31
లస: ససస స
93-108/500

1888 DDN1432210
పపరర: మమణణకరఖలరరవప మమతసగర

93-108/501

తసడడ:డ పరరశదడరరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-657
వయససస:33
లస: పప
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93-108/502

తసడడ:డ పరరశదడరరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-657
వయససస:37
లస: పప
1892 DDN1431568
పపరర: అనడనరరణణ శఖనస

93-108/505

భరస : అసకమహరరవప SIKHANAM
ఇసటట ననస:100-4-659
వయససస:34
లస: ససస స

1890 AP150990072379
పపరర: పరరశదడరరవప మమతసగర
Mathangi
తసడడ:డ దడనయయలల Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-657
వయససస:57
లస: పప

93-108/503

1893 SAA0463927
పపరర: ధరహ రరవప బబసరస

93-108/506

1894 AP150990072324
పపరర: అసకమహరరవప శఖనస
SIKHANAM
తసడడ:డ సరసబయఖ SIKHANAM
ఇసటట ననస:100-4-660
వయససస:42
లస: పప

93-108/507

93-108/509

1897 SAA0307850
పపరర: మరరయమహ ససఖనస

93-108/510

తసడడ:డ అబడహస BUSSA
ఇసటట ననస:100-4-660
వయససస:53
లస: పప
1898 SAA0307868
పపరర: వశరకసతస SHiKHANAM

తసడడ:డ జకకయఖ BUSSA
ఇసటట ననస:100-4-660
వయససస:71
లస: పప
93-108/511

భరస : శసకర SHIKHANAM
ఇసటట ననస:100-4-662
వయససస:31
లస: ససస స
1901 DDN1432806
పపరర: శసకర శఖనస

93-108/515

తసడడ:డ ససగగతరరవప SHIKHANAM
ఇసటట ననస:100-4-662
వయససస:37
లస: పప

భరస : గబరరబబబబ SHIKHANAM
ఇసటట ననస:100-4-662
వయససస:31
లస: ససస స

1899 AP150990075341
పపరర: మమరస మహ శఖనస
SHIKHANAM
భరస : ససగగతరరవప SHIKHANAM
ఇసటట ననస:100-4-662
వయససస:57
లస: ససస స

93-108/513

1902 AP150990075362
పపరర: రగజమహ తవనస

93-108/516

1900 SAA0305102
పపరర: గబరరబబబబ ససఖనస

93-108/514

తసడడ:డ ససగగత రరవప SIKHANAM
ఇసటట ననస:100-4-662
వయససస:32
లస: పప

భరస : దతవదడసస TAVANAM
ఇసటట ననస:100-4-663
వయససస:52
లస: ససస స

1903 SAA0463133
పపరర: దతవదడసస తవనస

93-108/517

తసడడ:డ రతనస TAVANAM
ఇసటట ననస:100-4-663
వయససస:61
లస: పప

1904 SAA0462838
పపరర: జజఖటటరరహయళ కకకసట ప ఫర ససనడధ
మలలలమ
తసడడ:డ జయమ రరవప MOLLOLA
ఇసటట ననస:100-4-664
వయససస:47
లస: పప

93-108/518

1907 AP150990072071
పపరర: పపదసరసబయఖ మమతసగర

93-108/521

1908 SAA0640938
పపరర: మతడసగగ పపదడ గబరవయఖ
mathangi
తసడడ:డ పదడహ రరవప mathangi
ఇసటట ననస:100-4-666
వయససస:26
లస: పప

93-107/674

1909 SAA0640904
పపరర: మతడసగగ చడఈనడ గబరవయఖ
mathangi
తసడడ:డ జజన mathangi
ఇసటట ననస:100-4-666
వయససస:27
లస: పప

93-107/675

93-108/522

1911 AP150990072189
పపరర: జజన మమతసగర Mathangi

93-108/523

1912 SAA1028571
పపరర: కకపర జజఖత మమతసగర

93-108/524

భరస : జజన Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-666
వయససస:47
లస: ససస స
1913 DDN1432608
పపరర: వమలమదతవ మమతసగర

93-108/525

తసడడ:డ BALAIAH మమతసగర
ఇసటట ననస:100-4-667
వయససస:31
లస: పప

1914 AP150990075203
పపరర: సరసశత మమతసగర Mathangi

1917 DDN1432616
పపరర: బబలయఖ మమతసగర
తసడడ:డ గబరవయఖ Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-667
వయససస:51
లస: పప

93-108/520

భరస : సరసబయఖ మమతసగర
ఇసటట ననస:100-4-667
వయససస:26
లస: ససస స
93-108/526

భరస : గబరవయఖ Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-667
వయససస:72
లస: ససస స
93-108/528

1906 AP150990075069
పపరర: మమరరమహ మమతసగర
భరస : సరసబయఖ MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-665
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-666
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబలయఖ Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-667
వయససస:43
లస: ససస స
1916 SAA1028688
పపరర: సరసబయఖ మమతసగర

93-108/519

తసడడ:డ జయరరవప MOLLOLA
ఇసటట ననస:100-4-664
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-665
వయససస:72
లస: పప
1910 AP150990075091
పపరర: అవమహ మమతసగర Mathangi

1905 SAA0305912
పపరర: జజననసనడడ మలలరల

93-108/504

భరస : దతవసహయస MATANGI
ఇసటట ననస:100-4-658
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప BISSA
ఇసటట ననస:100-4-660
వయససస:29
లస: పప

93-108/508 1896 AP150990072351
1895 AP150990072353
పపరర: శకనవరసరరవప బబసరస BUSSA
పపరర: అబడహస బబసరస BUSSA

1891 AP150990075151
పపరర: హహమలత మమతసగర

1915 SAA0917510
పపరర: పపడమ కలమమర మమతసగర

93-108/527

తసడడ:డ బబలయఖ Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-667
వయససస:24
లస: పప
93-108/529

1918 AP150990075089
పపరర: ససశల మమతసగర Mathangi

93-108/530

భరస : పదడహరరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-668
వయససస:47
లస: ససస స
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1919 SAA1028720
పపరర: మరరయ దడసస మమతసగర

93-108/531

తసడడ:డ పదహ రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:100-4-668
వయససస:26
లస: పప

93-108/532 1921 AP150990075093
1920 AP150990072164
పపరర: పదడహరరవప మమతసగర Mathangi
పపరర: రరణణ కలమమరర మమతసగర
Mathangi
తసడడ:డ గబరవయఖ Mathangi
భరస : ససబబబరరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-668
ఇసటట ననస:100-4-670
వయససస:50
లస: పప
వయససస:44
లస: ససస స

93-108/534 1923 SAA1146547
93-108/652 1924 SAA0892894
1922 AP150990072495
పపరర: ససబబబరరవప మమతసగర Mathangi
పపరర: VASANTHA BABU మమతసగర
పపరర: అనసష చరరమమమళర

తసడడ:డ రరఘవపలల Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-670
వయససస:47
లస: పప
1925 SAA1180603
పపరర: ససదర డరర మమతసగర

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:100.4.674
వయససస:23
లస: పప
93-108/536

తసడడ:డ ఈశశరరరవప మమతసగర
ఇసటట ననస:100-4-700 Old 5-80
వయససస:21
లస: పప

1926 DDN1431840
పపరర: రరజరశశరర మమతసగర

93-108/533

93-108/535

భరస : శశ కలమమర చరరమమమళర
ఇసటట ననస:100-4-682
వయససస:27
లస: ససస స
93-108/537

భరస : ఈశశరరరవప Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-701
వయససస:39
లస: ససస స

93-108/538
1927 AP150990075318
పపరర: ససతతషమహ మమతసగర Mathangi

భరస : వనసకటటశశరరర Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-701
వయససస:57
లస: ససస స

93-108/539 1929 AP150990072111
93-108/540 1930 AP150990075062
1928 AP150990072173
పపరర: ఈశశరరరవప మమతసగర Mathangi
పపరర: వనసకటటశశరరర మమతసగర Mathangi
పపరర: వజయకలమమరర జజఖతషల�
jyotula
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Mathangi
తసడడ:డ శకరరమబలల Mathangi
భరస : అబడహస� jyotula
ఇసటట ననస:100-4-701
ఇసటట ననస:100-4-701
ఇసటట ననస:100-4-702
వయససస:40
లస: పప
వయససస:65
లస: పప
వయససస:42
లస: ససస స

93-107/676

1931 AP150990072005
పపరర: అబడహస జజఖతషల� jyotula

93-108/542

93-107/677

తసడడ:డ ససగగతరరవప� jyotula
ఇసటట ననస:100-4-702
వయససస:47
లస: పప
1934 AP150990075063
పపరర: దథనమహ దడసరర

1932 SAA0917601
పపరర: అరవసద కలమమర జజఖతషలల
తసడడ:డ అబడహస JYOTHULU
ఇసటట ననస:100-4-702
వయససస:25
లస: పప

93-108/543

భరస : డతవడ DASARI
ఇసటట ననస:100-4-703
వయససస:52
లస: ససస స

1935 AP150990072114
పపరర: డతవడ దడసరర

భరస : వససతరరవప� deshmala
ఇసటట ననస:100-4-704
వయససస:70
లస: ససస స
93-107/682

1943 AP150990075159
పపరర: సరగజన బబ రరగడడ

93-108/547

1941 SAA0892886
పపరర: గగతమ పడకరశ చతరరడడడ

1944 SAA1027649
పపరర: నవన బబ రరగడడ

93-107/680

1947 SAA0305706
పపరర: రరజజరరవప బబ రరగడడ
తసడడ:డ సరమమఖలల borugadda
ఇసటట ననస:100-4-806
వయససస:50
లస: పప

93-107/681
1939 AP150990072472
పపరర: గగపయఖ దతశమమల� deshmala

తసడడ:డ వససతరరవప� deshmala
ఇసటట ననస:100-4-704
వయససస:45
లస: పప
93-108/545

1942 SAA0307926
పపరర: మరరయమహ బబ రరగడడ

93-108/546

భరస : వజయ కలమమర borugadda
ఇసటట ననస:100-4-805
వయససస:33
లస: ససస స
93-107/683

తసడడ:డ రరజజ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:100-4-806
వయససస:24
లస: పప
93-108/548

93-107/678
1936 AP150990075498
పపరర: దడడకకవళ దతశమమల� deshmala

భరస : గగపయఖ� deshmala
ఇసటట ననస:100-4-704
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ చతరరడడ
ఇసటట ననస:100-4-802
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరమమలల borugadda
ఇసటట ననస:100-4-805
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప borugadda
ఇసటట ననస:100-4-806
వయససస:47
లస: ససస స

93-108/544

తసడడ:డ గగపయఖ deshmala
ఇసటట ననస:100-4-704
వయససస:27
లస: పప

1940 AP150990072029
పపరర: వససతరరవప దతశమమల�
deshmala
తసడడ:డ ఆనసదరరవప� deshmala
ఇసటట ననస:100-4-704
వయససస:74
లస: పప

1933 DDN1432624
పపరర: గబరవమహ మమతసగర
తసడడ:డ జజన Mathangi
ఇసటట ననస:100-4-703
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప DASARI
ఇసటట ననస:100-4-703
వయససస:62
లస: పప

93-107/679 1938 SAA0916884
1937 AP150990075060
పపరర: శరరమహ దతశమమల� deshmala
పపరర: వసశ దచసమల

1946 SAA0307918
పపరర: సమమధడనస బబ రరగడడ

93-108/541

1945 SAA1027623
పపరర: పడవణ బబ రరగడడ

93-107/684

తసడడ:డ రరజజ రరవప బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:100-4-806
వయససస:26
లస: పప
93-108/549

1948 AP150990075001
పపరర: దడనమహ కరరరమసచ

93-108/550

భరస : ససగగతరరవప karumanchi
ఇసటట ననస:100-4-808
వయససస:72
లస: ససస స
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1949 AP150990072317
పపరర: ససగగతరరవప కరరరమసచ

93-108/551

తసడడ:డ దడనయయలల karumanchi
ఇసటట ననస:100-4-808
వయససస:77
లస: పప

93-108/711

తసడడ:డ ససగగత రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:100-4-808
వయససస:46
లస: పప

1952 SAA1374511
పపరర: జయ శక కరరరమసచ

93-108/713

తసడడ:డ వజయ బబబబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:100-4-808
వయససస:20
లస: ససస స

1953 SAA1374495
పపరర: పసడయ ఫపడ కరరరమసచ

93-108/553

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప GALANKI
ఇసటట ననస:100-4-809
వయససస:30
లస: ససస స

1956 AP150990075220
పపరర: రతనకలమమరర గరలసకక

93-108/714

93-108/556

తసడడ:డ ఏసప బబ galanki
ఇసటట ననస:100-4-809
వయససస:56
లస: పప

1959 SAA0456061
పపరర: వజయ గరలమబబ

93-108/554

93-108/560

తసడడ:డ వరబసవయఖ galabha
ఇసటట ననస:100-4-811
వయససస:40
లస: పప

1962 SAA1257302
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గలభబ

93-108/558

93-108/561

తసడడ:డ ససబబబరరవప GALABHA
ఇసటట ననస:100-4-812
వయససస:67
లస: పప

1965 SAA1239300
పపరర: రరజ రరజరశశరర రరమశశటట

93-108/677

93-108/562

భరస : జనడరరన రరవప pendem
ఇసటట ననస:100-4-819
వయససస:42
లస: ససస స

1968 AP150990075469
పపరర: ససతమహ పపసడచస

93-105/1071

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలమరదద
ఇసటట ననస:100-4-820
వయససస:49
లస: పప
1973 AP150990072296
పపరర: అపరలరరవప చరరకకరర

93-108/563

93-108/568

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప CHIRUKURI
ఇసటట ననస:100-4-823
వయససస:52
లస: పప

1974 AP150990075094
పపరర: లకడహ చరరకకరర

93-108/566

1977 SQX2101848
పపరర: నడగమణణ ఆతషకకరర
భరస : లకడహ నడరరయణ ఆతషకకరర
ఇసటట ననస:100-4-824
వయససస:28
లస: ససస స

93-108/559

1963 SAA0455618
పపరర: ధనలకడహ గరలమబబ

93-107/685

1966 SAA1239334
పపరర: శవమహ కరశసశశటట

93-105/1072

1969 AP150990072411
పపరర: జనడరడనరరవప పపసడచస

93-108/564

1972 SAA0917619
పపరర: జయ కకషష చరరకకరర

93-108/567

తసడడ:డ అపరలరరవప CHIRUKURI
ఇసటట ననస:100-4-821
వయససస:29
లస: పప
93-108/569

భరస : చచడతశశరరరవప CHIRUKURI
ఇసటట ననస:100-4-823
వయససస:44
లస: ససస స
93-108/571

1960 SAA0305771
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గలభబ

తసడడ:డ శవశసకరరరవప pendem
ఇసటట ననస:100-4-819
వయససస:45
లస: పప

భరస : అపరలరరవప CHIRUKURI
ఇసటట ననస:100-4-821
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప CHIRUKURI
ఇసటట ననస:100-4-821
వయససస:59
లస: పప
1976 AP150990072100
పపరర: చచడతశశరరరవప చరరకకరర

1971 AP150990075315
పపరర: భబవనవశశరర చరరకకరర

93-108/555

భరస : కకషష కరశసశశటట
ఇసటట ననస:100-4-818
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప pendem
ఇసటట ననస:100-4-819
వయససస:62
లస: ససస స
93-107/1026

1957 SAA0305722
పపరర: శరమబఖల గరలసకక

భరస : నడరరయణ galaba
ఇసటట ననస:100-4-812
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవనడగరశశరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:100-4-817
వయససస:27
లస: ససస స

1967 SAA0735060
పపరర: ససధడరరణణ pendem

93-108/552

తసడడ:డ వరబసవయఖ galabha
ఇసటట ననస:100-4-811
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వర బసవయఖ గలభబ
ఇసటట ననస:100-4-811
వయససస:40
లస: పప

1964 AP150990072221
పపరర: వరబసవయఖ గలభబ

1954 SAA0456285
పపరర: యయసస మణణ galanki

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప galanki
ఇసటట ననస:100-4-809
వయససస:36
లస: పప

భరస : వవసకటటశశరళళ galaba
ఇసటట ననస:100-4-811
వయససస:31
లస: ససస స

1961 AP150990072183
పపరర: రతడసరరవప గలభబ

93-108/712

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప galanki
ఇసటట ననస:100-4-809
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప galanki
ఇసటట ననస:100-4-809
వయససస:51
లస: ససస స

1958 AP150990072211
పపరర: నడగరశశరరరవప గరలసకక

1951 SAA1375500
పపరర: జజఖత కరరరమసచ

భరస : వజయ బబబబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:100-4-808
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబబబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:100-4-808
వయససస:18
లస: ససస స

1955 SAA0455709
పపరర: అరరణడ GALANKI

1970 SAA1459957
పపరర: శకనవరసరరవప మలమరదద

1950 SAA1375427
పపరర: వజయ బబబబ కరరరమసచ

1975 SAA0917411
పపరర: నరరసదడ చరరకకరర

93-108/570

తసడడ:డ చచడతశశర రరవప CHIRUKURI
ఇసటట ననస:100-4-823
వయససస:26
లస: పప
95-3/1003

1978 SAA0303933
పపరర: సతఖవత మలమరదద malladi

93-106/168

భరస : మలలర శశరరరవప malladi
ఇసటట ననస:100-4-825
వయససస:64
లస: ససస స
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1979 SAA0330837
పపరర: వజయనరహల గనపసశశటట

93-108/572

1980 AP150990075123
పపరర: వరమహ గనపసశశటట

93-108/573

1981 DDN2177061
పపరర: ససతడరరమయఖ గనపసశశటట

93-108/574

భరస : ససతడరరమయఖ GANIPISHETTY
ఇసటట ననస:100-4-828
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప GANIPISHETTY
ఇసటట ననస:100-4-828
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప GANIPISHETTY
ఇసటట ననస:100-4-828
వయససస:42
లస: పప

1982 AP150990072172
పపరర: నడగరశశరరరవప గనపసశశటట

1983 SAA0984360
పపరర: వనసకట నడగ బబలలర మహ చగడత

1984 SAA0984386
పపరర: పదహ చగడత

93-108/575

తసడడ:డ వరయఖ GANIPISHETTY
ఇసటట ననస:100-4-828
వయససస:62
లస: పప
1985 SAA0260422
పపరర: సరసబశవరరవప చగడత

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప chode
ఇసటట ననస:100-4-830
వయససస:24
లస: ససస స
93-108/578

తసడడ:డ ససబబయఖ CHODE
ఇసటట ననస:100-4-830
వయససస:47
లస: పప
1988 AP150990075375
పపరర: నడగరశశరమహ ఆకలల

93-108/581

93-108/584

93-108/586

భరస : నడగమలలర శశరరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-833
వయససస:30
లస: ససస స
1997 SAA0260414
పపరర: నడగమలలర శశరరరవప ఆకలల

93-108/589

93-108/592

తసడడ:డ ససబబబరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-836
వయససస:62
లస: పప

1992 SAA1237759
పపరర: లకడహ పడసనన ఆకలల

93-108/595

93-108/678

1993 SAA0917833
పపరర: వనసకట కలమఖణణ ఆకలల
భరస : సరసబశవ రరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-833
వయససస:28
లస: ససస స

1995 AP150990075177
పపరర: లకడహ ఆకలల

1996 SAA0260430
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

93-108/587

2001 SAA0917643
పపరర: లకడహ శకనవరస రరవప ఆకలల

2004 AP150990075092
పపరర: ససతడరరవమహ ఆకలల

2007 AP150990075335
పపరర: సరమమమ జఖస కరశసశశటట

93-108/583

93-108/585

93-108/588

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-833
వయససస:34
లస: పప
93-108/590

1999 SAA0455832
పపరర: శకవసత ఆకలల

93-108/591

భరస : లకడహ శకనవరస రరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-834
వయససస:31
లస: ససస స
93-108/593

2002 AP150990072323
పపరర: శకమనడనరరయణ ఆకలల

93-108/594

తసడడ:డ ససబబబరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-834
వయససస:57
లస: పప
93-108/596

భరస : నడగరశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-835
వయససస:67
లస: ససస స
93-108/598

1990 AP150990072231
పపరర: సదడశవరరవప ఆకలల

తసడడ:డ జగదథశ కలమమర ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:100-4-832
వయససస:18
లస: ససస స

1998 AP150990072345
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల

93-108/580

తసడడ:డ ససబబబరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-831
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ akula
ఇసటట ననస:100-4-834
వయససస:36
లస: పప

భరస : వశశశశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-835
వయససస:41
లస: ససస స
2006 AP150990072147
పపరర: ఆసజనవయబలల ఆకలల

93-108/582

తసడడ:డ ససబబబరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-833
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవననడరరయణ akula
ఇసటట ననస:100-4-834
వయససస:61
లస: ససస స
2003 AP150990075176
పపరర: నడగరరజకలమమరర ఆకలల

1989 DDN1432384
పపరర: నడగశవరజ ఆకలల

1987 AP150990075463
పపరర: రమమదతవ తననరర
భరస : వనసకటటశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-831
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-833
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-833
వయససస:34
లస: పప
2000 SAA0455840
పపరర: లకడహ కరసతమ అకలల

93-108/579

తసడడ:డ సదడశవరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-831
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-832
వయససస:31
లస: పప
1994 SAA0396002
పపరర: నడగరరజ అకలల

1986 SAA0917981
పపరర: లకడహ పడసనన ఆకలల

93-108/577

భరస : సరసబ ససవర రరవప చగడత
ఇసటట ననస:100-4-830
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నడగ శవరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-831
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సదడశవరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-831
వయససస:55
లస: ససస స
1991 SAA0135897
పపరర: జగదథశ కలమమర ఆకలల

93-108/576

2005 AP150990072195
పపరర: వశశశశశరరరవప ఆకలల

93-108/597

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:100-4-835
వయససస:45
లస: పప
93-108/599

భరస : అనసమహనడడవప keshamsetty
ఇసటట ననస:100-4-837
వయససస:62
లస: ససస స

2008 AP150990072307
పపరర: అనసమహనడడవప కరశసశశటట

93-108/600

తసడడ:డ శకరరమబలల keshamsetty
ఇసటట ననస:100-4-837
వయససస:77
లస: పప
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2009 SAA0655001
పపరర: రమమదతవ మమరరగపపడడ
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93-108/602
2010 SAA0655027
పపరర: హనసమత జగనమహన శరరహ
MERIGAPUDI
భరస : హనసమసత జగననహహన శరహ MERIGAPU తసడడ:డ రరధడకకషష మబరరస MERIGAPUDI
ఇసటట ననస:100-4-840
ఇసటట ననస:100-4-840
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:48
లస: పప

2012 AP150990066190
పపరర: నడరరయణరరవప మసడసరర
manduri
తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర manduri
ఇసటట ననస:100-4-845
వయససస:55
లస: పప
2015 SAA1239318
పపరర: జజఖత పమబలలరగ

93-108/601

93-106/170

93-105/1074

93-106/173

భరస : seetaiah chirukuri
ఇసటట ననస:100-4-855
వయససస:30
లస: ససస స
2021 SAA1348630
పపరర: దథపసస అమరరనవన

93-106/993

93-105/14

93-105/1077

తసడడ:డ సరసబశవరరవప mandadi
ఇసటట ననస:100-4-897
వయససస:28
లస: పప

93-108/679

2028 SAA1239888
పపరర: గరరగశర మమక

93-107/686

2031 SAA0257345
పపరర: పరరశత మమమనవన� myneni

2034 SAA0423244
పపరర: ఉమమలకడహ ఆకలల

తసడడ:డ ససబబబ రరవప piduguralla
ఇసటట ననస:100-4-904
వయససస:29
లస: పప

2017 SAA1240654
పపరర: రరజరశ మననన

93-106/899

2020 SAA1348721
పపరర: రవసదడ నడద చరరమమమళళ

93-106/992

2023 SAA1094713
పపరర: మసరసనమహ వరడడలమ

93-105/37

తసడడ:డ చసదడయఖ వరడడలమ
ఇసటట ననస:100-4-883
వయససస:23
లస: ససస స
93-105/15

2026 SAA1252600
పపరర: వనసకట రవణ మబరరకకసడ

93-105/1075

భరస : శశఖర బబబబ మబరరకకసడ
ఇసటట ననస:100-4-887
వయససస:29
లస: ససస స
93-105/1078

2029 AP150990066214
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

93-105/847

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-894
వయససస:59
లస: పప
93-107/687

93-106/174
2032 SAA0643304
పపరర: మసదడడ చసదడశశఖర mandadi

తసడడ:డ సరసబశవరరవప mandadi
ఇసటట ననస:100-4-897
వయససస:27
లస: పప
93-105/16

భరస : కకశశర ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-898
వయససస:38
లస: ససస స

93-105/1079 2037 SAA0464016
2036 SAA1240852
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పసడడగబరరళర
పపరర: గగపస పసడడగబరరళర

తసడడ:డ ససబబరరవప పసడడగబరరళర
ఇసటట ననస:100-4-904
వయససస:20
లస: పప

93-105/9

భరస : శకనవరసరరవప� myneni
ఇసటట ననస:100-4-896
వయససస:42
లస: ససస స
93-106/175

93-105/1073

తసడడ:డ హరర నడరరయణ చరరమమమళళ
ఇసటట ననస:100-4-862
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయబలల మమక
ఇసటట ననస:100-4-889
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-894
వయససస:26
లస: ససస స
2033 SAA0643395
పపరర: మసదడడ కళళఖణ mandadi

2019 SAA1238955
పపరర: లకడహ పరరశత చరరకకరర

2025 SAA1094721
పపరర: గగపస మబరకకసడ

2014 SAA1239508
పపరర: గగపస కరశసశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మననన
ఇసటట ననస:100-4-854
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మబరకకసడ
ఇసటట ననస:100-4-885
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయబలల మమక
ఇసటట ననస:100-4-889
వయససస:20
లస: ససస స
2030 SAA1030428
పపరర: నడగ జజఖత ఆకలల

93-106/172

తసడడ:డ శకనస ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-882
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ మబరకకసడ
ఇసటట ననస:100-4-885
వయససస:22
లస: పప
2027 SAA1239367
పపరర: ఆషర మమక

2016 SAA0643361
పపరర: పరమబలకరర koteswararao
pamuluri
తసడడ:డ రరమబ pamuluri
ఇసటట ననస:100-4-851
వయససస:26
లస: పప

2022 SAA1116417
పపరర: మణణకసఠ ఆకలల

భరస : పపద వనసకటటశశరరర manduri
ఇసటట ననస:100-4-845
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కరశసశశటట
ఇసటట ననస:100-4-848
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అపలరరవప చరరకకరర
ఇసటట ననస:100-4-861
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవసదడ నడద అమరరనవన
ఇసటట ననస:100-4-862
వయససస:29
లస: ససస స
2024 SAA1094739
పపరర: అజయ మబరకకసడ

93-105/1134

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపసడచస
ఇసటట ననస:100-4-846
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప పమబలలరగ
ఇసటట ననస:100-4-851
వయససస:21
లస: ససస స
2018 SAA0643254
పపరర: చరరకలరగ మమధవ chirukuri

2013 SAA1353887
పపరర: జగననహహన రరవప పపసడచస

93-106/169
2011 AP150990069459
పపరర: తషలశమహ మసడసరర manduri

2035 SAA1468933
పపరర: ససధడ పసడడగబరరళర

93-105/1135

భరస : చనన ససబబబరరవప పసడడగబరరళర
ఇసటట ననస:100-4-903
వయససస:44
లస: ససస స
93-107/688

2038 SAA1240787
పపరర: ఉష శక కమటస

93-105/1080

భరస : తషలశ రరస కమటస
ఇసటట ననస:100-4-908
వయససస:22
లస: ససస స
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2039 SAA1146315
పపరర: హరరక ఆకలల
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93-105/38

భరస : సతష ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-910
వయససస:23
లస: ససస స
93-105/4

తసడడ:డ శవనడగరశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-920
వయససస:22
లస: ససస స
93-105/1082

93-106/178

భరస : మసరసనడడవప sawaram
ఇసటట ననస:100-4-942
వయససస:60
లస: ససస స
93-105/1137

భరస : ససధడకర మమకకనవన
ఇసటట ననస:100-4-946
వయససస:28
లస: ససస స
2054 SAA0300889
పపరర: రరమహహనరరవప మసచనళర

93-106/183

తసడడ:డ శవనడనరరయణ manchinilla
ఇసటట ననస:100-4-951
వయససస:35
లస: పప
93-107/689

93-106/901

93-105/1087

తలర : పదహ నరహరరశశటట
ఇసటట ననస:100-5-965
వయససస:21
లస: పప

2047 SAA0735078
పపరర: ఝమనస రరణణ మసడతల

93-106/177

భరస : కకకషషమహన మసడతల
ఇసటట ననస:100-4-942
వయససస:34
లస: ససస స
93-106/180

2052 SAA0643601
పపరర: రరససశశటట పదడహవత
rasamsetty
భరస : నరసససహరరవప rasamsetty
ఇసటట ననస:100-4-949
వయససస:42
లస: ససస స

93-106/181

93-106/182

2055 SAA0300830
పపరర: వజయసరరధద మసచనళర

93-106/184

2056 SAA1240936
పపరర: ససరరసదడ జపపడడ

93-105/1070

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:100-4-1237
వయససస:20
లస: పప

2058 SAA0303081
పపరర: నడగలకడహ మమమనవన

93-106/185

2059 SAA0300756
పపరర: లమజర బబబబ మమమనవన

93-106/186

తసడడ:డ అపరలరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-4-1353
వయససస:36
లస: పప

2061 SAA0915233
పపరర: గగపస కకషష వలర రపప

2064 SAA1239995
పపరర: సరయ కకషష గబరరకల

2053 SAA0384214
పపరర: వజయలకడహ మసచనళళ

భరస : రరమహహన రరవప manchinilla
ఇసటట ననస:100-4-951
వయససస:35
లస: ససస స

93-105/890

2062 SAA1240068
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర వలమరరపప

93-105/1085

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలమరరపప
ఇసటట ననస:100-5-960
వయససస:20
లస: పప
93-105/1088

తసడడ:డ నడగ శకనవరసరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:100-5-961
వయససస:19
లస: పప
93-105/1090

93-106/176
2044 SAA0643452
పపరర: కవలమ వననద కలమమర kavala

93-106/179 2050 SAA0643585
2049 AP150990066419
పపరర: మసరసన రరవప సవరస sawaram
పపరర: చసదస నడగలకడహ పడసనడన
chandu
తసడడ:డ మహనరరవప sawaram
భరస : గగపస chandu
ఇసటట ననస:100-4-942
ఇసటట ననస:100-4-943
వయససస:68
లస: పప
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప vallarapu
ఇసటట ననస:100-5-960
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:100-5-961
వయససస:21
లస: పప
2066 SAA1240746
పపరర: సరయ అరవసద నరహరరశశటట

93-105/1083

భరస : లమజరరబబబబ myneni
ఇసటట ననస:100-4-1353
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస బబ డడ
ఇసటట ననస:100-5-123
వయససస:19
లస: పప
2063 SAA1241561
పపరర: చసదడ హస గబరరకల

2046 SAA1240993
పపరర: సరయ సశపన తరరమలశశటట

93-106/900

తసడడ:డ sambasivarap kavala
ఇసటట ననస:100-4-927
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర manchinilla
ఇసటట ననస:100-4-952
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � errmotu
ఇసటట ననస:100-4-1348
వయససస:35
లస: పప
2060 SAA1243153
పపరర: బలరరస బబ డడ

93-105/1081

తసడడ:డ లకడహ నరసససహరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:100-4-941
వయససస:20
లస: ససస స

2048 AP150990069554
పపరర: జజనకమహ సవరస sawaram

2057 DDN2177210
పపరర: రరమకకషష� ఎరకమతష�

2043 SAA1240704
పపరర: నడగ సతష ఆకలల

2041 SAA1239631
పపరర: శకలకడహ తరరమలశశటట

భరస : నడగ మహహశ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:100-4-917
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ బబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-4-922
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప మమక
ఇసటట ననస:100-4-932
వయససస:24
లస: పప

2051 SAA1320878
పపరర: దదవఖ మమకకనవన

93-105/1136

భరస : సతశ కలమమర కకటబరర
ఇసటట ననస:100-4-917
వయససస:29
లస: ససస స

2042 SAA1071489
పపరర: భబరర వ ఆకలల

2045 SAA1241512
పపరర: వవణబ మమక

2040 SAA1354000
పపరర: జయ నడగ కలమమరర కకటబరర

2067 SAA1196344
పపరర: ఆదదలకడహ పగడడల
భరస : సదడశవరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:100-5-969 Old 2-117
వయససస:32
లస: ససస స

2065 SAA1240548
పపరర: ససరరశ చసదస

93-105/1089

తసడడ:డ నరసససహరరవప చసదస
ఇసటట ననస:100-5-962
వయససస:20
లస: పప
93-105/39

2068 SAA0735102
పపరర: గణణశ ఏలసపటట

93-106/187

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప elisetty
ఇసటట ననస:100-5-972
వయససస:27
లస: పప
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2069 DDN2173367
పపరర: రరధదక మమమనవన
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93-105/899

భరస : శకనవరసరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-5-977
వయససస:35
లస: ససస స
2072 SAA1241181
పపరర: కలమమర సరయ మమమనవన

93-105/1091

93-107/691

93-108/604

93-105/819

2079 SAA0655779
పపరర: ఉమమదతవ మనవన

2082 SAA1106590
పపరర: గబరరకల రరమమసజనవయబలల

93-105/1108

2085 SAA1239789
పపరర: నడగలకడహ మమమనవన

93-105/953

2088 SAA1240266
పపరర: సతఖనడరరయణ అసగజజల
తసడడ:డ రరమసరశమ అసగజజల
ఇసటట ననస:100-6-988
వయససస:75
లస: పప

2090 SAA1466507
పపరర: ససమత కకడత

2091 SAA1466200
పపరర: నగరశశరరరవప కకడచ

93-107/1027

భరస : నగరశశరరరవప కకడత
ఇసటట ననస:100-6-990
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:100-6-992
వయససస:21
లస: ససస స
2096 SAA1196831
పపరర: వసశ కకషష కరససల
తసడడ:డ వవణబ గగపరల కరససల
ఇసటట ననస:100-6-1008
వయససస:19
లస: పప

93-106/189

2094 SAA1240464
పపరర: కకటటశశరమహ గసగరశశటట

93-105/1

2097 SAA0258400
పపరర: ఆకలల అనసరరధ shesham
భరస : ససధడకరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1014
వయససస:33
లస: ససస స

2077 DDN1432038
పపరర: venkatappaiah బబ రరగడడ

93-108/603

2080 SAA1116763
పపరర: మనడకడ ఆకలల

93-105/8

2083 SAA1239359
పపరర: గగరర పసడయ మమమనవన

93-105/1107

తసడడ:డ నడగ రరజ మమమనవన
ఇసటట ననస:100-6-984
వయససస:21
లస: ససస స
93-105/1109

2086 SAA1240100
పపరర: వనసకట గణణశ మమమనవన

93-105/1110

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మమమనవన
ఇసటట ననస:100-6-986
వయససస:20
లస: పప
93-105/1111

2089 SAA1240332
పపరర: వజయ కలమమరర అసగజజల

93-105/1112

భరస : సతఖనడరరయణ అసగజజల
ఇసటట ననస:100-6-988
వయససస:74
లస: ససస స
93-107/1028

2092 SAA1467091
పపరర: మహహశశరర కకడత

93-107/1029

తసడడ:డ నగరశశరరరవప కకడత
ఇసటట ననస:100-6-990
వయససస:21
లస: ససస స
93-105/1114

భరస : కకటటశశరరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:100-6-995
వయససస:20
లస: ససస స
93-105/40

93-107/690
2074 AP150990069051
పపరర: శకరరవమహ వడడగనవన�
vadigineni
భరస : రరమకకటటశశరరరవప� vadigineni
ఇసటట ననస:100-06
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-875
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నగరశశరరరవప కకడచ
ఇసటట ననస:100-6-990
వయససస:47
లస: పప
93-105/1113

93-106/188

తసడడ:డ ఇశరకయయలల borugadda
ఇసటట ననస:100-6-647
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల మమమనవన
ఇసటట ననస:100-6-986
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకకకషష machabathuni
ఇసటట ననస:100-6-988
వయససస:31
లస: పప

2093 SAA1239557
పపరర: నడగ ససజజత యరకసశశటట

93-107/692

తసడడ:డ గబరరకల కకషష
ఇసటట ననస:100-6-961
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరజ మమమనవన
ఇసటట ననస:100-6-984
వయససస:18
లస: ససస స
2087 SAA0423145
పపరర: ఫణణ కలమమర మమచబతష
స న

2076 DDN1430537
పపరర: రరమబ� చసదస�

భరస : సరసబశవ రరవప manne
ఇసటట ననస:100-6-865
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-875
వయససస:32
లస: పప
2084 SAA1239813
పపరర: లకకత మమమనవన

93-105/1084

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � chandu
ఇసటట ననస:100-6-36
వయససస:34
లస: పప

భరస : RAMU CHANDU
ఇసటట ననస:100-6-812
వయససస:33
లస: ససస స
2081 SAA0377473
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

2073 SAA1240407
పపరర: లలమవత వననకకట

2071 SAA0643494
పపరర: దడదథ శవ కలమమరగ dadi

భరస : ramakrishnaiah dadi
ఇసటట ననస:100-5-982
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:100-5-1998
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� chandu
ఇసటట ననస:100-6-36
వయససస:52
లస: ససస స
2078 SAA0330795
పపరర: పరమమశశరర chandu

93-108/680

భరస : శకనస ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:100-5-979
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-5-997
వయససస:19
లస: పప
2075 AP150990075013
పపరర: లకడహ చసదస� chandu

2070 SAA1237916
పపరర: రరధడ వననకకట

2095 AP150990069374
పపరర: పదడహవత ఆకలల

93-105/955

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1003
వయససస:45
లస: ససస స
93-105/41

2098 SAA1240357
పపరర: హరరత ఆకలల

93-105/1092

తసడడ:డ దదలప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1014
వయససస:19
లస: ససస స
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93-108/605

భరస : శకనవరస రరవప akula
ఇసటట ననస:100-6-1015
వయససస:26
లస: ససస స
2102 SAA0135764
పపరర: రవ కలమమర ఆకలల

93-108/608

93-108/611

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర RAJANALA
ఇసటట ననస:100-6-1016
వయససస:36
లస: పప
2111 SAA0307975
పపరర: శకదతవ తతటకకర

93-108/615

93-108/681

93-105/581

2109 SAA0650309
పపరర: ససధడ తరరపతమహ. SUDHA

2115 SAA0330407
పపరర: పదడహవత atcukolu

2118 SAA1354067
పపరర: అలలఖఖ మబకలస

93-108/618

2121 AP150990075247
పపరర: కకటటశశరమహ yarramsetti

93-106/190

2124 AP150990075322
పపరర: ఆదచమహ ఆవపల

భరస : ససతడ రరమమసజనవయబలల BEESABATHIN
ఇసటట ననస:100-6-1031
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ avula
ఇసటట ననస:100-6-1031
వయససస:56
లస: ససస స

2126 DDN1432046
పపరర: ససతడరరమమసజనవయబలల
బసరబతస న
తసడడ:డ వనసకయఖ BISABATHINI
ఇసటట ననస:100-6-1031
వయససస:36
లస: పప

2127 AP150990072103
పపరర: వనసకయఖ బసరబతస న

93-108/624

తసడడ:డ ససబబయఖ BISABATHINI
ఇసటట ననస:100-6-1031
వయససస:67
లస: పప

93-108/610

2107 AP150990075273
పపరర: సరగజన రరజనడల

93-108/613

2110 SAA1239672
పపరర: జగదథశశరర తతటకకర

93-105/1093

తసడడ:డ పప లలశశర రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:100-6-1023
వయససస:18
లస: ససస స
93-108/616

2113 AP150990072277
పపరర: పప లలశశరరరవప తతటకకర

93-108/617

తసడడ:డ చననఅబబబయ THOTAKURA
ఇసటట ననస:100-6-1023
వయససస:44
లస: పప
93-106/191

93-106/192
2116 SAA0329995
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప అచసచకకలల

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప atchukolu
ఇసటట ననస:100-6-1028
వయససస:46
లస: పప
93-105/1138

93-108/619

భరస : వనసకటటశశరరర akula
ఇసటట ననస:100-6-1030
వయససస:60
లస: ససస స
93-108/621

2104 DDN1430149
పపరర: శవరరసబబబబ ఆకలల

భరస : వనసకటటశశరరర RAJANALA
ఇసటట ననస:100-6-1016
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర మబకలస
ఇసటట ననస:100-6-1030
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల yarramsetty
ఇసటట ననస:100-6-1030
వయససస:23
లస: ససస స
2123 SAA0552034
పపరర: రరధడదతవ బసరబతష
స న

93-108/612

భరస : రరమకకటటశశరరవప atchukolu
ఇసటట ననస:100-6-1028
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1029
వయససస:26
లస: పప
2120 SAA0917759
పపరర: రరవత యరసశశటట

2106 SAA0917791
పపరర: రరజరశశరర రరజనడల

2112 AP150990075162
పపరర: ధనలకడహ తతటకకర

93-108/607

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ akula
ఇసటట ననస:100-6-1015
వయససస:37
లస: పప

భరస : చననబబబయ THOTAKURA
ఇసటట ననస:100-6-1023
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లలశశర రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:100-6-1023
వయససస:20
లస: పప
2117 SAA0688820
పపరర: ఆకలల లలకరష

93-108/609

భరస : జగన మహన రరవప. SUDHA
ఇసటట ననస:100-6-1021
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పప లలశశరరరవప THOTAKURA
ఇసటట ననస:100-6-1023
వయససస:35
లస: ససస స
2114 SAA1237643
పపరర: నడగ రరజ తతటకకర

2103 SAA0135855
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర RAJANALA
ఇసటట ననస:100-6-1016
వయససస:24
లస: ససస స
93-108/614

2101 DDN1430529
పపరర: శవ కలమమరర ఆకలల

భరస : వర రరఘవయఖ akula
ఇసటట ననస:100-6-1015
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరగవయఖ akula
ఇసటట ననస:100-6-1015
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ akula
ఇసటట ననస:100-6-1015
వయససస:62
లస: పప
2108 DDN2177244
పపరర: శకనవరసరరవప రరజనడల

93-108/606

భరస : రరసబబబబ akula
ఇసటట ననస:100-6-1015
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరగవయఖ akula
ఇసటట ననస:100-6-1015
వయససస:29
లస: పప
2105 AP150990072016
పపరర: వరరరఘవయఖ ఆకలల

2100 SAA0308015
పపరర: ఆదదలకడహ ఆకలల

2119 SAA0643577
పపరర: ఆకలల ససరరసదడ కలమమర
AAKULA
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప AAKULA
ఇసటట ననస:100-6-1030
వయససస:26
లస: పప

93-106/193

2122 DDN1430131
పపరర: ఆసజనవయబలల yarramsetty

93-108/620

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర yarramsetty
ఇసటట ననస:100-6-1030
వయససస:35
లస: పప
93-108/622

2125 AP150990075321
పపరర: వవసకరయమహ బసరబతస న

93-108/623

భరస : సరసబయఖ BEESABATHINI
ఇసటట ననస:100-6-1031
వయససస:77
లస: ససస స
93-108/625

2128 SAA1239466
పపరర: పవన కలమఖణ ఆకలల

93-105/1094

తసడడ:డ నడగ రరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1035
వయససస:20
లస: పప
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2129 SAA1239417
పపరర: జగదథశ కలమమర ఆకలల

93-105/1095

తసడడ:డ నడగ రరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1035
వయససస:18
లస: పప
2132 SAA0462812
పపరర: నరరష kumar దడదథ

93-108/627

తసడడ:డ శక రరమబలల DADI
ఇసటట ననస:100-6-1037
వయససస:28
లస: పప
2135 SAA1354042
పపరర: వనసకటటష మమక

93-105/1139

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమక
ఇసటట ననస:100-6-1190
వయససస:21
లస: పప

2130 SAA0643502
పపరర: కరససశశటట ససధడఖరరణణ
kesamsetty
భరస : venkatesh kesamsetty
ఇసటట ననస:100-6-1037
వయససస:27
లస: ససస స

93-106/194

2133 SAA0305904
పపరర: VENKATESH కరశసశశటట

93-108/628

93-105/2

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1198
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ KESHAMSETTY
ఇసటట ననస:100-6-1037
వయససస:35
లస: పప

2134 SAA0643528
పపరర: పగడడల మలర కరరరజన రరవప
PAGADALA
తసడడ:డ సరసబశవరరవప pagadala
ఇసటట ననస:100-6-1181
వయససస:26
లస: పప

2136 SAA0259911
పపరర: ససరరష బబబబ మమకర

2137 SAA1354281
పపరర: శక లకడహ మమక

93-105/44

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1199
వయససస:50
లస: పప

2139 AP150990069227
పపరర: వనసకట రమణమహ ఆకలల

2142 DDN2173219
పపరర: వజయలకడహ కసస
స రర

తసడడ:డ జగననహహనలకడహనడసచడరయఖ kasuturi
ఇసటట ననస:100-6-1205
వయససస:44
లస: పప

2145 AP150990066071
పపరర: జగననహహనలకడహనడసచడరయఖ
కసస
స kasturi
తసడడ:డ కకటయఖ kasuturi
ఇసటట ననస:100-6-1205
వయససస:70
లస: పప

2147 SAA0259655
పపరర: ఆసజనవయబలల ఆవపల

2148 SAA0413419
పపరర: శకనవరస రరవప అవపల

93-105/47

93-105/10

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:100-6-1208
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవ AAKULA
ఇసటట ననస:100-6-1209
వయససస:26
లస: పప
2153 SAA1354182
పపరర: నడగ ఈశశర చసత

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:100-6-1219
వయససస:38
లస: పప

2151 SAA1353986
పపరర: అశశన రరమశశటట

93-105/1143

2154 SAA1354117
పపరర: లకహణ మసచనళర

93-105/45

2157 SAA0643551
పపరర: వనసకటటశశరమహ బబ డపరటట
భరస : శకనవరసరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:100-6-1219
వయససస:33
లస: ససస స

2140 SAA0519850
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆకలల

93-105/43

2143 AP150990069071
పపరర: వనసకరయమహ కసస
స రర kasturi

93-105/46

భరస : జగననహహనలకడహనడసచడరయఖ kasuturi
ఇసటట ననస:100-6-1205
వయససస:62
లస: ససస స
93-105/48

2146 SAA1257310
పపరర: ఇసరసకల కసస
స రర

93-107/972

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసస
స రర
ఇసటట ననస:100-6-1205
వయససస:18
లస: పప
93-105/659

2149 SAA1348689
పపరర: జయ లకడహ శశషస

93-105/1141

భరస : మహహష కలమమర శశషస
ఇసటట ననస:100-6-1208
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/1142

2152 SAA1106632
పపరర: నరరసదడ కలమమర ఆకలల

93-105/3

తసడడ:డ అసకమహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1214
వయససస:21
లస: పప
93-105/1144

తసడడ:డ తరరపతరరవప మసచనళర
ఇసటట ననస:100-6-1215
వయససస:19
లస: పప
93-105/6

93-105/1140

తసడడ:డ జజన వరయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1199
వయససస:27
లస: పప

భరస : గణణశ రరమశశటట
ఇసటట ననస:100-6-1213
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర శరరరధద చసత
ఇసటట ననస:100-6-1215
వయససస:19
లస: పప
2156 SAA0300111
పపరర: శకనవరస రరవప బబ డపరటట

93-105/42

తసడడ:డ వరర సరశమ avula
ఇసటట ననస:100-6-1208
వయససస:36
లస: పప
93-106/196

93-106/195

భరస : నడగరసదడ బబబబ మమక
ఇసటట ననస:100-6-1193
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప kasuturi
ఇసటట ననస:100-6-1205
వయససస:35
లస: ససస స

2144 AP150990066070
పపరర: శకనవరసరరవప కసస
స రర kasturi

2150 SAA0643619
పపరర: ఆకలల వవసకటటశ AAKULA

93-105/863

భరస : వరరసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1199
వయససస:45
లస: ససస స

2141 AP150990066464
పపరర: వరరసజనవయలల ఆకలల

93-108/626

భరస : సరసబయఖ KESHAMSETTY
ఇసటట ననస:100-6-1037
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప meka
ఇసటట ననస:100-6-1191
వయససస:31
లస: పప

2138 SAA1106608
పపరర: జజజ న వనసకట సరయ ఆకలల

2131 SAA0308221
పపరర: వనసకరయమహ కరశరసపటట

2155 SAA1259134
పపరర: హరరత మమమదసకలరగ

93-105/1096

భరస : రమమశ బబబబ మమమదసకలరగ
ఇసటట ననస:100-6-1216
వయససస:22
లస: ససస స
93-106/197

2158 SAA1239714
పపరర: కకషష తషలశ పపరరచరర

93-105/1097

భరస : సతశ కలమమర పపరరచరర
ఇసటట ననస:100-6-1221
వయససస:27
లస: ససస స
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93-105/1098

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పగడల
ఇసటట ననస:100-6-1224
వయససస:35
లస: పప

2160 SAA1240688
పపరర: తడవవణణ వవలకరర

93-105/1099

భరస : బబలకకషష వవలకరర
ఇసటట ననస:100-6-1224
వయససస:21
లస: ససస స

2162 SAA1259092
పపరర: ససధథర దడసస

93-106/902

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:100-6-1226
వయససస:19
లస: పప

2163 SAA1240951
పపరర: మనశ కలమమర కకసన

2161 SAA1241074
పపరర: మహన కకషష మసచనళర

తసడడ:డ బబజ మసచనళర
ఇసటట ననస:100-6-1225
వయససస:18
లస: పప
93-105/1101

తసడడ:డ రరమకకషష కకసన
ఇసటట ననస:100-6-1231
వయససస:22
లస: పప
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2164 AP150990066567
పపరర: శవయఖ పగడడల

93-105/649

తసడడ:డ పపలర యఖ pagadala
ఇసటట ననస:100-6-1233
వయససస:70
లస: పప
2167 SAA0735730
పపరర: శవయఖ పగడడల

2170 SAA0643478
పపరర: చససచస అసజనవయబలల
chunchu
తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప chunchu
ఇసటట ననస:100-6-1246
వయససస:26
లస: పప
2173 AP150990069391
పపరర: కలమమరర గగవసదస

93-106/198

93-106/201

2168 SAA0735011
పపరర: మచడచ శకనవరసరరవప మచడచ

2171 SAA1316470
పపరర: శవపరరశత గగపసశశటట

93-105/49

2174 SAA1239771
పపరర: ఆదదలకడహ ఆకలల

2177 SAA1146380
పపరర: నడగలకడహ పగడడల

93-108/682

2180 SAA0643346
పపరర: వవలకరర గగపస veluri
తసడడ:డ రరఘవ veluri
ఇసటట ననస:100-6-1275
వయససస:26
లస: పప

2182 SAA1258698
పపరర: శకలకడహ తతట

2183 SAA0643692
పపరర: థదట బడహహహశశరరరవప thota

93-105/1104

భరస : బడమమశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:100-6-1280
వయససస:19
లస: ససస స
93-106/207

93-105/1102

2169 SAA0643387
పపరర: చససచస ఉష chunchu

93-106/200

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప chunchu
ఇసటట ననస:100-6-1246
వయససస:28
లస: ససస స
93-106/994

2172 SAA0643403
పపరర: గగవసద ససధడఖ govind

93-106/202

భరస : కకటటశశరరరవ govind
ఇసటట ననస:100-6-1249
వయససస:31
లస: ససస స
93-105/1103

2175 SAA1116771
పపరర: అసజల పగడడల

93-105/18

భరస : బబదసపరడడ పగడడల
ఇసటట ననస:100-6-1254
వయససస:27
లస: ససస స
93-106/203

భరస : శవశసకర పగడడల
ఇసటట ననస:100-6-1259
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప ANDHRA PRADESH
ఇసటట ననస:100-6-1272
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పపదడ బడహహయఖ dadi
ఇసటట ననస:100-6-1282
వయససస:32
లస: ససస స

93-106/199

భరస : శకకరసత ఆకలల
ఇసటట ననస:100-6-1251
వయససస:20
లస: ససస స
93-105/19

2166 SAA1241538
పపరర: సరయ తతజ కకటట

తసడడ:డ కకసడలరరవప కకటట
ఇసటట ననస:100-6-1236
వయససస:20
లస: పప

భరస : నగరశశరరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:100-6-1247
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకచతలలడడ దడసస
ఇసటట ననస:100-6-1257
వయససస:26
లస: పప

2185 SAA0643684
పపరర: దడదథ నడగలకడహ dadi

93-105/7

తసడడ:డ ససబబబరరవప machha
ఇసటట ననస:100-6-1242
వయససస:37
లస: పప

భరస : పదడహరరవప GOVINDU
ఇసటట ననస:100-6-1250
వయససస:42
లస: ససస స
2176 SAA1116425
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దడసస

2165 AP150990066762
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ కకటచచరర

తసడడ:డ వనసకఇ కకటచచరర
ఇసటట ననస:100-6-1234
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ pagadala
ఇసటట ననస:100-6-1241
వయససస:63
లస: పప

2179 SAA1237726
పపరర: రరణబక సరయ గలర

93-105/1100

2178 SAA1240845
పపరర: ససజజత లకకససశశటట

93-105/1063

భరస : శవరరమకకషష లకకససశశటట
ఇసటట ననస:100-06-1266
వయససస:28
లస: ససస స
93-106/204

2181 SAA0643379
పపరర: పగరడలమ శకనవరసరరవ
PAGADALA
తసడడ:డ శసకరరరవ pagadala
ఇసటట ననస:100-6-1276
వయససస:26
లస: పప

93-106/206

2184 SAA0302380
పపరర: వజయ లకడహ దడదద

తసడడ:డ మమధవరరవప thota
ఇసటట ననస:100-6-1280
వయససస:26
లస: పప

భరస : చనన బడహహయఖ దడదద
ఇసటట ననస:100-6-1281
వయససస:33
లస: ససస స

93-106/995
2186 SAA1463959
పపరర: చనసడ కకటట కకటట
వనసకటశకమనడనరరయణ చనసడ కకటట
తసడడ:డ చనసడ కకటట చనసడ కకటట పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:100-6-1282
వయససస:63
లస: పప

2187 SAA0643320
పపరర: దడదథ శవపరరశత dadi

93-106/205

93-105/21

93-106/208

భరస : బబల బడహహయఖ dadi
ఇసటట ననస:100-6-1283
వయససస:29
లస: ససస స
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2188 SAA0643353
పపరర: దడదథ బబల బడహహయఖ dadi

93-106/209

తసడడ:డ సరసబయఖ dadi
ఇసటట ననస:100-6-1283
వయససస:34
లస: పప
2191 SAA1239276
పపరర: ససపసడయ కణదస

93-105/1105

93-106/212

93-106/905

93-106/215

93-105/1106

93-105/1115

93-106/908

2201 AP150990066846
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దడదద dadi

2204 SAA1242072
పపరర: వనసకటటష దడ దద

2207 SAA1239722
పపరర: జయలకడహ ఉదయగరరర

2210 SAA1375195
పపరర: రవతతజ పసరటర

93-106/218

2213 SAA0439596
పపరర: లకడహ కటబట

93-106/216

2216 SAA0377937
పపరర: శకనవరసరరవప� మమమనవన
తసడడ:డ చలమయఖ� myneni
ఇసటట ననస:100-8-1329
వయససస:50
లస: పప

2196 SAA1241546
పపరర: శకనవరసరరవప

93-106/904

2199 DDN2173201
పపరర: శవపరరశత దడదద

93-106/214

2202 SAA1240373
పపరర: అమర చసడడ డడడ

93-106/906

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప డడడ
ఇసటట ననస:100-6-1307
వయససస:19
లస: పప
93-106/907

2205 SAA1194869
పపరర: రరషహ కకషప ర తననరర

93-105/26

భరస : కకషప ర తననరర
ఇసటట ననస:100-7-1314
వయససస:24
లస: ససస స
93-105/1116

2208 SAA0734930
పపరర: అరరణడ కలమమరర బడత

93-106/217

భరస : అపరలరరవప bade
ఇసటట ననస:100-7-1318
వయససస:35
లస: ససస స
93-106/996

2211 SAA1259266
పపరర: పవన యశస

93-105/1117

భరస : బల చసదర యశస
ఇసటట ననస:100-7-1357
వయససస:26
లస: ససస స
93-106/219

భరస : రరజరశశరరరవప katta
ఇసటట ననస:100-8-1329
వయససస:45
లస: ససస స
93-106/221

93-105/24

భరస : ససరరష కలమమర dadi
ఇసటట ననస:100-6-1307
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పసరటర
ఇసటట ననస:100-7-1318
వయససస:18
లస: పప

భరస : నడగరశశర రరవప myneni
ఇసటట ననస:100-8-1329
వయససస:43
లస: ససస స
2215 AP150990069735
పపరర: వనసకటనరసమహ మమమనవన�
myneni
భరస : చలమయఖ� myneni
ఇసటట ననస:100-8-1329
వయససస:72
లస: ససస స

93-106/213

తసడడ:డ రరమకకషష ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:100-7-1318
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-7-1318
వయససస:18
లస: ససస స
2212 SAA0439604
పపరర: వర లకడహ మమమనవన

2198 SAA0915928
పపరర: కలలన దడదద

2193 SAA1094754
పపరర: గగపస కకకషష కడదస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:100-6-1299
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప దడదద
ఇసటట ననస:100-7-1309
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-7-1318
వయససస:19
లస: ససస స
2209 SAA1259423
పపరర: వనపషషవ మమమనవన

93-106/903

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల dadi
ఇసటట ననస:100-6-1307
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప పగడల
ఇసటట ననస:100-6-1881
వయససస:20
లస: ససస స
2206 SAA1258482
పపరర: శరకవణణ మమమనవన

2195 SAA1240662
పపరర: పపషరలవత మమచడబథసన

93-106/211

తసడడ:డ ససబబబరరవప కడదస
ఇసటట ననస:100-6-1291
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరసబబబబ dadi
ఇసటట ననస:100-6-1307
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల dadi
ఇసటట ననస:100-6-1307
వయససస:36
లస: పప
2203 SAA1239748
పపరర: శరరద పగడల

93-105/23

భరస : సరసబశవరరవప మమచడబథసన
ఇసటట ననస:100-6-1299
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమరచబతన
ఇసటట ననస:100-6-1299
వయససస:46
లస: ససస స
2200 DDN1433242
పపరర: రరసబబబబ దడదద

2192 SAA1196757
పపరర: కకషష వవణణ కడదస

2190 SAA0655787
పపరర: రరమ కకషష పససపపలలటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:100-6-1286
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కడదస
ఇసటట ననస:100-6-1291
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ manneti
ఇసటట ననస:100-6-1295/1
వయససస:33
లస: ససస స
2197 SAA1242049
పపరర: ససరఖకలమమరర మమరచబతన

93-106/210

తసడడ:డ సరసబయఖ dadi
ఇసటట ననస:100-6-1283
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కణదస
ఇసటట ననస:100-6-1290
వయససస:18
లస: ససస స
2194 SAA0559930
పపరర: పపణఖవత మనవనటట manneti

2189 SAA0643437
పపరర: దడదథ ఈశశరరరవ d

2214 SAA0302604
పపరర: కనకదసరరర మమమననన myneni

93-106/220

భరస : శకనవరసరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-8-1329
వయససస:48
లస: ససస స
93-106/222

2217 SAA0558056
పపరర: శవ నడగరశశరరరవప మమమనవన
myneni
తసడడ:డ చలమయఖ myneni
ఇసటట ననస:100-8-1329
వయససస:50
లస: పప

93-106/223
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2218 SAA1242163
పపరర: పపషల శవ జజఖత మమమనవన

93-106/909

తసడడ:డ శవ నడగరశశరరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-8-1329
వయససస:20
లస: ససస స
2221 SAA1243013
పపరర: కకరణహయ కటట

93-106/910

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:100-8-1330
వయససస:21
లస: ససస స
2224 AP150990069268
పపరర: చటటట మహ జడడగబ JIDUGU

93-106/224

2222 SAA0384834
పపరర: వనసకరయమహ ఇకలసరరస

93-106/226

93-106/228

93-106/225
2220 SAA0259671
పపరర: భబససరరరవప మమమనవన� myneni

తసడడ:డ ససగయఖ� myneni
ఇసటట ననస:100-8-1330
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ikkurti
ఇసటట ననస:100-8-1341
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ jidugu
ఇసటట ననస:100-8-1342
వయససస:67
లస: ససస స
2227 SAA0983990
పపరర: గగపస కకషష జడడగబ

2219 AP150990069771
పపరర: అనససయమహ మమమనవన�
myneni
భరస : భబససరరరవప� myneni
ఇసటట ననస:100-8-1330
వయససస:65
లస: ససస స

2223 DDN1431352
పపరర: వజయలకడహ జడడగబ

93-106/227

భరస : సరసబశవరరవప jidugu
ఇసటట ననస:100-8-1342
వయససస:36
లస: ససస స

93-106/229 2226 SAA1242957
2225 AP150990066570
పపరర: సరసబశవరరవప జడడగబ JIDUGU
పపరర: బసదస జజడడగబ

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ jidugu
ఇసటట ననస:100-8-1342
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జజడడగబ
ఇసటట ననస:100-8-1342
వయససస:18
లస: ససస స
2229 AP150990069387
పపరర: నడగరరజకలమమరర యమసస
YASAM
భరస : వనసకటటశశరరరవప yasam
ఇసటట ననస:100-8-1344
వయససస:52
లస: ససస స

93-106/232

93-106/234 2231 SAA0302646
93-106/235 2232 AP150990069844
2230 SAA0302703
పపరర: కళళఖణణ పససపపలలటట pasupuleti
పపరర: ఉమశక పససపపలలటట pasupuleti
పపరర: సరసబబడజఖమబ పససపపలలటట
pasupuleti
భరస : శకనస pasupuleti
భరస : వనసకటటశశరరరవప pasupuleti
భరస : రరమయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:100-8-1345
ఇసటట ననస:100-8-1345
ఇసటట ననస:100-8-1345
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:87
లస: ససస స

93-106/236

2233 SAA1016006
పపరర: సరయ చరణ పససపపలలటట

93-106/230

తసడడ:డ అపరల రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:100-8-1343
వయససస:24
లస: పప

2228 AP150990066745
పపరర: అపరలరరవప జడడగబ JIDUGU

93-106/911

తసడడ:డ ససరఖనడనరరయణ jidugu
ఇసటట ననస:100-8-1343
వయససస:52
లస: పప

93-106/237

2234 SAA0458158
పపరర: దసరరర రరజరశ పససపపలలటట

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:100-8-1345
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:100-8-1345
వయససస:28
లస: పప

2236 SAA0300558
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట
pasupuleti
తసడడ:డ రరమయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:100-8-1345
వయససస:57
లస: పప

2237 SAA1240837
పపరర: గగపస పససపపలలటట

93-106/240

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� chereddy
ఇసటట ననస:100-9
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ మమమనవన
ఇసటట ననస:100-9-1347
వయససస:19
లస: ససస స

2235 AP150990066414
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట
pasupuleti
తసడడ:డ రరమయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:100-8-1345
వయససస:50
లస: పప

93-106/239

93-106/912

2238 SAA0330233
పపరర: హహహమమవత మమమనవన myneni

93-106/241

భరస : నడగరశశరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-8-1346
వయససస:67
లస: ససస స
93-107/973

భరస : మననజకలమమర వరగన
ఇసటట ననస:100-9
వయససస:18
లస: ససస స
93-105/5

తసడడ:డ శవనడగరశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100-9-920
వయససస:22
లస: పప
2245 SAA1241868
పపరర: పరవన మమమనవన

93-106/238

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:100-8-1345
వయససస:21
లస: పప

93-107/693 2240 SAA1239409
2239 AP150990066361
పపరర: వనసకటరమణ చతరరడ�డడ chereddy
పపరర: ఉష రరణణ వరగన

2242 SAA1071471
పపరర: మబఖరష ఆకలల

93-106/231

2243 SAA0302869
పపరర: నడసచడరమహ మమమనవన

2246 SAA1374537
పపరర: వనసకటటశశరమహ యమరకమమఠర
భరస : రతస యఖ యమరకమమఠర
ఇసటట ననస:100-9-1348
వయససస:62
లస: ససస స

93-108/629

తసడడ:డ శసకర MUTHUKURI
ఇసటట ననస:100-9
వయససస:28
లస: పప
93-106/242

భరస : హనసమసతరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-9-1347
వయససస:65
లస: ససస స
93-106/913

2241 SAA0735086
పపరర: నడగ రరజ

2244 SAA0300590
పపరర: వనసకటరమణ మమమనవన

93-106/243

తసడడ:డ హనసమసతరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-9-1347
వయససస:40
లస: పప
93-106/999

2247 SAA0915985
పపరర: లకడహ తరరపతమహ ఆకలల

93-106/244

భరస : శకనవరస ఆకలల
ఇసటట ననస:100-9-1354
వయససస:25
లస: ససస స
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93-106/245

భరస : రతస యఖ akula
ఇసటట ననస:100-9-1354
వయససస:51
లస: ససస స
2251 SAA0331173
పపరర: రతస యఖ ఆకలల

93-106/248

2252 SAA1242668
పపరర: సప న ఆకలల

93-106/250

2255 DDN2170447
పపరర: శకనవరసరరవప మబసలమ

93-106/914

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప sanaka
ఇసటట ననస:100-9-1357
వయససస:29
లస: పప

2258 SAA0439075
పపరర: సరసబశవ రరవప సనక

93-106/251

2253 SAA1146406
పపరర: లకడహతరరపతమహ మబసల

2256 DDN2173557
పపరర: వనసకరయమహ సనకర

93-106/252

93-106/254

2259 SAA0552224
పపరర: వనసకటటశశరమహ మబతషకకరర
mutukuri
తసడడ:డ హరరబబబబ mutukuri
ఇసటట ననస:100-10
వయససస:28
లస: ససస స

93-107/694

93-107/696

2262 AP150990072416
పపరర: చన శకనవరసరరవప
మబతష
స కకరర� muthukuru
తసడడ:డ కరశవపలల� muthukuru
ఇసటట ననస:100-10
వయససస:40
లస: పప

93-107/697

2265 SAA1374529
పపరర: ధన లకడహ డడడ

93-106/982

2260 AP150990075387
పపరర: వనసకటరతనస మబతష
స కకరర�
muthukuru
తసడడ:డ శకనవరసస� muthukuru
ఇసటట ననస:100-10
వయససస:45
లస: ససస స

93-107/695

2263 AP150990072087
పపరర: పపదడశకనవరసస మబతష
స కకరర�
muthukuru
తసడడ:డ వనసకయఖ� muthukuru
ఇసటట ననస:100-10
వయససస:51
లస: పప

93-107/698

2266 AP150990069849
పపరర: ససరమహ సవరస sawaram

93-106/255

93-106/256 2268 AP150990069505
2267 AP150990066656
పపరర: శకనవరసరరవప సవరస sawaram
పపరర: పదడహవత కరపరరతష
kaparowthu
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర sawaram
భరస : పడభబకరరరవప kaparowthu
ఇసటట ననస:100-10-1359
ఇసటట ననస:100-10-1360
వయససస:57
లస: పప
వయససస:47
లస: ససస స

93-106/258

2270 SAA0299982
పపరర: వజయ కలమమర కరపరగతష

తసడడ:డ శకనవరస రరవప mutukuri
ఇసటట ననస:100-10
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:100-10-1360
వయససస:30
లస: పప
2272 SAA0302877
పపరర: రరపలకడహ తడసడడ

భరస : అపలయఖ తడసడడ
ఇసటట ననస:100-10-1361
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప డడడ
ఇసటట ననస:100-10-362
వయససస:63
లస: ససస స

93-106/261

2273 AP150990069504
పపరర: సరమమమ జఖస దసళళ DULLA

93-106/260
2271 AP150990066790
పపరర: పడభబకరరరవప kaparowthu
కరపరగతష
తసడడ:డ శకరసగనడయబకలలల kaparowthu
ఇసటట ననస:100-10-1360
వయససస:55
లస: పప

93-106/262

2274 SAA0299958
పపరర: అపలయఖ తడసడడడ

భరస : సరసబశవరరవప dulla
ఇసటట ననస:100-10-1361
వయససస:49
లస: ససస స
93-106/885

2276 SAA0439620
పపరర: మలలర శశరర దడదద
భరస : మసరసన రరవప dadi
ఇసటట ననస:100-10-1362
వయససస:35
లస: ససస స

93-106/257

93-106/259

తసడడ:డ పడభబకరరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:100-10-1360
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అయఖపల TANDRA
ఇసటట ననస:100-10-1361
వయససస:33
లస: ససస స
2275 SAA1258680
పపరర: రరప లకడహ తడసడడ

93-105/1128

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప మబకలస
ఇసటట ననస:100-10-30
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప sawaram
ఇసటట ననస:100-10-1359
వయససస:52
లస: ససస స
2269 SAA0299966
పపరర: నరరష బబబబ కరపరగతష

2264 RSU0063909
పపరర: అజయ కలమమర మబకలస

93-106/249

భరస : సరసబశవరరవప sanaka
ఇసటట ననస:100-9-1357
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ sanaka
ఇసటట ననస:100-9-1357
వయససస:56
లస: పప
2261 SAA0463182
పపరర: గగపస మబతషకకరర

93-106/247

భరస : శవ మబసల
ఇసటట ననస:100-9-1356
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ musla
ఇసటట ననస:100-9-1356
వయససస:50
లస: పప
93-106/253

2250 SAA0378018
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

తసడడ:డ రతస యఖ akula
ఇసటట ననస:100-9-1354
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100-9-1354
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప musla
ఇసటట ననస:100-9-1356
వయససస:48
లస: ససస స
2257 SAA0664607
పపరర: శశషష బబబబ సనకర

93-106/246

తసడడ:డ రతస యఖ AAKULA
ఇసటట ననస:100-9-1354
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ AAKULA
ఇసటట ననస:100-9-1354
వయససస:53
లస: పప
2254 SAA0439679
పపరర: నడసచడరమహ మబసలమ

2249 SAA0299925
పపరర: వవసకయఖ ఆకలల

93-106/263

తసడడ:డ పపరరమమలమ TANDRA
ఇసటట ననస:100-10-1361
వయససస:40
లస: పప
93-106/264

2277 SAA0915753
పపరర: మసరసన రరవప dadi

93-106/265

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప dadi
ఇసటట ననస:100-10-1362
వయససస:42
లస: పప
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93-106/886

తసడడ:డ మసరసనడడవప డడడ
ఇసటట ననస:100-10-1362
వయససస:18
లస: పప

2279 AP150990069506
పపరర: కకటటశశరమహ సససకర
SUNKARA
భరస : బసవవశశరరరవప sunkara
ఇసటట ననస:100-10-1363
వయససస:47
లస: ససస స

93-106/268 2282 AP150990066713
2281 AP150990069594
పపరర: సరసబబడజఖస మబనగర MUNAGA
పపరర: నడగయఖ మబనగర MUNAGA

భరస : నడగయఖ Munaga
ఇసటట ననస:100-10-1364
వయససస:67
లస: ససస స
2284 SAA1146448
పపరర: మలర ఖమరరజన రరవప రరససశశటట

93-106/271

93-106/273

93-106/276

93-106/279

2285 SAA0300632
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరచసశశటట

2288 SAA0984220
పపరర: జయకర ఆదతళళ

2291 SAA0384982
పపరర: ఉషరరరణణ గరజల

2294 SAA0915845
పపరర: జగదథశ పడజజపత

93-106/282

2297 SAA1259233
పపరర: పవన గగపస తరరణ డడడ

93-105/818

2300 SAA0664623
పపరర: శవ నడగకలమమరర సససకర
తసడడ:డ శవశసకర రరవప sunkara
ఇసటట ననస:100-10-1369
వయససస:52
లస: ససస స

2302 SAA0664615
పపరర: శవశసకర రరవప సససకర

2303 SAA0410480
పపరర: ససజజతడ గగపస శశటట

93-106/285

తసడడ:డ ససబబబ రరవప sunkara
ఇసటట ననస:100-10-1369
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:100-10-1370
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప rachamsetty
ఇసటట ననస:100-10-1365
వయససస:37
లస: ససస స
93-106/272

93-106/274

2306 SAA0413849
పపరర: నరసససహ మబరరస రగసపసచరర

93-106/887

2289 SAA0915613
పపరర: పపడమ పరడజజపత

93-106/275

భరస : జగదథశ prajapathi
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:28
లస: ససస స
93-106/277

2292 SAA0331116
పపరర: ఆనసదస దడదథ

93-106/278

భరస : వరయఖ dadi
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:56
లస: ససస స
93-106/280

2295 SAA0299990
పపరర: రరసపడసరద dadi

93-106/281

తసడడ:డ వరయఖ dadi
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:34
లస: పప
93-106/888

2298 SAA1242346
పపరర: వనసకట లకడహ సడవసత డడడ

93-106/889

తసడడ:డ రరసపడసరద డడడ
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:19
లస: ససస స
93-106/283

2301 SAA0664631
పపరర: నడగరరజ సససకర

93-106/284

తసడడ:డ శవశసకర రరవప sunkara
ఇసటట ననస:100-10-1369
వయససస:28
లస: పప
93-106/286

భరస : భబససర రరవప gopisetty
ఇసటట ననస:100-10-1370
వయససస:35
లస: ససస స
93-106/981

2286 SAA1242676
పపరర: వసశ కకషష రససశశటట
తలర : పదడహవత రససశశటట
ఇసటట ననస:100-10-1365
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరసపడసరద డడడ
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశరరరవప pothamsetty
ఇసటట ననస:100-10-1369
వయససస:31
లస: పప

2305 SAA1374719
పపరర: వనసకటటవర రరవప గగపసశశటట

93-106/270

తసడడ:డ బమరరరస prajapathi
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగయఖ gajula
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:48
లస: పప
2299 SAA0260042
పపరర: రరసబబబబ పప తసశశటట

2283 SAA0302893
పపరర: పదడహవత రరచసశశటట

భరస : ససబడమణఖస gajula
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబమమరరస prajapathi
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:25
లస: పప
2296 SAA0378232
పపరర: ససబడమణఖస గరజల

93-106/269

తసడడ:డ నరసజన కలమమర ADILLA
ఇసటట ననస:100-10-1366
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమపడసరద dadi
ఇసటట ననస:100-10-1367
వయససస:34
లస: ససస స
2293 SAA0915647
పపరర: రరజరష పడజజపత

93-106/267

తసడడ:డ పపలర యఖ rachamsetty
ఇసటట ననస:100-10-1365
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసజన కలమమర ADILLA
ఇసటట ననస:100-10-1366
వయససస:43
లస: ససస స
2290 SAA0439778
పపరర: నడగమణణ దడదథ

2280 AP150990066637
పపరర: బసవవశశరరరవప సససకర
SUNKARA
తసడడ:డ ససబబబరరవప sunkara
ఇసటట ననస:100-10-1363
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ Munaga
ఇసటట ననస:100-10-1364
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:100-10-1365
వయససస:22
లస: పప
2287 SAA0384867
పపరర: పదహ ఆదదళళ

93-106/266

2304 SAA0413559
పపరర: భబససర రరవప గగపస శశటట

93-106/287

తసడడ:డ నరసససహరరవప gopisetty
ఇసటట ననస:100-10-1370
వయససస:41
లస: పప
93-106/288

తసడడ:డ వనసకటశశషర చడరరఖలల rompicharla
ఇసటట ననస:100-10-1372
వయససస:36
లస: పప

93-106/289
2307 SAA0558072
పపరర: వనసకట శశషరచడరరఖలల రగసపసచరర

తసడడ:డ నరసససహచడరరఖలల rompicharla
ఇసటట ననస:100-10-1372
వయససస:68
లస: పప
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93-107/699 2309 SAA0377580
2308 AP150990075386
పపరర: అసజమహ దరశనడల� darsanala
పపరర: గబరరసరశమ� దరశనడల�

భరస : ససబబబరరవప� darsanala
ఇసటట ననస:100-11
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� darsanala
ఇసటట ననస:100-11
వయససస:30
లస: పప

2311 SAA0915746
పపరర: శవరజ దతవర శశటట

93-106/291

తసడడ:డ శశషష devarashetty
ఇసటట ననస:100-11-1373
వయససస:31
లస: పప
93-108/632

భరస : వనసకటటశశరరరవప PERA
ఇసటట ననస:100-11-1382
వయససస:57
లస: ససస స
93-108/635

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ PERA
ఇసటట ననస:100-11-1382
వయససస:60
లస: పప
93-106/294

తసడడ:డ రరమలసగయఖ gajula
ఇసటట ననస:100-11-1386
వయససస:55
లస: పప

93-108/633

2318 SAA0330423
పపరర: తరరపతమమహ మసచనళళ

2321 AP150990069488
పపరర: భబరత వనలగర velaga

93-107/702

2326 SAA0916850
పపరర: నరరసదడ కలమమర మబతషకకరర

93-107/704

2324 AP150990069637
పపరర: మసరసనమహ మమమనవన myneni

93-106/292

93-107/707

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� guduru
ఇసటట ననస:100-16
వయససస:42
లస: ససస స
93-108/683

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:100-71
వయససస:23
లస: పప

93-106/295

2316 SAA0520114
పపరర: రరమకకషష పపరర

93-108/634

2319 SAA0439638
పపరర: అచసఖత కలమమరర గరజల

93-106/293

2322 SAA0396275
పపరర: మలలర శశరర� యమమనవన�

93-107/701

భరస : వవసకటటశశర రరవప� yamineni
ఇసటట ననస:100-14
వయససస:55
లస: ససస స
93-106/296

2325 AP150990075307
పపరర: నడగరరజ మబతష
స కకరర�
muthukuru
తసడడ:డ శకనవరసరరవప� muthukuru
ఇసటట ననస:100-15
వయససస:40
లస: ససస స

93-107/703

2327 AP150990072271
పపరర: శకనవరసరరవప మబతష
స కకరర�
muthukuru
తసడడ:డ రరమయఖ� muthukuru
ఇసటట ననస:100-15
వయససస:45
లస: పప

93-107/705

2328 SAA0916223
పపరర: కవత గబడసరర

93-107/706

2330 AP150990066205
పపరర: హనసమసతరరవప గబడసరర�
guduri
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� guduri
ఇసటట ననస:100-16
వయససస:60
లస: పప

93-107/708

2333 AP150990075236
పపరర: శవపరరశత చతరరడడ � chereddy

93-107/709

తసడడ:డ హనసమసత రరవప guduru
ఇసటట ననస:100-16
వయససస:25
లస: ససస స

2336 SAA1456730
పపరర: దసరరరభవరన గజజల
తసడడ:డ నగరరరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:100-75
వయససస:24
లస: ససస స

2331 SAA0915878
పపరర: సరసబశవరరవప కనననకసటట

93-106/297

తలర : ససబబ రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:100-70
వయససస:33
లస: పప

భరస : సప మయఖ� chereddy
ఇసటట ననస:100-74
వయససస:52
లస: ససస స
93-107/1030

93-108/631

భరస : వనసకటటశశరరరవప gajula
ఇసటట ననస:100-11-1386
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-14-1353
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప mutukuri
ఇసటట ననస:100-15
వయససస:26
లస: పప

2313 SAA0455998
పపరర: శవ నడగ మమలత పపరర

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప PERA
ఇసటట ననస:100-11-1382
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకరరరవప velaga
ఇసటట ననస:100-11-1387
వయససస:52
లస: ససస స

2323 AP150990075217
పపరర: వనసకటససబబమహ మసడసరర�
manduri
భరస : రరమకకటటశశరరరవప� manduri
ఇసటట ననస:100-14
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరరరడడడ గజజల
ఇసటట ననస:100-75
వయససస:21
లస: ససస స

2315 SAA0260398
పపరర: శవ కకషష పపర

93-106/290

భరస : రరమ కకషష PERA
ఇసటట ననస:100-11-1382
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష manchinilla
ఇసటట ననస:100-11-1386
వయససస:29
లస: ససస స

2320 SAA0439059
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరజల

2335 SAA1316090
పపరర: నడగలకడహ గజజల

93-108/630

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప PERA
ఇసటట ననస:100-11-1382
వయససస:33
లస: పప

2317 AP150990072340
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపరర

2332 SAA1237569
పపరర: సరయ తతకల

2312 SAA0570077
పపరర: పడశరసత పపరర

2310 SAA0303560
పపరర: ససగబణ కలమమరర దతవరశశటట

భరస : మణణ devarashetty
ఇసటట ననస:100-11-1373
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవకకషష PERA
ఇసటట ననస:100-11-1382
వయససస:28
లస: ససస స

2314 AP150990075248
పపరర: సతఖవత పపరర

2329 AP150990069046
పపరర: రమ గబడసరర� guduru

93-107/700

2334 AP150990075232
పపరర: నడగరసదడస చతరరడడడ� chereddy

93-107/710

భరస : కరరషడడ� chereddy
ఇసటట ననస:100-74
వయససస:62
లస: ససస స
93-108/715

2337 AP150990075366
పపరర: కకటమహ గజరజల� gajjela

93-107/711

భరస : ససబబబరరడడడ� gajjela
ఇసటట ననస:100-76
వయససస:67
లస: ససస స
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2338 AP150990072293
పపరర: నడగరరరడడడ గజరజల� gajjela

93-107/713

2340 SAA0307355
పపరర: ససబబబలల దరశనడల�
darsanala
భరస : ఆదదశశషష� darsanal
ఇసటట ననస:100-77
వయససస:57
లస: ససస స

93-107/715 2342 AP150990075447
2341 AP150990075367
పపరర: వజయమహ కలసదసరర� kanduru
పపరర: ఇసదదర మబతష
స కకరర�
muthukuru
భరస : కకటటరరడడడ� kanduru
తసడడ:డ శకనవరసరరవప� muthukuru
ఇసటట ననస:100-77
ఇసటట ననస:100-78
వయససస:70
లస: ససస స
వయససస:40
లస: ససస స

93-107/716

93-107/717
2343 SAA0699116
పపరర: మబతషకకరర నడగరరజ mutukuri

2344 AP150990075388
పపరర: ఆదచమహ మబతష
స కకరర�
muthukuru
భరస : శసకరరరవప� muthukuru
ఇసటట ననస:100-78
వయససస:49
లస: ససస స

93-107/718

2345 AP150990072470
పపరర: శసకరరరవప మబతష
స కకరర�
muthukuru
తసడడ:డ వనసకయఖ� muthukuru
ఇసటట ననస:100-78
వయససస:52
లస: పప

93-107/719

2347 SAA1393727
పపరర: పడణణత శక త మమమనవన

93-106/998

2348 AP150990069201
పపరర: తరరపతమహ సప మవరపప
somavarapu
భరస : చలమయఖ somavarapu
ఇసటట ననస:100-88
వయససస:49
లస: ససస స

93-106/298

93-106/299
2349 AP150990066312
పపరర: చలమయఖ సప మవరపప
somavarapu
తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర somavarapu
ఇసటట ననస:100-88
వయససస:57
లస: పప

93-107/720

2351 AP150990066750
పపరర: సరసబశవరరవప మసడసరర�
manduri
తసడడ:డ నడయబడమహ� manduri
ఇసటట ననస:100-89
వయససస:70
లస: పప

93-107/721

2352 SAA0330480
పపరర: మమలక మసడసరర

93-107/712

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ� gajjela
ఇసటట ననస:100-76
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ� chereddy
ఇసటట ననస:100-76
వయససస:57
లస: పప

తలర : మలర శశరర మమమనవన
ఇసటట ననస:100-84
వయససస:23
లస: ససస స
2350 SAA0413872
పపరర: అనల� కకటబ�

2339 SAA0306050
పపరర: కరరషడడ చతరరడడడ� chereddy

తసడడ:డ భబషయఖ� kotah
ఇసటట ననస:100-89
వయససస:30
లస: పప

93-107/723 2354 DDN2177020
2353 AP150990075461
పపరర: హహమలత మసడసరర� manduri
పపరర: శక కరసత మసదసరర

భరస : శవయఖ� manduri
ఇసటట ననస:100-90
వయససస:60
లస: ససస స
2356 SAA0560763
పపరర: రమమదతవ మసడసరర

93-107/726

భరస : శకనవరసరరవప manduri
ఇసటట ననస:100-92
వయససస:46
లస: ససస స
2359 SAA0554915
పపరర: అనల కలమమర లగడపరటట
lagadapati
తలర : పరరశత lagadapati
ఇసటట ననస:100-92
వయససస:33
లస: పప

93-107/729

2362 AP150990066062
పపరర: శకమనడనరరయణ మసడసరర�
manduri
తసడడ:డ రరఘవయఖ� manduri
ఇసటట ననస:100-93
వయససస:69
లస: పప

93-107/730

2365 AP150990066390
పపరర: వరరరఘవయఖ చతరరడడడ�
chereddy
తసడడ:డ నడగరసదడస� chereddy
ఇసటట ననస:100-95
వయససస:69
లస: పప

93-107/733

93-107/714

భరస : శకనవరస రరవప mutukuri
ఇసటట ననస:100-78
వయససస:42
లస: ససస స
2346 SAA1393651
పపరర: అశశన కకరణ మమమనవన

93-106/997

తలర : మలర శశరర మమమనవన
ఇసటట ననస:100-84
వయససస:25
లస: ససస స

93-107/722

భరస : శకకరసత manduri
ఇసటట ననస:100-90
వయససస:35
లస: ససస స
93-107/724

2355 SAA1016014
పపరర: శవనగ కలమమరర మసదసరర

తసడడ:డ వనసకట సరసబ ససవర రరవప మసదసరర
ఇసటట ననస:100-90
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసదసరర
ఇసటట ననస:100-92
వయససస:26
లస: ససస స

2357 AP150990069159
పపరర: రతనకలమమరర మసడసరర�
manduri
భరస : శకమనడనరరయణ� manduri
ఇసటట ననస:100-92
వయససస:57
లస: ససస స

93-107/727

2358 SAA0413955
పపరర: శకకరసత� మసడసరగ�

2360 SAA1224211
పపరర: రరజరశ మసడడరర

93-107/975

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప� chereddy
ఇసటట ననస:100-96
వయససస:35
లస: ససస స

2361 SAA1224138
పపరర: శలల మసడడరర

93-107/976

భరస : రరజరశ మసడడరర
ఇసటట ననస:100-92
వయససస:25
లస: ససస స
93-107/731

భరస : వనసకట రమణ chereddy
ఇసటట ననస:100-95
వయససస:37
లస: ససస స
2366 DDN1431592
పపరర: శవనవన� చతరరడ�డడ

93-107/728

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� manduri
ఇసటట ననస:100-92
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ మసడడరర
ఇసటట ననస:100-92
వయససస:35
లస: పప
2363 SAA0439323
పపరర: సశపన చతరరడడడ

93-107/725

93-107/732
2364 AP150990069180
పపరర: కకటటశశరమహ చతరరడడ � chereddy

భరస : వరరరఘవయఖ� chereddy
ఇసటట ననస:100-95
వయససస:55
లస: ససస స
93-107/734

2367 AP150990069181
పపరర: జగదడసబ చతరరడడడ� chereddy

93-107/735

భరస : పపరషచసదడరరవప� chereddy
ఇసటట ననస:100-96
వయససస:54
లస: ససస స
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93-107/736 2369 AP150990066533
2368 AP150990066243
పపరర: కకటటశశరరరవప చతరరడడడ� chereddy
పపరర: పపరషచచసదడరరవప చతరరడడడ�
chereddy
తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప� chereddy
తసడడ:డ నడగరసదడస� chereddy
ఇసటట ననస:100-96
ఇసటట ననస:100-96
వయససస:43
లస: పప
వయససస:65
లస: పప

93-107/737

93-107/738 2372 SAA1039933
2371 AP150990069753
పపరర: ఝమనసలకడహ చతరరడడ � chereddy
పపరర: చతరరడడడ ధచపరఖ dhairya

93-107/739

భరస : జనడరరనరరవప� chereddy
ఇసటట ననస:100-97
వయససస:55
లస: ససస స
2374 DDN1431758
పపరర: రరధదకరవలర � వవదడసతస�

93-107/741

భరస : మమరరతరరమమచడరరఖలల� vedantam
ఇసటట ననస:100-98
వయససస:37
లస: ససస స
2377 SAA0916181
పపరర: లకడహ కలపలల

93-107/743

భరస : ఆసజనవయబలల kuppala
ఇసటట ననస:100-99
వయససస:68
లస: ససస స

2370 SAA1224195
పపరర: దదవఖ కకసడమబదద

93-107/977

భరస : జయసత బబబబ కకసడమబదద
ఇసటట ననస:100-96
వయససస:24
లస: ససస స
93-107/740
2373 AP150990066752
పపరర: జనడరడనరరవప చతరరడడడ� chereddy

తసడడ:డ చతరరడడడ జనడరర న రరవప dhairya
ఇసటట ననస:100-97
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవరరవప� chereddy
ఇసటట ననస:100-97
వయససస:61
లస: పప

93-107/742
2375 DDN1432012
పపరర: మమరరతరరమమచడరరఖలల
వవదడసతస� vedantam
తసడడ:డ శకనవరసధథకడతషలల� vedantam
ఇసటట ననస:100-98
వయససస:40
లస: పప

2376 JBV2014314
పపరర: అరరణ పససపపలలటట

2378 SAA0699082
పపరర: కలపరలళళ సతఖనడరరయణ
kuppala
తసడడ:డ అసజనవయబలల kuppala
ఇసటట ననస:100-99
వయససస:73
లస: పప

93-107/744

93-102/36

భరస : కకసడలల pasupuleti
ఇసటట ననస:100-99
వయససస:42
లస: ససస స
93-107/745
2379 AP150990075115
పపరర: మలలర శశరర కమతస� kamatam

భరస : వనసకటటశశరరరవప� kamatam
ఇసటట ననస:100-101
వయససస:47
లస: ససస స

93-107/746 2381 AP150990069510
93-107/747 2382 SAA0916603
2380 AP150990075114
పపరర: శవపరరశత కమతస� kamatam
పపరర: లకడహ అగరనహహ తడస� agnihotram
పపరర: రరజఖ లకడహ అగరనహహ తడస

భరస : సరసబయఖ� kamatam
ఇసటట ననస:100-101
వయససస:62
లస: ససస స
2383 AP150990072270
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కమతస�
kamatam
తసడడ:డ రరఘవయఖ� kamatam
ఇసటట ననస:100-101
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకధరమబరరస� agnihotram
ఇసటట ననస:100-101
వయససస:64
లస: ససస స

93-107/748

భరస : శకధర మబరరస agnihotram
ఇసటట ననస:100-101
వయససస:68
లస: ససస స

93-107/749

93-107/750 2385 SAA0385120
93-107/751
2384 AP150990066629
పపరర: శకధరమబరరస అగరనహహ తడస�
పపరర: శకలకడహ� చరరమమమళళ�
agnihotram
తసడడ:డ సతఖనడనరరయణడచడరరఖలల� agnihotram భరస : వనసకటటశశరరరవప� chirumamilla
ఇసటట ననస:100-101
ఇసటట ననస:100-102
వయససస:75
లస: పప
వయససస:32
లస: ససస స

93-107/752
2386 AP150990069515
పపరర: అననపపరష చరరమమమళళ�
chirumamilla
భరస : సరసబశవరరవప� chirumamilla
ఇసటట ననస:100-102
వయససస:51
లస: ససస స

93-107/753 2388 AP150990066181
93-107/754
2387 SAA0331165
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� చరరమమమళర�
పపరర: సరసబశవరరవప చరరమమమళళ�
chirumamilla
తసడడ:డ సరసబశవరరవప� chirumamilla
తసడడ:డ కకషషయఖ� chirumamilla
ఇసటట ననస:100-102
ఇసటట ననస:100-102
వయససస:37
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

93-107/755 2390 AP150990066256
93-107/756
2389 AP150990069047
పపరర: శవకలమమరర గబడసరర� guduru
పపరర: శకనవరసధథకడతషలల వవదడసతస�
vedantam
భరస : మహహశశరరరవప� guduru
తసడడ:డ రరమనరసససహచడరరఖలల� vedantam
ఇసటట ననస:100-103
ఇసటట ననస:100-103
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:68
లస: పప

2391 AP150990066308
పపరర: మహహశశరరరవప గబడసరర�
guduru
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� guduru
ఇసటట ననస:100-103
వయససస:71
లస: పప

93-107/758
2392 AP150990069507
పపరర: పడమల జజగరర మబడడ�
jagarlamudi
భరస : సతఖనడరరయణ� jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-105
వయససస:62
లస: ససస స

2393 AP150990069113
పపరర: వనజజకడ జజగరర మబడడ�
jagarlamudi
భరస : వనసకటటశశరరర� jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-105
వయససస:87
లస: ససస స

93-107/759

93-107/760
2394 AP150990066838
పపరర: ససరరష జజగరర మబడడ�
jagarlamudi
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ� jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-105
వయససస:46
లస: పప

2395 AP150990066379
పపరర: సతఖనడరరయణ జజగరర మబడడ�
jagarlamudi
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� jagarlamudi
ఇసటట ననస:100-105
వయససస:75
లస: పప

2396 SAA0519884
పపరర: సరయ సకజన వడడగరనవన

93-107/762

2397 AP150990069052
పపరర: లకడహ వడడగనవన� vadigineni

93-107/761

తసడడ:డ శకనవరస రరవప vadigineni
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:27
లస: ససస స

93-107/757

93-107/763

తసడడ:డ అసకమహరరవప� vadigineni
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:44
లస: ససస స
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2398 SAA0519900
పపరర: లకడహ కకటటశశరగ వడడగరనవన

93-107/764

భరస : శకనవరస రరవప vadigineni
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:47
లస: ససస స
2401 SAA0377572
పపరర: శకనవరసరరవప� వడడగరనవన�

2399 SAA0377838
పపరర: శకకరసత� దథవ�

93-107/765

తసడడ:డ అసకమహరరవప� vadigineni
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:29
లస: పప

93-107/766
2400 AP150990066279
పపరర: అసకమహరరవప వడడగనవన�
vadigineni
తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప� vadigineni
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప� vadigineni
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:53
లస: పప

93-107/768
2402 AP150990066211
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప వడడగనవన�
vadigineni
తసడడ:డ కకటయఖ� vadigineni
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చతరరడడడ
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:57
లస: ససస స

2404 SAA1289602
పపరర: మలర క గబసటటపలర

2405 SAA0640854
పపరర: పపరరకఅలమ ఆదదతఖ perikala

2406 DDN1433275
పపరర: పపరరకకల వనసకయఖ� perikala

93-107/767

93-107/947

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:100-106
వయససస:19
లస: ససస స
2407 SAA1320886
పపరర: సరసబడజఖస నలర మతష

తసడడ:డ వవసకయఖ perikala
ఇసటట ననస:100-109
వయససస:27
లస: పప
93-108/695

భరస : సరసబశవరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:100-113
వయససస:73
లస: ససస స
2410 SAA1018036
పపరర: కకకషషవవణణ బబ లలర

2408 SAA0643411
పపరర: మమకర గగపస కకషష meka

93-107/771

2411 SAA1018028
పపరర: సరసబయఖ బబ లలర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససథడళళపప
ఇసటట ననస:100-126
వయససస:18
లస: పప
93-106/301

93-106/890

తసడడ:డ ససరఖభబససరరరవప� myneni
ఇసటట ననస:100-132
వయససస:34
లస: పప

2420 DDN2173508
పపరర: జయశక మమమనవన

93-106/306

2423 DDN1432491
పపరర: నడగరరజ మమమనవన
తసడడ:డ ససరఖభబససరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-131
వయససస:37
లస: పప

93-106/309

2409 SAA1240621
పపరర: మననహర గగపసనడథ చసత

93-105/1065

2412 SAA1258920
పపరర: హహమ యశస

93-105/1066

తసడడ:డ బడహహయఖ యశస
ఇసటట ననస:100-126
వయససస:25
లస: ససస స
93-107/773

2415 SAA1223841
పపరర: నడగ శవ సరయ మమమనవన

93-107/952

తసడడ:డ కకసడల రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-129
వయససస:19
లస: పప
93-106/302

2418 AP150990066831
పపరర: కకసడలరరవప మమమనవన myneni

93-106/303

తసడడ:డ సరసబయఖ myneni
ఇసటట ననస:100-130
వయససస:49
లస: పప
93-106/304

భరస : రరమబ myneni
ఇసటట ననస:100-131
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస myneni
ఇసటట ననస:100-131
వయససస:83
లస: ససస స
2425 DDN1430941
పపరర: కకషష మమమనవన�

93-107/772

భరస : సరసబయఖ myneni
ఇసటట ననస:100-130
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : జయమహ మనవన
ఇసటట ననస:100-130
వయససస:18
లస: ససస స
2422 DDN1431188
పపరర: సరసశత మమమనవన

2417 AP150990069397
పపరర: శవమహ మమమననన myneni

93-107/770

తసడడ:డ రరణబక రరజ చసత
ఇసటట ననస:100-119
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమబబబబ yasam
ఇసటట ననస:100-128
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-130
వయససస:42
లస: ససస స
2419 SAA1241926
పపరర: బబల మబరళ కకకషష మమమనవన

93-106/300

తసడడ:డ తరరపతయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:100-123
వయససస:42
లస: పప

93-105/1067 2414 SAA0462861
2413 SAA1258987
పపరర: సతఖ సరయ గణణశ ససథడళళపప
పపరర: రరజరశ యమసమ

93-107/946

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ� perikala
ఇసటట ననస:100-109
వయససస:51
లస: పప

తలర : లకడహ meka
ఇసటట ననస:100-118
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబయఖ బబ లలర
ఇసటట ననస:100-123
వయససస:37
లస: ససస స

2416 AP150990069398
పపరర: హహమలత మమమననన myneni

93-107/769

2403 SAA1241793
పపరర: కలమమరర చతరరడడడ

2421 DDN1431477
పపరర: సరబబడజఖస మమమనవన

93-106/305

భరస : ససరఖ భబససరరరవప maineni
ఇసటట ననస:100-131
వయససస:52
లస: ససస స
93-106/307

2424 SAA1146398
పపరర: నడగమణణ మమమనవన

93-106/308

భరస : కకషషమబరరస మమమనవన
ఇసటట ననస:100-132
వయససస:25
లస: ససస స

93-106/310 2427 AP150990066545
93-106/311
2426 AP150990069596
పపరర: అసకమహ అమలలతష AMLOTU
పపరర: సససగయఖ అమలలతష AMLOTU

భరస : సససగయఖ amlotu
ఇసటట ననస:100-133
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగయఖ amlotu
ఇసటట ననస:100-133
వయససస:52
లస: పప
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2428 DDN2173490
పపరర: రరజరశశరర మమమనవన MAINENI

93-106/312

భరస : శవనడనరయణ maineni
ఇసటట ననస:100-134
వయససస:43
లస: ససస స
2431 AP150990069599
పపరర: పపలర మహ పససపపలలటట
pasupuleti
భరస : రసగయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:100-135
వయససస:64
లస: ససస స

93-106/315

2434 AP150990066607
పపరర: వనసకటబడమయఖ peddinen
peddineni
తసడడ:డ పపననయఖ peddineni
ఇసటట ననస:100-136
వయససస:63
లస: పప

93-106/317

2437 AP150990069724
పపరర: రరజమహ మసడచల mandela

93-106/320

2432 SAA1241777
పపరర: కలమమర బబబబ మబసల

93-106/892

2435 SAA0385179
పపరర: నడగపదహ మసడతల

2438 SAA0378273
పపరర: రసగరరరవప మసడతల

93-106/326

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-142
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-143
వయససస:48
లస: ససస స
2452 SAA0570168
పపరర: లకడహపడసనన సవరస

93-106/324

2444 SAA0302836
పపరర: వజయలకడహ మమమనవన myneni

93-106/327

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-145
వయససస:33
లస: పప

2450 SAA0377671
పపరర: ససబబబరరవప మమమనవన

93-106/334

93-106/337

93-106/322
2439 AP150990066756
పపరర: శసకరరరవప మసడచల mandela

2442 AP150990069772
పపరర: ఉషరరరణణ మమమనవన myneni

93-106/325

భరస : పడభబకరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-141
వయససస:57
లస: ససస స
2445 SAA0302802
పపరర: కకటటశశరమహ మమమనవన

93-106/328

భరస : శకనవరసరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-142
వయససస:81
లస: ససస స
93-106/893

2448 SAA0385138
పపరర: మలలర శశరర మమమనవన

93-106/330

భరస : ససబబబరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-143
వయససస:30
లస: ససస స
93-106/332

93-106/333
2451 AP150990066647
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమమనవన myneni

తసడడ:డ పడకరశరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-143
వయససస:59
లస: పప

2453 AP150990066642
పపరర: లకడహనడరరయణ సవరస
sawaram
తసడడ:డ మసరసన రరవప sawaram
ఇసటట ననస:100-144
వయససస:46
లస: పప

93-106/335

2456 SAA0300657
పపరర: కకటటశశరరరవప మమమనవన

93-106/338

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ myneni
ఇసటట ననస:100-145
వయససస:60
లస: పప

93-106/319

తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ mandela
ఇసటట ననస:100-138
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-143
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకడహనడరరయణ sawaram
ఇసటట ననస:100-144
వయససస:33
లస: ససస స
2455 SAA0439067
పపరర: పపరషచసదడరరవప మమమనవన

93-106/321

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-142
వయససస:18
లస: పప
93-106/331

2436 SAA0302562
పపరర: మలలర శశరర మసడచల mandela
భరస : శసకరరరవప mandela
ఇసటట ననస:100-138
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-142
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-142
వయససస:59
లస: పప
2449 AP150990069818
పపరర: భబగఖలకడహ మమమనవన myneni

93-106/318

2441 AP150990066788
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మసడచల
mandela
తసడడ:డ సతఖనడనరరయణ mandela
ఇసటట ననస:100-139
వయససస:55
లస: పప

93-106/329 2447 SAA1244359
2446 AP150990066493
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమమనవన myneni
పపరర: యయశశసథ మమమనవన

93-106/316
2433 AP150990069744
పపరర: శకలసతషల పపదదడనవన peddineni

భరస : వనసకటరరమయఖ peddineni
ఇసటట ననస:100-136
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప mandela
ఇసటట ననస:100-138
వయససస:32
లస: పప
93-106/323

93-106/314
2430 AP150990069593
పపరర: రమమదచవ పససపపలలటట musadla

భరస : రసగయఖ musala
ఇసటట ననస:100-135
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప mandela
ఇసటట ననస:100-138
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప mandela
ఇసటట ననస:100-139
వయససస:44
లస: ససస స
2443 SAA1146455
పపరర: రమఖ మమమనవన

93-106/313

తసడడ:డ ససరగ బబబబ మబసల
ఇసటట ననస:100-135
వయససస:20
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ mandela
ఇసటట ననస:100-138
వయససస:67
లస: ససస స
2440 AP150990069592
పపరర: రరజరశశరర మసడచల mandela

2429 DDN2170082
పపరర: శవనడనరరయణ మమమనవన
MAINENI
తసడడ:డ పరపయఖ maineni
ఇసటట ననస:100-134
వయససస:52
లస: పప

2454 SAA0439646
పపరర: మసరసనమహ మమమనవన

93-106/336

భరస : కకటటశశరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-145
వయససస:54
లస: ససస స
2457 SAA0302794
పపరర: అననపపరష మమమనవన myneni

93-106/339

భరస : గగవసదరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-147
వయససస:41
లస: ససస స
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93-106/340 2459 SAA0439612
2458 AP150990069757
పపరర: శవకలమమరర ససగరలశశటట sigilisetty
పపరర: రరజమహ మమమనవన myneni

భరస : ససబబబరరవప sigilisetty
ఇసటట ననస:100-147
వయససస:50
లస: ససస స
2461 SAA1239524
పపరర: వర ససరరశ కలమమర మమమనవన

భరస : పడకరశరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-147
వయససస:72
లస: ససస స
93-106/894

తసడడ:డ గగవసదరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100-147
వయససస:18
లస: పప
2464 SAA0439091
పపరర: రరమకకకషష కడడయమల

93-106/345

93-107/974

93-105/129

93-105/132

93-105/146

2471 AP150990069128
పపరర: కకషష కలమమరర ససగర

2474 SAA0259929
పపరర: శకనవరస పలలర పప డ లల

2477 SAA0645119
పపరర: పససపపలలటట వజయ కలమమరగ

93-105/149

2480 SAA0645176
పపరర: సజజజ సరయ జజఖత

93-105/152

2483 SAA0329763
పపరర: వర వసరసతరరao జజననలగడడ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప jonnalagadda
ఇసటట ననస:100_4_567
వయససస:50
లస: పప

2485 AP150990066049
పపరర: శవబబబబరరవప మలమరదద

2486 SAA0734245
పపరర: సశపన దడవపలకరర

93-105/155

భరస : శవ రరమ కకషష davuluri
ఇసటట ననస:100_4_574
వయససస:27
లస: ససస స

2466 AP150990069741
పపరర: భబలకడహ జడడగబ JIDUGU

93-106/346

2469 AP150990066045
పపరర: శవయఖ ఆకలల

93-105/128

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆకలల
ఇసటట ననస:100_2_341
వయససస:65
లస: పప
93-105/130

2472 DDN2170587
పపరర: పసటరరలల ససగ

93-105/131

తసడడ:డ ఆరగగఖస sanga
ఇసటట ననస:100_3_517
వయససస:52
లస: పప
93-105/133

2475 AP150990066319
పపరర: రరమబలల పలర పప డ లల

93-105/134

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ pallapropllu
ఇసటట ననస:100_3_518
వయససస:71
లస: పప
93-105/147

2478 SAA0645069
పపరర: పససపపలలటట వనయకలడస

93-105/148

తసడడ:డ పరమబలల pasupuleti
ఇసటట ననస:100_4_188
వయససస:31
లస: పప
93-105/150

భరస : లకడహ నడరరయణ sajja
ఇసటట ననస:100_4_553
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవససత రరవప jonnalagadda
ఇసటట ననస:100_4_567
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ malladi
ఇసటట ననస:100_4_570
వయససస:70
లస: పప

93-105/127

భరస : వవసకటటశశరరరవ pasupuleti
ఇసటట ననస:100_4_187
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబబ malisetti
ఇసటట ననస:100_4_214
వయససస:38
లస: ససస స
2482 SAA0915266
పపరర: వనసకటటష జజననలగడడ

2468 AP150990069068
పపరర: వనసకటరమణమహ ఆకలల

93-106/344
2463 AP150990069056
పపరర: చననమహ కడడయమల kadiyala

భరస : అపరలరరవప jidugu
ఇసటట ననస:100-81343
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల pallapropllu
ఇసటట ననస:100_3_518
వయససస:35
లస: పప

భరస : నడగరశశర రరవప tadiboina
ఇసటట ననస:100_4_182
వయససస:31
లస: ససస స
2479 SAA0644641
పపరర: మలశశటట అరరణ

93-108/636

భరస : పసటర పరల sanga
ఇసటట ననస:100_3_517
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమబలల pallapropllu
ఇసటట ననస:100_3_518
వయససస:62
లస: ససస స
2476 SAA0645143
పపరర: తడదదబబ యన పరమమశశరర

2465 AP150990072060
పపరర: ససబడమణఖస వషష
ష మలకల

93-106/342

భరస : శశషగరరరరరవప kadiyala
ఇసటట ననస:100-148
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_2_341
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పసల సరసగ a
ఇసటట ననస:100_3_517
వయససస:26
లస: ససస స
2473 AP150990069656
పపరర: కకటటశశరమహ పడలరపప లల

93-106/343

తసడడ:డ ససతయఖ vishnumolaka
ఇసటట ననస:100/312
వయససస:41
లస: పప

తలర : పదడహవత కకవపశరర
ఇసటట ననస:100-91353
వయససస:18
లస: ససస స
2470 SAA0914698
పపరర: అఖల ససగ

2462 SAA0916058
పపరర: పదడహవత కడడయమల

2460 AP150990066645
పపరర: గగవసదరరవప మమమనవన myneni

తసడడ:డ పడకరశరరవప myneni
ఇసటట ననస:100-147
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమ కకషష kadiyala
ఇసటట ననస:100-148
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప kadiyala
ఇసటట ననస:100-148
వయససస:33
లస: పప
2467 SAA1224070
పపరర: లకడహ తరరపఠమహ కకవపశరర

93-106/341

2481 SAA0330084
పపరర: ససతమహలకడహ జజననలగడడ

93-105/151

భరస : వరవసరసతరరవ jonnalagadda
ఇసటట ననస:100_4_567
వయససస:44
లస: ససస స
93-105/153

2484 AP150990069552
పపరర: ససతడమహలకడహ మలమరదద

93-105/154

భరస : శవ బబబబ రరవప malladi
ఇసటట ననస:100_4_570
వయససస:62
లస: ససస స
93-105/156

2487 AP150990069202
పపరర: రతన కలమమరర చరరకకరర

93-105/157

భరస : శకనవరస chirukuri
ఇసటట ననస:100_4_574
వయససస:44
లస: ససస స
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2488 SAA0413385
పపరర: వవణబ కలమమర చలలకకరర

93-105/158

తసడడ:డ శకనవరస రరవప chirukuri
ఇసటట ననస:100_4_574
వయససస:28
లస: పప
2491 SAA0644922
పపరర: తడపపర సససదరగ యమసడసరగ

93-105/161

93-105/164

93-105/167

93-105/170

93-105/173

93-105/176

93-105/179

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప pandhuri
ఇసటట ననస:100_4_844
వయససస:39
లస: పప

2501 SAA0519942
పపరర: నడగమణణ కకలర

2504 AP150990066409
పపరర: బబబబరరవప కకలర

2507 AP150990066054
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

2510 DDN1431139
పపరర: రరమబ పపసడచస

93-105/182

2513 DDN1433135
పపరర: బబపమహ మననన

93-105/171

2516 DDN1432319
పపరర: ఆదదనడరరయణ మననన
తసడడ:డ రరమబలల mannee
ఇసటట ననస:100_4_844
వయససస:59
లస: పప

2496 SAA0300038
పపరర: నరరష కకరరకకసడ

93-105/166

2499 SAA0915407
పపరర: పప లలశశర రరవప దసడత

93-105/169

2502 AP150990069388
పపరర: శవనడగమలలర శశరర కకలర

93-105/172

భరస : బబబబ రరao kolli
ఇసటట ననస:100_4_829
వయససస:47
లస: ససస స
93-105/174

2505 AP150990069193
పపరర: వనసకరయమహ ఆకలల

93-105/175

భరస : లకడహనడరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_830
వయససస:77
లస: ససస స
93-105/177

2508 SAA0914953
పపరర: రరధ మసడడరర

93-105/178

భరస : సతఖనడరరయణ manduri
ఇసటట ననస:100_4_843
వయససస:40
లస: ససస స
93-105/180

2511 SAA0734740
పపరర: సతఖ నడరరయణ మసడసరర

93-105/181

తసడడ:డ తరరపతయఖ మసడసరర
ఇసటట ననస:100_4_843
వయససస:48
లస: పప
93-105/183

భరస : ఆదదనడరరయణ mannee
ఇసటట ననస:100_4_844
వయససస:54
లస: ససస స
93-105/185

93-105/163

తసడడ:డ సరసబయఖ dande
ఇసటట ననస:100_4_827
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప manduri
ఇసటట ననస:100_4_843
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ manduri
ఇసటట ననస:100_4_843
వయససస:82
లస: పప
2515 SAA0688739
పపరర: వవసకట పరపరరరవప పరసధసరగ

93-105/168

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_832
వయససస:50
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ manadai
ఇసటట ననస:100_4_843
వయససస:74
లస: ససస స
2512 AP150990066217
పపరర: తరరపతయఖ మసడసరర

2498 SAA0258574
పపరర: సతఖవత దసడత

2493 SAA0384016
పపరర: శవకలమమరర ఉదడగరరర

తసడడ:డ శవరరమకకకషష korukonda
ఇసటట ననస:100_4_822
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప kolli
ఇసటట ననస:100_4_829
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_832
వయససస:44
లస: ససస స
2509 AP150990069194
పపరర: శవమహ మసడసరర

93-105/165

భరస : సరసబయఖ kolli
ఇసటట ననస:100_4_829
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప kolli
ఇసటట ననస:100_4_829
వయససస:33
లస: పప
2506 AP150990069168
పపరర: వనసకటటశశరర ఆకలల

2495 SAA0301507
పపరర: వరణణ కకరరకకసడ

93-105/160

భరస : సప మయఖ uddagri
ఇసటట ననస:100_4_817
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ dande
ఇసటట ననస:100_4_827
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర dande
ఇసటట ననస:100_4_827
వయససస:68
లస: పప
2503 SAA0259820
పపరర: సరసబశవరరవప కకలర

93-105/162

భరస : నరరశ korukonda
ఇసటట ననస:100_4_822
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పప లలశశర రరవప dande
ఇసటట ననస:100_4_827
వయససస:37
లస: ససస స
2500 SAA0259895
పపరర: సరసబయఖ దసడత

2492 SAA0645234
పపరర: మసడసరగ వవసకటటపయమ

2490 AP150990066514
పపరర: శకనవరస చరరకకరర

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ chirukuri
ఇసటట ననస:100_4_574
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషష సరశమ manduri
ఇసటట ననస:100_4_579
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ uddagri
ఇసటట ననస:100_4_817
వయససస:28
లస: పప
2497 SAA0915019
పపరర: అపరష దసడత

93-105/159

తసడడ:డ సరసబశవరరవప davuluri
ఇసటట ననస:100_4_574
వయససస:38
లస: పప

భరస : వవసకయఖ manduri
ఇసటట ననస:100_4_579
వయససస:62
లస: ససస స
2494 SAA0558023
పపరర: జగననహహనరరవప ఉదడగరరర

2489 SAA0734328
పపరర: శవరరమకకషష దడవపలకరర

2514 DDN1432301
పపరర: శకనవరసరరవప మననన

93-105/184

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ mannee
ఇసటట ననస:100_4_844
వయససస:38
లస: పప
93-105/186

2517 SAA0915530
పపరర: ససమసత మసడడరర

93-105/187

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప manduri
ఇసటట ననస:100_4_845
వయససస:24
లస: పప
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93-105/188

భరస : శవశసకర రరవప pende
ఇసటట ననస:100_4_846
వయససస:34
లస: ససస స
2521 AP150990069343
పపరర: సరవతడ పపసడచస

93-105/191

93-105/194

93-105/197

93-105/200

93-105/203

93-105/206

93-105/209

భరస : వరయఖ mannee
ఇసటట ననస:100_4_854
వయససస:34
లస: ససస స

2531 AP150990066057
పపరర: వరరసజనవయలల ఆకలల

2534 AP150990069178
పపరర: కరసతమహ ఆకలల

2537 SAA0259796
పపరర: నడగరరజ పపసడచస

2540 AP150990069406
పపరర: మమణణకఖమహ ఏరకసశశటట

93-105/212

93-105/201

93-105/196
2526 AP150990069381
పపరర: పదడహవత అలర సశశటట allamsetty

2529 DDN1432426
పపరర: భబలకడహ ఆకలల

93-105/199

2532 SAA0559880
పపరర: జజఖత ఆకలల

93-105/202

భరస : వరసస ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_851
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/204

2535 AP150990066404
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

93-105/207

2538 AP150990066451
పపరర: శకనవరసరరవప పపసడచస

భరస : శకనవరసరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_4_854
వయససస:42
లస: ససస స

93-105/208

తసడడ:డ సరసబయఖ pandem
ఇసటట ననస:100_4_852
వయససస:53
లస: పప
93-105/210

2541 AP150990069407
పపరర: ధనలకడహ యరకసశశటట

93-105/211

భరస : వనసకటసరశమ yerramsetty
ఇసటట ననస:100_4_853
వయససస:77
లస: ససస స

93-105/213 2544 AP150990066621
2543 DDN1431253
పపరర: జగన మహనరరవప యరకసశశటట
పపరర: వరరరఘవయఖ యరకసశశటట

2546 AP150990069711
పపరర: అనసతకలమమరర మననన

93-105/205

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_851
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ yerramsetty
ఇసటట ననస:100_4_853
వయససస:35
లస: పప
93-105/215

93-105/193

భరస : వరరసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_850/A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ yerramsetty
ఇసటట ననస:100_4_853
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ yerramsetty
ఇసటట ననస:100_4_853
వయససస:34
లస: పప
2545 DDN1431246
పపరర: నడగశరగష మననన

93-105/198

తసడడ:డ శకనవరస రరవప pandem
ఇసటట ననస:100_4_852
వయససస:32
లస: పప

భరస : జగననహహన రరవప యరసశశటట
ఇసటట ననస:100_4_853
వయససస:24
లస: ససస స
2542 SAA0438994
పపరర: పప లలశశరరరవప యరకసశశటట

2528 AP150990066094
పపరర: కకటటశశరరరవప అలర సశశటట

2523 AP150990066035
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపసడచస

భరస : కకటటశశరరవప allamsetty
ఇసటట ననస:100_4_850
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నడగరశశ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_851
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర pamuluri
ఇసటట ననస:100_4_851
వయససస:57
లస: పప
2539 SAA0914979
పపరర: రరపరవత యరసశశటట

93-105/195

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100 _4_850/A
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమబలల pamuluri
ఇసటట ననస:100_4_851
వయససస:45
లస: ససస స
2536 SAA0377754
పపరర: రరమబ పరమబలకరర

2525 SAA0734864
పపరర: లకడహ సరళ అలర సశటటట

93-105/190

తసడడ:డ మహనరరవప pandem
ఇసటట ననస:100_4_846
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_850
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_850/A
వయససస:67
లస: ససస స
2533 SAA0384065
పపరర: అకసమమసబ దతవ పరమబలకరర

93-105/192

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప allamsetty
ఇసటట ననస:100_4_850
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప allamsetty
ఇసటట ననస:100_4_850
వయససస:70
లస: ససస స
2530 AP150990069523
పపరర: పసచచమహ అకలల

2522 DDN1430784
పపరర: శవశసకరరరవప పపసడచస

2520 DDN1432459
పపరర: భబలకడహ పపసడచస

భరస : వనసకటటశశరరరవప pandem
ఇసటట ననస:100_4_846
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప pandem
ఇసటట ననస:100_4_846
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట పరపర రరవప ponduri
ఇసటట ననస:100_4_847
వయససస:34
లస: ససస స
2527 SAA0258517
పపరర: వనసకటససబబమహ అలర సశశటట

93-105/189

భరస : రరమబ pendem
ఇసటట ననస:100_4_846
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప pandem
ఇసటట ననస:100_4_846
వయససస:57
లస: ససస స
2524 SAA0688788
పపరర: నడగలకడహ పడసనడన పప సదసరర

2519 DDN1432434
పపరర: సరమమమ జఖస పపసడచస

93-105/214

తసడడ:డ వనసకటసరశమ yerramsetty
ఇసటట ననస:100_4_853
వయససస:65
లస: పప
93-105/216

2547 AP150990069204
పపరర: సరమమమ జఖమబ మననన

93-105/217

భరస : సరసబయఖ mannee
ఇసటట ననస:100_4_854
వయససస:67
లస: ససస స
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2548 AP150990066037
పపరర: వరయఖ మననన

93-105/218

తసడడ:డ సరసబయఖ mannee
ఇసటట ననస:100_4_854
వయససస:45
లస: పప
2551 AP150990069203
పపరర: నడగరదసడ చరరకకరర

93-105/221

93-105/224

93-105/231

93-105/234

93-105/237

93-105/240

93-105/243

భరస : శవయఖ mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:57
లస: ససస స

2561 DDN1432954
పపరర: శశకలమమర చరరమమమళర

2564 SAA0259507
పపరర: రరజశశఖర మననన

2567 AP150990066255
పపరర: పప లలశశరరరవప మననన

2570 SAA0474536
పపరర: పదడహవత మమనవ

93-105/246

2573 SAA0330092
పపరర: సరగజ మననన

93-105/235

2576 SAA0734500
పపరర: సరగజన మకరన
భరస : సరసబయఖ makna
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:67
లస: ససస స

2556 SAA0734179
పపరర: రరసబబబబ ఆకలల

93-105/230

2559 AP150990069078
పపరర: శవకలమమరర చరరమమమళళ

93-105/233

2562 AP150990066189
పపరర: నడగరశశరరరవప చరరమమమళళ

93-105/236

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:100_4_862
వయససస:63
లస: పప
93-105/238

93-105/239
2565 AP150990066134
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మననన manaa

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ mannee
ఇసటట ననస:100_4_863
వయససస:60
లస: పప
93-105/241

2568 AP150990066378
పపరర: సరసబశవరరవప మననన

93-105/242

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ mannee
ఇసటట ననస:100_4_864
వయససస:70
లస: పప
93-105/244

2571 SAA0258566
పపరర: అఖలమసడతశశరర మనవన

93-105/245

భరస : పపరషచసదడ రరవప mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:33
లస: ససస స
93-105/247

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:37
లస: ససస స
93-105/249

93-105/223

భరస : నడగరశశరరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:100_4_862
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర మమనవ
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపదడబబబయ mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:34
లస: ససస స
2575 AP150990069373
పపరర: నడగరశశరమహ మనన

93-105/232

తసడడ:డ సరసబశవరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_4_864
వయససస:52
లస: పప

భరస : అనల mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:24
లస: ససస స
2572 SAA0301721
పపరర: లకడహ ససనత మనవన

2558 SAA0377747
పపరర: వరసస పగడడల

2553 SAA0413476
పపరర: నడగ ఫణణసదడ చరరకకరర

తసడడ:డ అసకమహ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_860
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర mannee
ఇసటట ననస:100_4_863
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_4_864
వయససస:57
లస: ససస స
2569 SAA0914987
పపరర: శరగష మనవన

93-105/229

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:100_4_862
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_4_863
వయససస:52
లస: ససస స
2566 AP150990069546
పపరర: పదడహవత మననన

2555 DDN1432657
పపరర: లకడహ ఆకలల

93-105/220

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల chirukuri
ఇసటట ననస:100_4_856
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ pagadala
ఇసటట ననస:100_4_860
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప chirumamilla
ఇసటట ననస:100_4_862
వయససస:34
లస: పప
2563 AP150990069045
పపరర: జజఖత మననన

93-105/222

భరస : సరసబశవరరవప akula
ఇసటట ననస:100_4_860
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప akula
ఇసటట ననస:100_4_860
వయససస:39
లస: పప
2560 DDN1431485
పపరర: శరకవణ కలమమర చరరమమమళర

2552 SAA0259812
పపరర: ససతయఖ చరరకకరర

2550 AP150990069366
పపరర: వజయ పపసడమ

భరస : శకనవరసరరవప pandem
ఇసటట ననస:100_4_855
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ chirukuri
ఇసటట ననస:100_4_855
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ chirukuri
ఇసటట ననస:100_4_856
వయససస:56
లస: పప
2557 DDN1432061
పపరర: సరసబశవరరరవప ఆకలల

93-105/219

తసడడ:డ సరసబయఖ mannee
ఇసటట ననస:100_4_854
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకడహ నడరరయణ chirukuri
ఇసటట ననస:100_4_855
వయససస:72
లస: ససస స
2554 AP150990066513
పపరర: తరరపతయఖ చరరకకరర

2549 AP150990066693
పపరర: శకనవరసరరవప మననన

2574 AP150990069043
పపరర: ససబబబలల మననన

93-105/248

భరస : రరమబలల mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:54
లస: ససస స
93-105/250

2577 SAA0260083
పపరర: అనల మననన

93-105/251

తసడడ:డ శక మనడనరరయన mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:30
లస: పప
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93-105/252

తసడడ:డ రరధడకకషషమబరరస mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:32
లస: పప
93-105/255

2584 AP150990066734
పపరర: మమణణకరఖరరవప మననన

93-105/258

93-105/261

93-105/264

93-105/267

93-105/270

93-105/273

2591 AP150990069144
పపరర: అనససయ చతరరడడడ

2594 SAA0258350
పపరర: కరళకరసబ కవలమ

2597 SAA0688663
పపరర: శకనవరసరరవప కరవరలమ

2600 DDN1432640
పపరర: లలమవత మమకల

93-105/276

2603 SAA0258707
పపరర: నడగరసదడస మమకల

93-105/265

2606 DDN1430735
పపరర: చసదడశశఖర పససపపలలటట
తసడడ:డ సరయ pasupuleti
ఇసటట ననస:100_4_879
వయససస:50
లస: పప

2586 AP150990066114
పపరర: రరధడకకషష మననన

93-105/260

2589 AP150990069703
పపరర: ససబబబయమహ చతరరడడ

93-105/263

2592 DDN2173474
పపరర: నడగమలలర శశరర వవలలటట

93-105/266

భరస : శకనవరసరరవపv voleti
ఇసటట ననస:100_4_872
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/268

2595 AP150990069316
పపరర: ససలలచన కవలమ

93-105/269

భరస : అసకమహరరవప kvala
ఇసటట ననస:100_4_874
వయససస:41
లస: ససస స
93-105/271

2598 AP150990069420
పపరర: ససశరలమహ కవలమ

93-105/272

భరస : వనసకటససబబయఖ kvala
ఇసటట ననస:100_4_875
వయససస:72
లస: ససస స
93-105/274

2601 DDN1432145
పపరర: నడగవససతరరవప మమకల

93-105/275

తసడడ:డ ఓసకరరస makalaa
ఇసటట ననస:100_4_877
వయససస:36
లస: పప
93-105/277

భరస : పపలర యఖ makalaa
ఇసటట ననస:100_4_878
వయససస:77
లస: ససస స
93-105/279

93-105/257

భరస : ససబబబరరవప chereddy
ఇసటట ననస:100_4_868
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వరలకహణరరవప makalaa
ఇసటట ననస:100_4_877
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరస makalaa
ఇసటట ననస:100_4_877
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర pasupuleti
ఇసటట ననస:100_4_879
వయససస:47
లస: ససస స

93-105/262

తసడడ:డ అసకమహరరవ kvala
ఇసటట ననస:100_4_874
వయససస:26
లస: పప

భరస : నడగ వససత రరవప makalaa
ఇసటట ననస:100_4_877
వయససస:33
లస: ససస స

2605 AP150990069748
పపరర: పదహ పససపపలలటట

2588 DDN2173326
పపరర: లకడహ పడవణ చచరరడడడ

2583 AP150990066153
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప మననన

తసడడ:డ వనసకటబచలస mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:60
లస: పప

భరస : చలపతరరవప kvala
ఇసటట ననస:100_4_874
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ kvala
ఇసటట ననస:100_4_874
వయససస:67
లస: ససస స

2602 AP150990066311
పపరర: వరలకహణరరవ మమకల

93-105/259

భరస : కకటటశశరరరవప chereddy
ఇసటట ననస:100_4_871
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప voleti
ఇసటట ననస:100_4_872
వయససస:45
లస: పప

2599 SAA0258699
పపరర: లమవణఖ మమకల

2585 AP150990066250
పపరర: శకమనడనరరయణ మననన

93-105/254

తసడడ:డ సరసబయఖ mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస chereddy
ఇసటట ననస:100_4_868
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప chereddy
ఇసటట ననస:100_4_868
వయససస:48
లస: పప

2596 AP150990069255
పపరర: సరసబబడజఖమబ కవలమ

93-105/256

తసడడ:డ వనసకటబచలస mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:65
లస: పప

2593 AP150990066043
పపరర: శకనవరసరరవప వవలలటట

2582 AP150990066690
పపరర: పపదడబబబయ మననన

2580 DDN1432772
పపరర: పపరష యఖ మనవనm manaa

తసడడ:డ రరధడకకకషష mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:46
లస: పప

2590 AP150990066260
పపరర: ససబడహహణఖమబ చతరరడడ

93-105/253

తసడడ:డ రరమబల mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:34
లస: పప

2581 DDN1432798
పపరర: వరమహహశశరరరవప మననన
manaa
తసడడ:డ రరధడకకకషష mannee
ఇసటట ననస:100_4_865
వయససస:41
లస: పప

2587 AP150990066067
పపరర: రరమబలల మననన

2579 DDN1432152
పపరర: సరసబశవరరవప మననన

2604 SAA0914607
పపరర: లత పససపపలలటట

93-105/278

భరస : నడగ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:100_4_879
వయససస:26
లస: ససస స
93-105/280

2607 AP150990069376
పపరర: శరసతకలమమరర ఆకలల

93-105/281

భరస : మమధవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_881
వయససస:56
లస: ససస స
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93-105/282

తసడడ:డ మమధవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_881
వయససస:30
లస: పప
2611 AP150990069595
పపరర: పరరశత మబరకకసడ

93-105/285

93-105/288

93-105/291

93-105/294

93-105/297

93-105/300

93-105/303

తసడడ:డ ససబబయఖ chinta
ఇసటట ననస:100_4_891
వయససస:46
లస: పప

2621 DDN1432780
పపరర: శరరదడ మమక

2624 SAA0688747
పపరర: హరగశర చసతడ

2627 SAA0259978
పపరర: రరజశశఖర చసతడ

2630 AP150990066119
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప చసతడ

93-105/306

2633 DDN1431238
పపరర: లకడహ చసతడ

93-105/295

2636 AP150990066571
పపరర: మమరససడతయరరజ చసతడ
తసడడ:డ ససబబయఖ chinta
ఇసటట ననస:100_4_891
వయససస:50
లస: పప

2616 AP150990069038
పపరర: పడభబవత మబరకలసడ

93-105/290

2619 DDN1430958
పపరర: పడతడప మబరకకసడ

93-105/293

2622 AP150990069412
పపరర: నడగరశశరమహ మమకర

93-105/296

భరస : నడగరశశరరవప meka
ఇసటట ననస:100_4_889
వయససస:60
లస: ససస స
93-105/298

2625 SAA0330134
పపరర: రమమదతవ చసతడ

93-105/299

భరస : పరరరసరరధద chinta
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:44
లస: ససస స
93-105/301

2628 SAA0259994
పపరర: జగదథశశర గగపసనడథ చసతడ

93-105/302

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప చసతడ
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:34
లస: పప
93-105/304

2631 AP150990066357
పపరర: శశషరరరవప చసతడ

93-105/305

తసడడ:డ రరఘవయఖ chinta
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:85
లస: పప
93-105/307

భరస : మమరససడతయబలల chinta
ఇసటట ననస:100_4_891
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/309

93-105/287

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప murakonda
ఇసటట ననస:100_4_887
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషరరరవప chinta
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:60
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల chinta
ఇసటట ననస:100_4_891
వయససస:34
లస: ససస స
2635 AP150990066118
పపరర: వరరసజనవయబలల చసతడ

93-105/292

తసడడ:డ వవసకట కకషష chinta
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశషరరరవప chinta
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:51
లస: పప
2632 DDN2173458
పపరర: jai చసతడ

2618 SAA0378158
పపరర: శశఖర బబబబ మబరరకకసడ

2613 AP150990066852
పపరర: రరమబలల మబరకకసడ

భరస : వనసకటటశశరరవప murakonda
ఇసటట ననస:100_4_887
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర సరరథథ chinta
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషష రరరవప chinta
ఇసటట ననస:100_4_890
వయససస:64
లస: ససస స
2629 AP150990066491
పపరర: పరరరసరరధద చసతడ

93-105/289

భరస : వరరసజనవయబలల meka
ఇసటట ననస:100_4_889
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప meka
ఇసటట ననస:100_4_889
వయససస:45
లస: పప
2626 AP150990069105
పపరర: ససతడరరవమహ చసతడ

2615 AP150990069039
పపరర: ససమత మబరకకసడ

93-105/284

తసడడ:డ ససబబయఖ murakonda
ఇసటట ననస:100_4_885
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబరరకకసడ
ఇసటట ననస:100_4_887
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస murakonda
ఇసటట ననస:100_4_887
వయససస:60
లస: పప
2623 AP150990066322
పపరర: వరరసజనవయబలల మమకర

93-105/286

భరస : శకనవరసస murakonda
ఇసటట ననస:100_4_887
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప mukka
ఇసటట ననస:100_4_887
వయససస:80
లస: ససస స
2620 AP150990066295
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మబరకకసడ

2612 AP150990066252
పపరర: సతఖనడరరయణ మబరకకసడ

2610 SAA0734617
పపరర: శకనస ఆకలల

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_882
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమబల murakonda
ఇసటట ననస:100_4_885
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప murakonda
ఇసటట ననస:100_4_887
వయససస:27
లస: ససస స
2617 SAA0384966
పపరర: నడగవరరనమహ మబకస

93-105/283

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_882
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ murakonda
ఇసటట ననస:100_4_885
వయససస:40
లస: ససస స
2614 SAA0519975
పపరర: శరగష మబరకకసడ

2609 AP150990069646
పపరర: కలమమరర ఆకలల

2634 AP150990069409
పపరర: మహహశశరర చసతడ

93-105/308

భరస : ససబబయఖ chinta
ఇసటట ననస:100_4_891
వయససస:64
లస: ససస స
93-105/310

2637 AP150990066092
పపరర: శవనడగరశశరరరవప మమకర

93-105/311

తసడడ:డ చలమయఖ meka
ఇసటట ననస:100_4_891
వయససస:50
లస: పప

Page 90 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

2638 SAA0301358
పపరర: శవ నడగమలలర శశరగ మమకర

93-105/312

భరస : జజనడబబబ meka
ఇసటట ననస:100_4_893
వయససస:35
లస: ససస స
2641 SAA0915134
పపరర: కనఖ కలమమరర ఆకలల

93-105/315

93-105/318

93-105/321

93-105/324

93-105/327

93-105/330

93-105/333

భరస : సరదడ శవ రరవప మకకల
ఇసటట ననస:100_4_910
వయససస:31
లస: ససస స

2651 AP150990069737
పపరర: సరసశత మసదడడ

2654 DDN2170595
పపరర: వరరరఘవయఖ ఆకలల

2657 AP150990066069
పపరర: పపదససబబబరరవప పసడడగబరరళళ

2660 DDN1430032
పపరర: గగపరలకకషష కమతస

93-105/336

2663 AP150990066760
పపరర: శకనవరసరరవప కమతస

93-105/325

2666 AP150990069183
పపరర: సతఖవత ఆకలల
భరస : వర రరఘవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_910
వయససస:44
లస: ససస స

2646 AP150990069769
పపరర: శవమహఆకలల

93-105/320

2649 AP150990066477
పపరర: నడగరరజ పలర పప డ లల

93-105/323

2652 SAA0259945
పపరర: కకషప ర బబబబ ఆకలల

93-105/326

తసడడ:డ అసకమహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_897
వయససస:38
లస: పప
93-105/328

2655 SAA0735128
పపరర: చననససబబబ రరవప పసడడగబ

93-105/329

తసడడ:డ సరసబయఖ piduguralla
ఇసటట ననస:100_4_903
వయససస:47
లస: పప
93-105/331

2658 SAA0688812
పపరర: నడగమణణ బబ డపరటట

93-105/332

భరస : ధరహ రరవప bodapati
ఇసటట ననస:100_4_905
వయససస:28
లస: ససస స
93-105/334

2661 AP150990069378
పపరర: అరరణ కలమమరర కమతస

93-105/335

భరస : శకనవరస రరవప kamatham
ఇసటట ననస:100_4_908
వయససస:47
లస: ససస స
93-105/337

తసడడ:డ రరఘవయఖ kamatham
ఇసటట ననస:100_4_908
వయససస:55
లస: పప
93-105/339

93-105/317

తసడడ:డ ససబబబరరవప pallapropllu
ఇసటట ననస:100_4_895
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_907
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరమతమ
ఇసటట ననస:100_4_908
వయససస:31
లస: పప
2665 SAA0474502
పపరర: సరళ మకకసల

93-105/322

తసడడ:డ సరసబయఖ piduguralla
ఇసటట ననస:100_4_904
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగపరల కకషష కరమతమ
ఇసటట ననస:100_4_907
వయససస:34
లస: ససస స
2662 SAA0458059
పపరర: తషలసస రరమ కరమతమ

2648 AP150990069537
పపరర: బబలమహ ఆకలల

2643 AP150990069562
పపరర: వనసకటరతనస ఆకలల

భరస : వరయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_895
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_898
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపద ససబబబ రరవప piduguralla
ఇసటట ననస:100_4_904
వయససస:44
లస: ససస స
2659 SAA0474478
పపరర: శక లతడ కరమతమ

93-105/319

భరస : సరసబశవరరవప� manadai
ఇసటట ననస:100_4_896
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_898
వయససస:34
లస: ససస స
2656 AP150990069100
పపరర: బబపమహ పసదరరళళ

2645 SAA0410548
పపరర: నడగరరజ కలమమరగ పలలర పప డ లల

93-105/314

భరస : కకటటశశరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_894
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_895
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_895
వయససస:50
లస: పప
2653 SAA0258558
పపరర: వనసకట రరమ దతవ ఆకలల

93-105/316

తసడడ:డ నడగరరజ pallapropllu
ఇసటట ననస:100_4_895
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప pallapropllu
ఇసటట ననస:100_4_895
వయససస:62
లస: ససస స
2650 AP150990066595
పపరర: పపననయఖ ఆకలల

2642 AP150990069644
పపరర: సతఖవత ఆకలల

2640 DDN1430156
పపరర: జజన బబబబ మమకర

తసడడ:డ చన మమధవరరవప meka
ఇసటట ననస:100_4_893
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_894
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవపa akula
ఇసటట ననస:100_4_894
వయససస:34
లస: పప
2647 AP150990069531
పపరర: శవభబరత పలర పప డ లల

93-105/313

భరస : చననమమధవరరవప meka
ఇసటట ననస:100_4_893
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గణణష ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_894
వయససస:27
లస: ససస స
2644 DDN1430974
పపరర: గణణష ఆకలల

2639 AP150990069408
పపరర: భబలకడహ మమకర

2664 AP150990066540
పపరర: శశషయఖ గరళళ

93-105/338

తసడడ:డ ససబబబరరవప galla
ఇసటట ననస:100_4_909
వయససస:55
లస: పప
93-105/340

2667 SAA0458067
పపరర: సతష అకలల

93-105/341

తసడడ:డ వర రరఘవ అకలల
ఇసటట ననస:100_4_910
వయససస:28
లస: పప
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2668 AP150990066127
పపరర: వరరరఘవయఖ ఆకలల

93-105/342

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_910
వయససస:50
లస: పప
2671 SAA0557991
పపరర: దసరరర రరసపడసరద చసదస

93-105/345

2672 DDN2170504
పపరర: అసజబబబబ ఆకలల

93-105/348

2675 SAA0301549
పపరర: హహమ లత ఆకలల

93-105/346

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_916
వయససస:38
లస: పప

2678 AP150990069094
పపరర: వజయలకడహ తరరమలశశటట

93-105/344

2673 AP150990066461
పపరర: సరసబశవరరవప చసదస

93-105/349

2676 SAA1039842
పపరర: ససవర నడగరశశరమహ ఆకలల

93-105/352

2679 AP150990069093
పపరర: సరమమజఖమబ ఆవపల
భరస : మసరసనస రరవప aavula
ఇసటట ననస:100_4_917
వయససస:59
లస: ససస స
2682 DDN2173227
పపరర: కకసడలమహ ఆకలల

తసడడ:డ కలటటసబరరవప thirumalasetty
ఇసటట ననస:100_4_917
వయససస:29
లస: పప

93-105/355
2681 AP150990066298
పపరర: కలటటసబరరవప తరరమలశశటట
thirumalasetty
తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప thirumalasetty
ఇసటట ననస:100_4_917
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవనడగరశశరరరవప �
ఇసటట ననస:100_4_920
వయససస:39
లస: ససస స

2683 AP150990069475
పపరర: శతడమహలకడహ ఆకలల

2684 AP150990066042
పపరర: శవనడగరశశరరరవప ఆకలల

2685 AP150990066041
పపరర: శవశసకరరరవప ఆకలల

93-105/354

93-105/357

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:100_4_920
వయససస:65
లస: ససస స
2686 AP150990069274
పపరర: శవమమణణకఖస కవలమ
భరస : ఆసజనవయబలల kvala
ఇసటట ననస:100_4_922
వయససస:49
లస: ససస స
2689 SAA0384396
పపరర: ససనత కవతస

93-105/363

భరస : సరసబశవరరవప alladi
ఇసటట ననస:100_4_924
వయససస:38
లస: ససస స

93-105/361

2690 SAA0258657
పపరర: ఉషరరరణణ కమతస

93-105/366

2693 AP150990066023
పపరర: శకనవరసరరవప కమతస

93-105/364

2696 AP150990069236
పపరర: పదహ దతశనవన
భరస : వనసకటటశశరరవప deshineni
ఇసటట ననస:100_4_924
వయససస:47
లస: ససస స

93-105/359

2688 AP150990066281
పపరర: ఆసజనవయబలల కవల

93-105/362

2691 AP150990066365
పపరర: వఘఘనశశరరరవప కమతస

93-105/365

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kamatham
ఇసటట ననస:100_4_923
వయససస:43
లస: పప
93-105/367

తసడడ:డ కకషషమబరరస kamatham
ఇసటట ననస:100_4_923
వయససస:52
లస: పప
93-105/369

93-105/356

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప kvala
ఇసటట ననస:100_4_922
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకషప ర బబబబ kamatham
ఇసటట ననస:100_4_923
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kamatam
ఇసటట ననస:100_4_923
వయససస:44
లస: పప
2695 SAA0385062
పపరర: కకటటశశరర అలర డడ

2687 DDN1433184
పపరర: నడగరరజ కవలమ

93-105/353

తసడడ:డ కకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_920
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల kvala
ఇసటట ననస:100_4_922
వయససస:35
లస: పప

భరస : వజరజ శశర రరవప kamatham
ఇసటట ననస:100_4_923
వయససస:33
లస: ససస స
2692 AP150990066359
పపరర: కకషప ర బబబబ కమతస

93-105/358

తసడడ:డ శవశసకరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_920
వయససస:47
లస: పప
93-105/360

93-105/350

భరస : వనసకట రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_916
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : కలటటసబ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_917
వయససస:45
లస: ససస స

2680 SAA0734732
పపరర: నడగ మహహశ తరరమల ససటట

93-105/347

తసడడ:డ రరమమరరవప chandu
ఇసటట ననస:100_4_911
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_916
వయససస:44
లస: ససస స
93-105/351

2670 SAA0439380
పపరర: మలలర శశరర చసదస

భరస : సరసబశవ రరవప chandu
ఇసటట ననస:100_4_911
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100 _4_911
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడగభబషణస ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_915
వయససస:71
లస: పప
2677 SAA0300053
పపరర: కకసడల రరవప ఆకలల

93-105/343

భరస : అసజబబబబ akula
ఇసటట ననస:100_4_911
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప chandu
ఇసటట ననస:100_4_911
వయససస:27
లస: పప
2674 AP150990066801
పపరర: వనసకటసరశమఆకలల

2669 DDN1431634
పపరర: వనసకటలకడహ ఆకలల

2694 SAA0559922
పపరర: ససనత రరడడడ

93-105/368

భరస : శకనవరసస reddy
ఇసటట ననస:100_4_924
వయససస:36
లస: ససస స
93-105/370

2697 AP150990069707
పపరర: సరమమమ జఖస దతశనవన

93-105/371

భరస : జగనడనధరరవప deshineni
ఇసటట ననస:100_4_924
వయససస:67
లస: ససస స
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2698 AP150990066809
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దతశనవన

93-105/372

తసడడ:డ జగనడనధరరవప deshineni
ఇసటట ననస:100_4_924
వయససస:60
లస: పప
2701 SAA0688804
పపరర: కరవల పపరష చసదడ రరవప

93-105/375

93-105/378

93-105/382

93-105/385

93-105/388

93-105/391

93-105/394

93-105/397

భరస : రరమబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:79
లస: ససస స
2725 AP150990066587
పపరర: ససబడహహణఖస వడడగనవన
తసడడ:డ సరసబశవరరవప vadigneni
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:44
లస: పప

93-105/383

2711 AP150990066135
పపరర: శవరరమకకషష చసదస

2714 AP150990066193
పపరర: మబరళకకషష మమమనవన

2717 SAA0301861
పపరర: అరరణడ మసచనళళ

2720 SAA0301911
పపరర: వనసకట మహ లకడహ వడడగరనవన

93-105/386

2706 SAA0474593
పపరర: మనసజలమ మమకర

93-105/381

2709 SAA0733700
పపరర: కకషష మహన మసడతల

93-105/384

2712 SAA0259523
పపరర: ససశల కలమమర చతరరడడ

93-105/387

తసడడ:డ ననహహ హ chereddy
ఇసటట ననస:100_4_948
వయససస:32
లస: పప
93-105/389

2715 SAA0915498
పపరర: నరసససహ రరవప రరసససపటట

93-105/390

తసడడ:డ పపలర యఖ rasamsetty
ఇసటట ననస:100_4_949
వయససస:51
లస: పప
93-105/392

2718 SAA0439026
పపరర: వజయ కలమమర మసచనళళ

93-105/393

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర manchinella
ఇసటట ననస:100_4_952
వయససస:44
లస: పప
93-105/395

2721 AP150990069150
పపరర: సరసశత వడడగనవన

93-105/396

భరస : వనసకట ససబడహహణఖస vadigneni
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప vadigneni
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:52
లస: ససస స

2723 SAA0300244
పపరర: శకనవరసరరవప వడడగరనవన

93-105/399
2724 DDN2170025
పపరర: వవసకట శవ రరమ కకషష వడడగరనవన

93-105/398

తసడడ:డ అపరలరరవప vadigneni
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:34
లస: పప
93-105/400

93-105/377

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప మసదదela
ఇసటట ననస:100_4_942
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయ సరరధద manchinella
ఇసటట ననస:100_4_952
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష vadigneni
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:31
లస: ససస స
2722 SAA0423285
పపరర: ససతడరరమమహ ఆకలల

2708 AP150990069657
పపరర: రరఘవమహ మమమనవన

2703 SAA0259473
పపరర: రరమబ ఆకలల

భరస : శకనవరస రరవప మమకర
ఇసటట ననస:100_4_933
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ myneni
ఇసటట ననస:100_4_949
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకమనడనరరయణ manchinella
ఇసటట ననస:100_4_951
వయససస:61
లస: ససస స
2719 SAA0301895
పపరర: వనసకట అనసషర వడడగరనవన

93-105/379

తసడడ:డ బబవయఖ chandu
ఇసటట ననస:100_4_943
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ chereddy
ఇసటట ననస:100_4_948
వయససస:55
లస: పప
2716 SAA0914995
పపరర: వనసకటరతనస మసచనలమర

2705 AP150990069104
పపరర: నడసచడరమహ మమకర

93-105/374

తసడడ:డ అసకమహ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_929
వయససస:33
లస: పప

భరస : నడగరశశరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_4_940
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమకకషష chandu
ఇసటట ననస:100_4_943
వయససస:34
లస: పప
2713 AP150990066282
పపరర: ననహహ హ చతరరడడడ

93-105/376

భరస : శవనడగరశశరరవప meka
ఇసటట ననస:100_4_932
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ vinnakota
ఇసటట ననస:100_4_937
వయససస:70
లస: పప
2710 DDN1433168
పపరర: గగపస చసదస

2702 AP150990069345
పపరర: వససత ఆకలల

2700 DDN2173482
పపరర: అఅజనడ దతవ పసడడగబరరళర

భరస : శకనస piduguralla
ఇసటట ననస:100_4_927
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_929
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_929
వయససస:60
లస: పప
2707 AP150990066207
పపరర: హహసపసన వననకకట

93-105/373

భరస : రరమబ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_927
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప kvala
ఇసటట ననస:100_4_927
వయససస:26
లస: పప
2704 SAA0377440
పపరర: అసకమహరరవప ఆకలల

2699 SAA0384743
పపరర: రరజఖ లకడహ ఆకలల

2726 AP150990066518
పపరర: అపరలరరవప వడడగనవన
తసడడ:డ రరమకకటయఖ vadigneni
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప vadigneni
ఇసటట ననస:100_4_954
వయససస:40
లస: పప
93-105/401

2727 SAA0915308
పపరర: అసజనదతస గబరరకల

93-105/402

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల gurrala
ఇసటట ననస:100_4_961
వయససస:26
లస: పప
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93-105/403

భరస : శకనసవరష రరవప chunchu
ఇసటట ననస:100_4_967
వయససస:39
లస: ససస స
2731 AP150990066692
పపరర: వనడయకరరవప గగపరలదడసస

93-105/136

2732 AP150990069587
పపరర: అపలమహ యమసస

93-105/139

2735 SAA0873571
పపరర: యసస రరజఖలకడహ

తసడడ:డ శసకరరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_4_1322
వయససస:34
లస: పప
93-105/145

93-105/457

93-105/408

తసడడ:డ శవయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_5 _956
వయససస:69
లస: పప
2752 AP150990066110
పపరర: నడగరశశరరరవప మసచనళళ

93-105/414

భరస : శకధర manchinella
ఇసటట ననస:100_5_958
వయససస:31
లస: ససస స

93-105/455

2750 SAA0301838
పపరర: వనసకటనరసమహ గగపసశశటట

2753 SAA0300160
పపరర: వనసకటటశశరరర గగపసశశటట

2756 SAA0895500
పపరర: హరర వరరర కలమమరర
భరస : కకషష మబరరస harivari
ఇసటట ననస:100_5_958
వయససస:45
లస: ససస స

93-105/141

2739 AP150990066261
పపరర: శసకరరరవప యమసస

93-105/144

2742 DDN1432590
పపరర: రమమదతవ వలమరరపప

93-105/456

భరస : రమణడరరవప vallarapu
ఇసటట ననస:100_5_96O
వయససస:41
లస: ససస స
93-105/407

భరస : వనసకట రరజరష manchinella
ఇసటట ననస:100_5_950
వయససస:33
లస: ససస స
93-105/409

2748 SAA0299784
పపరర: నరరసదడబబబబ దడదథ

93-105/410

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర dadi
ఇసటట ననస:100_5_956
వయససస:43
లస: పప
93-105/412

2751 AP150990069683
పపరర: అనసరరధ మసచనళళ

93-105/413

భరస : నడగరశశరరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_5_957
వయససస:45
లస: ససస స
93-105/415

తసడడ:డ ససబబబరరవప gopisetty
ఇసటట ననస:100_5_957
వయససస:75
లస: పప
93-105/417

2736 AP150990069311
పపరర: వనసకటరమణ యమసస

93-105/406 2745 SAA0384339
2744 DDN2170488
పపరర: శవ లసగరశశర రరవప బబ డపరటట
పపరర: రరణణ మసచనళళ

2747 SAA0301994
పపరర: రమమదతవ దడదద

93-105/138

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_4_1322
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర gopisetty
ఇసటట ననస:100_5_957
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర manchinella
ఇసటట ననస:100_5_957
వయససస:53
లస: పప
2755 SAA0301341
పపరర: శకవదడఖ మసచనళర

93-105/143

భరస : వనసకటటశశర రరవప dadi
ఇసటట ననస:100_5_956
వయససస:60
లస: ససస స
93-105/411

2733 AP150990066638
పపరర: శవయఖ యమసస

భరస : శసకరరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_4_1322
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:100_5_905
వయససస:61
లస: పప

భరస : నరరసదడబబబబ dadi
ఇసటట ననస:100_5_956
వయససస:39
లస: ససస స
2749 SAA0300202
పపరర: వవసకటటశశరరరవప దడదద

93-105/140

భరస : శకనస vallarapu
ఇసటట ననస:100_5_96O
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర vallarapu
ఇసటట ననస:100_5_96O
వయససస:48
లస: పప
2746 SAA0301333
పపరర: భబలకడహ దడదథ

2741 DDN1431766
పపరర: కకటటశశరమహ వలమరరపప

93-105/135

తసడడ:డ బబపయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_4_1320
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_4_1322
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఈశశరరరవప kovvru
ఇసటట ననస:100_4_1322/1
వయససస:50
లస: ససస స
2743 DDN1431162
పపరర: శకనస వలమరరపప

93-105/137

భరస : సరసబశవ రరవప yasam
ఇసటట ననస:100_4_1322
వయససస:27
లస: ససస స

93-105/142 2738 SAA0300541
2737 DDN1432541
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల యమసస
పపరర: వనసకటససబబబరరవప యమసస

2730 DDN2173110
పపరర: వనసకటలకడహ ఆకలల

భరస : దదలప కలమమర ఆకలల
ఇసటట ననస:100_4_1014
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_4_1320
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_4_1321
వయససస:70
లస: పప

2740 DDN1432715
పపరర: పదడహవత కకవపశరర

93-105/404

తసడడ:డ ససబబబరరవప chunchu
ఇసటట ననస:100_4_967
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప gopaladasu
ఇసటట ననస:100_4_1039
వయససస:50
లస: పప
2734 AP150990066224
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యమసస

2729 AP150990066555
పపరర: శకనవరసరరవప చససచస

2754 SAA1032028
పపరర: మణణ హరరవరరర

93-105/416

భరస : రమమష శరహ హరరవరరర
ఇసటట ననస:100_5_958
వయససస:27
లస: ససస స
93-105/418

2757 AP150990069453
పపరర: కకషష కలమమరర మసచనళళ

93-105/419

భరస : కకషరషరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_5_958
వయససస:47
లస: ససస స
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93-105/420

తసడడ:డ కకషష మబరరస harivari
ఇసటట ననస:100_5_958
వయససస:31
లస: పప
2761 SAA0259960
పపరర: హరర పడసరద వలమరరపప

93-105/423

93-105/426

93-105/429

93-105/432

93-105/435

93-105/438

2771 AP150990069395
పపరర: పరరశతమహ దడదద

2774 SAA0300301
పపరర: వరరసజనవయబలల యరకసశశటట

93-105/441

2780 DDN2170165
పపరర: నడగరరజ మసచనళర

2783 SAA0410530
పపరర: ససజనఖ దడదథ
భరస : శకనవరస రరవప dadi
ఇసటట ననస:100_5_983
వయససస:34
లస: ససస స

2785 AP150990066609
పపరర: శకనవరసరరవపదడదద

2786 AP150990066460
పపరర: నడరరయణసరశమ దడదద

93-105/447

తసడడ:డ కకటయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_5_983
వయససస:65
లస: పప

93-105/425

93-105/428

2769 AP150990066558
పపరర: శకనవరసరరవప ఉతసలస

93-105/431

తసడడ:డ రరమబలల vakalam
ఇసటట ననస:100_5_965
వయససస:46
లస: పప
93-105/433

2772 DDN2170355
పపరర: సదడశవరరవప పగడడల

93-105/434

తసడడ:డ కకషషమబరరస pagadala
ఇసటట ననస:100_5_969
వయససస:37
లస: పప
93-105/436

2775 AP150990069641
పపరర: ససశల పగడడల

93-105/437

భరస : వనసకటటశశరరర pagadala
ఇసటట ననస:100_5_971
వయససస:52
లస: ససస స
93-105/440

తసడడ:డ తరపతయఖ machabathuni
ఇసటట ననస:100_5_973
వయససస:70
లస: పప
93-105/442

తసడడ:డ కకషరషరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_5_980
వయససస:34
లస: పప
93-105/444

2766 DDN1431378
పపరర: పదడహవత నరహరరశశటట

93-105/439 2778 AP150990066363
2777 AP150990069764
పపరర: వనసకటకలమమరర మమసచడబబతష
పపరర: గబరరసరశమ మమచడబతష
స న
స న

తసడడ:డ వనసకటచలపతరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_5_981
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణసరశమ dadi
ఇసటట ననస:100_5_983
వయససస:44
లస: పప

93-105/430

భరస : గబరరసరశమ machabathuni
ఇసటట ననస:100_5_973
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ manchinella
ఇసటట ననస:100_5_980
వయససస:24
లస: ససస స
2782 AP150990066171
పపరర: వనసకటరరవప మసచనళళ

2768 DDN1431527
పపరర: వజయలకడహ ఉలసలస

2763 AP150990069712
పపరర: జయమహ చసదస

భరస : శకనవరసస naraharasrtty
ఇసటట ననస:100_5_963
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప yerramsetty
ఇసటట ననస:100_5_970
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషషయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_5_971
వయససస:57
లస: పప
2779 SAA0915068
పపరర: అనసష మసచనలమర

93-105/427

భరస : దశరధరరమయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_5_968
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల yerramsetty
ఇసటట ననస:100_5_970
వయససస:49
లస: ససస స
2776 AP150990066717
పపరర: నడగరశశరరరవప ఎలశశటట

2765 AP150990066481
పపరర: రరజరశశరరరవప చసదస

93-105/422

భరస : బసవపపననయఖ chandu
ఇసటట ననస:100_5_962
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప vakalam
ఇసటట ననస:100_5_965
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_5_966
వయససస:46
లస: పప
2773 SAA0302034
పపరర: పదడహవత యరకసశశటట

93-105/424

తసడడ:డ బసవపపననయఖ chandu
ఇసటట ననస:100_5_962
వయససస:44
లస: పప

భరస : నడగరరజ naraharasrtty
ఇసటట ననస:100_5_963
వయససస:67
లస: ససస స
2770 AP150990066105
పపరర: ఏడడకకసడలల పగడడల

2762 DDN1431972
పపరర: రమణడరరవప వలమరరపప

2760 AP150990066650
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప మసచనళళ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర manchinella
ఇసటట ననస:100_5_958
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర vallarapu
ఇసటట ననస:100_5_960
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర vallarapu
ఇసటట ననస:100_5_962
వయససస:80
లస: ససస స
2767 AP150990069557
పపరర: నడగరశశరమహ నరహరరశశటట

93-105/421

తసడడ:డ కకషరషరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_5_958
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరవప vallarapu
ఇసటట ననస:100_5_960
వయససస:33
లస: పప
2764 DDN1431667
పపరర: అనససరఖమహ వలమరరపప

2759 DDN1432517
పపరర: శకధర మసచనళర

2781 AP150990069450
పపరర: వనసకటససబబమహ మసచనళళ

93-105/443

భరస : వనసకటరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_5_981
వయససస:47
లస: ససస స
93-105/445

2784 AP150990069155
పపరర: సరసబబడజఖస దడదద

93-105/446

భరస : నడరరయణసరశమ dadi
ఇసటట ననస:100_5_983
వయససస:56
లస: ససస స
93-105/448

2787 AP150990069734
పపరర: మలలర శశరర మమమనవన

93-105/449

భరస : చలమయఖ myneni
ఇసటట ననస:100_5_985
వయససస:57
లస: ససస స
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2788 AP150990066806
పపరర: చలమయఖ మమమనవన

93-105/450

తసడడ:డ కకటయఖ myneni
ఇసటట ననస:100_5_985
వయససస:65
లస: పప
2791 AP150990069454
పపరర: వనసకరయమహ మమమనవన

93-105/453

93-105/956

2797 AP150990066442
పపరర: ససబబబరరవప పరమబలకరర
pamuluri
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర pamuluri
ఇసటట ననస:100_6_1,242
వయససస:55
లస: పప

93-105/458

2800 SAA0301523
పపరర: ఆసడడళళమహ కకరరకకసడ

93-105/822

93-105/825

93-105/828

93-105/831

భరస : వరమహహశశరరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_6_865
వయససస:34
లస: ససస స
93-105/834

తసడడ:డ నడగయఖ voleti
ఇసటట ననస:100_6_872
వయససస:70
లస: పప

2796 SAA0458034
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పలర పప డ లల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర pallapropllu
ఇసటట ననస:100_6_1OOO/1
వయససస:29
లస: పప

2798 AP150990066688
పపరర: వరరరఘవయఖ దడదద

2799 AP150990066618
పపరర: చలపతరరవప మమకకనవన

93-105/820

2801 SAA0300046
పపరర: శవ రరమకకకషష కకరరకకసడ

2804 SAA0734674
పపరర: శవపరరశత చడవశకలల

2807 SAA0259572
పపరర: బబజబబబబ చవరశకలల

93-105/823

2802 DDN1433259
పపరర: వనసకటటశశరమహ అలర స

93-105/826

2805 AP150990069501
పపరర: నడసచడరమహ చవవరశకలల

93-105/827

భరస : ససరఖబడహహస chavvakula
ఇసటట ననస:100_6_861
వయససస:87
లస: ససస స
93-105/829

2808 DDN1432731
పపరర: వరణణ మననన

93-105/830

2810 AP150990069213
పపరర: ఆదదలకడహ మననన

2811 AP150990069044
పపరర: వనసకరయమహ మనన

భరస : శతయఖ piduguralla
ఇసటట ననస:100_6_873
వయససస:62
లస: ససస స

93-105/821

భరస : రవసదడa allam
ఇసటట ననస:100_6_849
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పప లలశశరరరవప mannee
ఇసటట ననస:100_6_864
వయససస:34
లస: ససస స

2816 AP150990069222
పపరర: నడసచడరమహ పసడడగబరరళళ

93-105/958

93-105/824

తసడడ:డ ససరరఖబడహహరరవప chavbakula
ఇసటట ననస:100_6_861
వయససస:33
లస: పప

2813 AP150990069025
పపరర: కగసలఖ వవలలటట

93-105/405

తసడడ:డ సరసబయఖ manchinella
ఇసటట ననస:100_6_188
వయససస:51
లస: పప

93-105/832

93-105/833

భరస : రరధడకకషష avula
ఇసటట ననస:100_6_865
వయససస:52
లస: ససస స
93-105/835

భరస : సరసబశవరరవప voleti
ఇసటట ననస:100_6_872
వయససస:62
లస: ససస స
93-105/837

2793 AP150990069218
పపరర: కమలమవత యమసస

భరస : వనసకట ససబబబరరవప pallapropllu
ఇసటట ననస:100_6_1OOO/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకమనడనరరయణ mannee
ఇసటట ననస:100_6_865
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప voleti
ఇసటట ననస:100_6_872
వయససస:52
లస: ససస స
2815 AP150990066005
పపరర: సరసబశవరరవప వవలలటట

93-105/957

తసడడ:డ బబజ బబబబ chavvakula
ఇసటట ననస:100_6_861
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష chavvakula
ఇసటట ననస:100_6_861
వయససస:28
లస: పప

2812 AP150990069528
పపరర: ససబబమహ వవలలటట

2795 SAA0474445
పపరర: మధసలత పలర పప డ లల

93-105/452

భరస : వనసకటటశశరరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_5_1321
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర korukonda
ఇసటట ననస:100_6_822
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప allam
ఇసటట ననస:100_6_8⁴9
వయససస:47
లస: పప

2809 DDN1432756
పపరర: కనకనహలకడహ మననన

93-105/454

తసడడ:డ సరసబయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_120
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష korukonda
ఇసటట ననస:100_6_822
వయససస:51
లస: ససస స

2806 SAA0558049
పపరర: సతష కలమమర చవరశకలల

2792 AP150990066450
పపరర: ససబబబరరవప మమమనవన

2790 SAA0302083
పపరర: సరసశత మమకర

భరస : పపలమరరరవప meka
ఇసటట ననస:100_5_997
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల myneni
ఇసటట ననస:100_5_997
వయససస:85
లస: పప

భరస : కకషరష రరవప aavula
ఇసటట ననస:100_6_1OOO
వయససస:52
లస: ససస స

2803 DDN1433234
పపరర: రవసదడ అలర స

93-105/451

భరస : పపలర యఖ nandigam
ఇసటట ననస:100_5_996
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_5_997
వయససస:62
లస: ససస స
2794 AP150990069315
పపరర: ససత ఆవపల

2789 AP150990069606
పపరర: నడగమహ నసదదగస

2814 AP150990069240
పపరర: రరజరశశరర వవలలటట

93-105/836

భరస : యలమసద voleti
ఇసటట ననస:100_6_872
వయససస:62
లస: ససస స
93-105/838

2817 SAA0688689
పపరర: వవసకట పడవణ కరవల

93-105/839

తసడడ:డ అసకమహరరవ kvala
ఇసటట ననస:100_6_874
వయససస:27
లస: పప
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2818 AP150990066646
పపరర: చలపతరరవప కవలమ

93-105/840

తసడడ:డ వనసకయఖ kvala
ఇసటట ననస:100_6_874
వయససస:45
లస: పప
2821 AP150990069383
పపరర: కకటటశశరమహ ఆకలల

93-105/843

93-105/846

93-105/850

93-105/853

93-105/856

93-105/861

93-105/865

తసడడ:డ ససబబబరరవప thirumalasetty
ఇసటట ననస:100_6_941
వయససస:43
లస: పప

2831 AP150990066388
పపరర: నడరయఖ ఆకలల

2834 AP150990069470
పపరర: వనసకరయమహ గరళళ

2837 SAA0258327
పపరర: అనతడ మమకర

2840 DDN1432947
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరచరర మమకర

93-105/868

2843 DDN1431519
పపరర: జజగరశశరరరవప వననకకట

93-105/854

2846 AP150990069148
పపరర: పదహ యకలసరరస
భరస : మమధవరరవప yakkurti
ఇసటట ననస:100_6_942
వయససస:48
లస: ససస స

2826 SAA0300095
పపరర: సరసబశవరరవప మసదడడ

93-105/849

2829 SAA0259697
పపరర: రరమమసజనవయబలల ఆకలల

93-105/852

2832 DDN2173235
పపరర: మమణణకఖమహ బబ డడపరటట

93-105/855

భరస : శవలసగరశశ రరవప bodapati
ఇసటట ననస:100_6_905
వయససస:47
లస: ససస స
93-105/857

2835 AP150990069049
పపరర: శకదతవ కవలమ

93-105/860

భరస : సరసబశవరరవప kvala
ఇసటట ననస:100_6_927
వయససస:44
లస: ససస స
93-105/862

2838 DDN1431717
పపరర: వనసకటససబబబరరవప మమకర

93-105/864

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_931
వయససస:36
లస: పప
93-105/866

2841 AP150990066623
పపరర: అపరలరరవప ఆలపరటట

93-105/867

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప vinnakota
ఇసటట ననస:100_6_935
వయససస:60
లస: పప
93-105/869

తసడడ:డ హహసపసనv vinnakota
ఇసటట ననస:100_6_937
వయససస:43
లస: పప
93-105/871

93-105/845

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_902
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపదమమధవరరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_933
వయససస:34
లస: పప

భరస : జగగసశర రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:100_6_937
వయససస:31
లస: ససస స
2845 SAA0260034
పపరర: నరసససహరరవప తరరమలశశటట

93-105/851

భరస : వవసకట ససబబబరరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_931
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పపదడమమధవరరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_933
వయససస:57
లస: ససస స
2842 SAA0474627
పపరర: నడగ లకడహ వననకకట

2828 AP150990069368
పపరర: ససపపరష మహ ఆకలల

2823 AP150990069708
పపరర: నడసచడరమహ మబదడపపపల

తసడడ:డ రరమయఖ manadai
ఇసటట ననస:100_6_896
వయససస:50
లస: పప

భరస : శశషయఖ galla
ఇసటట ననస:100_6_909
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ piduguralla
ఇసటట ననస:100_6_927
వయససస:62
లస: ససస స
2839 AP150990069288
పపరర: వనసకటరమణమహ మమకర

93-105/848

తసడడ:డ రరమయఖ akula
ఇసటట ననస:100_6_902
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శవలసగరశశరరరవప bodapati
ఇసటట ననస:100_6_905
వయససస:34
లస: పప
2836 DDN2173524
పపరర: సరమమమ జఖస పసడడగబరరళర

2825 AP150990069174
పపరర: నడగరసదడస బబ డపరటట

93-105/842

భరస : వనసకటటశశరరర pasupuleti
ఇసటట ననస:100_6_879
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_902
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_902
వయససస:35
లస: పప
2833 DDN2170439
పపరర: ధరరహరరవప బబ డపరటట

93-105/844

భరస : వనసకటటశశరరర bodapati
ఇసటట ననస:100_6_896
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_902
వయససస:36
లస: ససస స
2830 DDN1430438
పపరర: జగన మహనరరవప ఆకలల

2822 DDN1430990
పపరర: నడగరరజ ఆకలల

2820 DDN2173532
పపరర: వనసకటటశశరమహ ఆకలల

భరస : నడగరరజ akula
ఇసటట ననస:100_6_875
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ akula
ఇసటట ననస:100_6_875
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ pasupuleti
ఇసటట ననస:100_6_879
వయససస:28
లస: పప
2827 SAA0301739
పపరర: రరణబక ఆకలల

93-105/841

తసడడ:డ వనసకయఖ kvala
ఇసటట ననస:100_6_874
వయససస:50
లస: పప

భరస : పప తషరరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_875
వయససస:62
లస: ససస స
2824 SAA0558031
పపరర: నడగరరజ పససపపలలటట

2819 AP150990066158
పపరర: అసకమహరరవప కవలమ

2844 SAA0258384
పపరర: శకదతవ తరరమలశశటట

93-105/870

భరస : నరసససహరరవప thirumalasetty
ఇసటట ననస:100_6_941
వయససస:39
లస: ససస స
93-105/872

2847 AP150990069567
పపరర: నడసచడరమహ చసదస

93-105/873

భరస : శవరరమ కకకషష chandu
ఇసటట ననస:100_6_943
వయససస:55
లస: ససస స
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2848 SAA0301788
పపరర: శరఖమలమ దతవ తడడడకకసడ

93-105/874

భరస : రమమష tadikonda
ఇసటట ననస:100_6_944
వయససస:34
లస: ససస స
2851 AP150990069548
పపరర: రరజరశశరర మమకకనవన

93-105/877

93-105/880

93-105/883

93-105/886

93-105/889

93-105/893

93-105/896

తసడడ:డ రఘబ రరమయఖ మసచనలమ
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:36
లస: పప

2861 SAA0915126
పపరర: బసదస అలపరటట

2864 AP150990069556
పపరర: పరరశత గబరరకల

2867 AP150990075117
పపరర: వరణణ మమమనవన

2870 AP150990066639
పపరర: నడగరరజ మమమనవన

93-105/900

2873 SAA0439463
పపరర: వనసకరయమహ మసచనళళ

93-105/887

2876 AP150990066417
పపరర: ఆసజనవయబలల మమమనవన
తసడడ:డ చలమయఖ myneni
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:44
లస: పప

2856 SAA0377515
పపరర: ససదథప రరడడడ బదదడ

93-105/882

2859 AP150990069813
పపరర: సరగజన మమమనవన

93-105/885

2862 AP150990069815
పపరర: ఇసదదర ఆలపరటట

93-105/888

భరస : అపరలరరవప alpati
ఇసటట ననస:100_6_953
వయససస:52
లస: ససస స
93-105/891

2865 AP150990066145
పపరర: నడగశకనవరసరరవప గబరరకల

93-105/892

తసడడ:డ కకషరషరరవప gurrala
ఇసటట ననస:100_6_961
వయససస:48
లస: పప
93-105/894

2868 AP150990069597
పపరర: సరసబబడజఖస మమమనవన

93-105/895

భరస : నడరరయణసరశమ myneni
ఇసటట ననస:100_6_984
వయససస:57
లస: ససస స
93-105/897

2871 SAA0645168
పపరర: ససధడ రరన మసచనళర

93-105/898

భరస : అసజనవయబలల manchinella
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:30
లస: ససస స
93-105/901

భరస : రఘరరమయఖ manchinella
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:47
లస: ససస స
93-105/903

93-105/879

భరస : సతఖనడరరయణ mannee
ఇసటట ననస:100_6_949
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణసరశమ myneni
ఇసటట ననస:100_6_984
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల myneni
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:37
లస: ససస స
2875 SAA0458075
పపరర: అసజనవయబలల మసచనలమ

93-105/884

భరస : నడగరరజ myneni
ఇసటట ననస:100_6_984
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణసరశమ myneni
ఇసటట ననస:100_6_984
వయససస:34
లస: పప
2872 SAA0302117
పపరర: ససధడఖరరణణ మమమనవన

2858 AP150990069226
పపరర: పదహకలమమరర చతరరడడ

2853 AP150990066494
పపరర: కరశవరరవప మమకకనవన

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ badri
ఇసటట ననస:100_6_947
వయససస:31
లస: పప

భరస : నడగశకనవరసరరవప gurrala
ఇసటట ననస:100_6_961
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గణణష myneni
ఇసటట ననస:100_6_984
వయససస:34
లస: ససస స
2869 DDN1433143
పపరర: గణణష బబబబ మమమనవన

93-105/881

తసడడ:డ అపరలరరవప alpati
ఇసటట ననస:100_6_953
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప alpati
ఇసటట ననస:100_6_953
వయససస:77
లస: ససస స
2866 SAA0258442
పపరర: ససజనఖ మమమనవన

2855 SAA0331231
పపరర: సతష బదథడ

93-105/876

తసడడ:డ సరసబయఖ makineni
ఇసటట ననస:100_6_946
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననహహ హ chereddy
ఇసటట ననస:100_6_948
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సపవరగలల manchinella
ఇసటట ననస:100_6_950
వయససస:52
లస: ససస స
2863 AP150990069138
పపరర: రరమమసజనవయమహ ఆలపరటట

93-105/878

తసడడ:డ శకనవరసరరవప badri
ఇసటట ననస:100_6_947
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననహహ హ chereddy
ఇసటట ననస:100_6_948
వయససస:31
లస: ససస స
2860 AP150990069259
పపరర: వనసకటరమణ మసచనళళ

2852 SAA0734468
పపరర: వరసస మమకకనవన

2850 AP150990066654
పపరర: రమమషష తడడడకకసడ

తసడడ:డ నడసచడరయఖ తడడ konda
ఇసటట ననస:100_6_944
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ makineni
ఇసటట ననస:100_6_946
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరససలరరడడడ badri
ఇసటట ననస:100_6_947
వయససస:45
లస: ససస స
2857 SAA0330399
పపరర: ససమ చతరరడడడ

93-105/875

భరస : నడసచడరయఖ tadikonda
ఇసటట ననస:100_6_944
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కరశవరరవప makineni
ఇసటట ననస:100_6_946
వయససస:52
లస: ససస స
2854 AP150990069147
పపరర: సససదరగ బదథడ

2849 AP150990069559
పపరర: నడగరశశరమహ తడడడకకసడ

2874 AP150990069221
పపరర: యమనడదమహ మమమనవన

93-105/902

భరస : చలమయఖ myneni
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:62
లస: ససస స
93-105/904

2877 AP150990066828
పపరర: శకనవరసరరవప మమమనవన

93-105/905

తసడడ:డ చలమయఖ myneni
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:49
లస: పప
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2878 SAA0329789
పపరర: రఘరరమయఖ మసచనళళ

93-105/906

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర manchinella
ఇసటట ననస:100_6_986
వయససస:58
లస: పప
2881 SAA0302059
పపరర: రమమదతవ గబసటటరర

93-105/910

భరస : మసగ రరవప guntur
ఇసటట ననస:100_6_989
వయససస:33
లస: ససస స
2884 SAA0377556
పపరర: ససతడరరమసరశమ పగరడడల

93-105/913

93-105/916

93-105/919

93-105/922

93-105/925

93-105/928

తసడడ:డ అసజయఖ gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:85
లస: పప

93-105/917

2891 DDN2170298
పపరర: అచచయఖ పగడడల

2894 AP150990069048
పపరర: ఆదదలకడహ జజననకకటట

2897 AP150990066099
పపరర: శశషగరరరరరవప జజననకకటట

2900 AP150990069106
పపరర: ధనలకడహ గసగరశశటట

93-105/931

2903 SAA0259861
పపరర: కకటటశశర రరవప గసగరశశటట

93-105/920

2906 SAA0439703
పపరర: వనసకటలకడహ ఆకలల
భరస : అసకమహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_996
వయససస:38
లస: ససస స

2886 SAA0983883
పపరర: వనసకటటశశరరర యరకసషపటట

93-105/915

2889 AP150990069291
పపరర: బబలలర మహ యరకసశశటట

93-105/918

93-105/921
2892 SAA0734096
పపరర: వనసకటeswararao మతషకకరర

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల motukuri
ఇసటట ననస:100_6_993
వయససస:60
లస: పప
93-105/923

2895 SAA1036384
పపరర: వసశ జజనడనకకటట

93-105/924

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప జజనడనకకటట
ఇసటట ననస:100_6_994
వయససస:27
లస: పప
93-105/926

2898 SAA0915100
పపరర: కకషష కలమమరర జజనడనకకటట

93-105/927

భరస : వనసకటటశశర రరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:25
లస: ససస స
93-105/929

2901 SAA0915324
పపరర: పడశరసత గసగరశశటట

93-105/930

తసడడ:డ శకనవరస రరవప gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:24
లస: పప
93-105/932

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:29
లస: పప
93-105/934

93-105/912

భరస : వనసకటటశశరరర yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_992
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:26
లస: పప
2905 AP150990066258
పపరర: లకడహనడరరయణ గసగరశశటట

2888 AP150990069483
పపరర: ససబదడమహ పగడడల

93-105/909

తసడడ:డ రరమ కకషష యరకసషపటట
ఇసటట ననస:100_6_992
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:100_6_994
వయససస:65
లస: పప

భరస : లకడహనడరరయణ gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:72
లస: ససస స
2902 SAA0915332
పపరర: నడగరరజ గసగరశశటట

93-105/914

భరస : శశషగరరరరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:100_6_994
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:100_6_994
వయససస:34
లస: పప
2899 AP150990069206
పపరర: అసజమహ గసగరశశటట

2885 AP150990069076
పపరర: పదహవత మమచడబతష
స న

2880 AP150990066375
పపరర: శవరరమకకషష మమచడబతష
స న

తసడడ:డ వనసకట రరవప guntur
ఇసటట ననస:100_6_989
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_992
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప జజనడనకకటట
ఇసటట ననస:100_6_994
వయససస:29
లస: ససస స
2896 DDN1431113
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జజననకసటట

2883 SAA0300335
పపరర: మసగ రరవప గబసటటరర

93-105/911

భరస : హనసమసతరరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_992
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_992
వయససస:47
లస: పప
2893 SAA1036392
పపరర: అనసససరఖ జజనడనకకటట

2882 AP150990069847
పపరర: కరమమకడ ఎలశశటట

భరస : శవరరమకకషష machabathuni
ఇసటట ననస:100_6_991
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_992
వయససస:42
లస: ససస స
2890 AP150990066579
పపరర: రరమకకషష యరకసశశటట

తసడడ:డ పకకరయఖ machabathuni
ఇసటట ననస:100_6_988
వయససస:65
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:100_6_989
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_990
వయససస:80
లస: పప
2887 AP150990069743
పపరర: వనసకటరమణ ఎరకసశశటట

93-105/908
2879 DDN1430982
పపరర: మదన గగపరల నడయబడడ
మమచబటటటన
తసడడ:డ శవరరమకకషష machabathuni
ఇసటట ననస:100_6_988
వయససస:35
లస: పప

2904 AP150990066489
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరశశటట

93-105/933

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_995
వయససస:50
లస: పప
93-105/935

2907 DDN2173540
పపరర: మనడకడ ఆకలల

93-105/936

భరస : లకడహనడరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_996
వయససస:52
లస: ససస స
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2908 AP150990069175
పపరర: అసజమహ ఆకలల

93-105/937

భరస : కకటయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_996
వయససస:62
లస: ససస స
2911 DDN2170496
పపరర: లకడహనడరరయణ ఆకలల

93-105/940

93-105/943

భరస : వనసకటటశశరరర avula
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:62
లస: ససస స
2917 AP150990066028
పపరర: శవరరమకకషష ఆవపల aavula

93-105/946

93-105/949

93-105/952

భరస : ససబబబరరవప pallapropllu
ఇసటట ననస:100_6_1001
వయససస:41
లస: ససస స
2929 SAA0914680
పపరర: శకదసరరర ఆకలల
భరస : సరసబశవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1003
వయససస:24
లస: ససస స
2932 SAA0688697
పపరర: వనసకటటశశరమహ yerramsetty

2916 SAA0983917
పపరర: పప లలశశర రరవప ఆవపల

93-105/944

2918 AP150990066274
పపరర: శవనడగమలలర శశరరరవప ఆవపల

2921 SAA0258673
పపరర: వవణబ కలమమరర ఆవపల

2924 DDN1430024
పపరర: నరసససహరరవప ఆవపల

2927 AP150990069305
పపరర: నడగరతనస పగడడల

2930 SAA0329953
పపరర: సరసబశవరరవప ఆkula ఆకలల

93-105/467

2933 SAA0688705
పపరర: లకడహ yerramsetty

93-105/947

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_1004
వయససస:45
లస: పప

2936 SAA0300061
పపరర: వరరరఘవయఖ యరకసశశటట

93-105/945

2919 AP150990066391
పపరర: సరసబశవరరవప ఆవపల

93-105/948

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర avula
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:60
లస: పప
93-105/950

2922 SAA0983784
పపరర: లకడహ దతవ ఆవపల

93-105/951

భరస : పప లలశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:100_6_998
వయససస:44
లస: ససస స
93-105/954

2925 AP150990066389
పపరర: కకషరషరరవప ఆవపల avula

93-105/459

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ avula
ఇసటట ననస:100_6_1000
వయససస:57
లస: పప
93-105/461

2928 DDN1432442
పపరర: రఘబరరస పగడడల

93-105/462

తసడడ:డ వరయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1001
వయససస:35
లస: పప
93-105/465

2931 AP150990066264
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆకలల

93-105/466

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1003
వయససస:56
లస: పప
93-105/468

భరస : వరరరఘవయఖ yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_1004
వయససస:33
లస: ససస స
93-105/470

93-105/942

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప avula
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1003
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవ yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_1004
వయససస:32
లస: ససస స
2935 AP150990066754
పపరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

2915 SAA0131581
పపరర: జగననహహనరరవప ఆకలల

భరస : వరయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1001
వయససస:62
లస: ససస స
93-105/464

2913 AP150990069337
పపరర: వజయలకడహ ఆవపల aavula
భరస : సరసబశవరరవప aavula
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ aavula
ఇసటట ననస:100_6_998
వయససస:38
లస: పప
93-105/460

93-105/939

భరస : శవ నడగ మలలర శశర రరవప avula
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష avula
ఇసటట ననస:100_6_998
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవయఖ avula
ఇసటట ననస:100_6_998
వయససస:62
లస: ససస స
2926 AP150990069129
పపరర: కకషష కళళఖణణ పలర పప డ లల

93-105/941

తసడడ:డ సరసబశవరరవప avula
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప avula
ఇసటట ననస:100_6_998
వయససస:32
లస: ససస స
2923 AP150990069187
పపరర: సరమమమ జఖస ఆవపల aavula

2912 SAA0439398
పపరర: శవ లల ఆవపల

2910 DDN2170512
పపరర: అసకమహరరవప ఆకలల

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_996
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ avula
ఇసటట ననస:100_6_997
వయససస:43
లస: పప
2920 SAA0384081
పపరర: నడగపపషసలణణ అవపల

93-105/938

భరస : వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_996
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ avula
ఇసటట ననస:100_6_996
వయససస:63
లస: పప
2914 AP150990069359
పపరర: అసజమహ ఆవపల aavula

2909 AP150990069719
పపరర: భడమరరసబ ఆకలల

2934 AP150990069514
పపరర: బసగరరమహ యరకసశశటట

93-105/469

భరస : వరరసజనవయబలల yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_1004
వయససస:72
లస: ససస స
93-105/471

తసడడ:డ వరరసజనవయబలల yerramsetty
ఇసటట ననస:100_6_1004
వయససస:50
లస: పప

2937 SAA0474403
పపరర: ససనతడ అకలల

93-105/472

భరస : సతఖనడరరయణ అకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:31
లస: ససస స
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93-105/473

భరస : జగననహహన రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:31
లస: ససస స
2941 AP150990069097
పపరర: సరమమమ జఖమహ ఆవపల

93-105/476

93-105/479

93-105/483

93-105/486

93-105/489

93-105/492

93-105/495

తసడడ:డ రరమయఖ kasula
ఇసటట ననస:100_6_1017
వయససస:43
లస: పప

2951 SAA0474429
పపరర: జయ శక మతషకకరర

2954 AP150990069352
పపరర: పసచచమహ మదసకకరర

2957 SAA0377499
పపరర: రరఘవయఖ మతషకకరర

2960 AP150990069377
పపరర: పదహ రరజనడల

93-105/498

2963 AP150990069035
పపరర: లకడహ కరససల

93-105/487

2966 AP150990066446
పపరర: కకషరషరరవప కరససల
తసడడ:డ రరమయఖ kasula
ఇసటట ననస:100_6_1017
వయససస:50
లస: పప

2946 DDN1430107
పపరర: సతఖనడనరరయణ ఆకలల

93-105/481

2949 SAA0330225
పపరర: అసజల కరససల

93-105/485

2952 AP150990069357
పపరర: అసజమహ మతషకకరర

93-105/488

భరస : రరమమరరవప motukuri
ఇసటట ననస:100_6_1013
వయససస:52
లస: ససస స
93-105/490

2955 SAA0259374
పపరర: శకనవరస రరవప మతకకరర

93-105/491

తసడడ:డ రరమ రరవప motukuri
ఇసటట ననస:100_6_1013
వయససస:32
లస: పప
93-105/493

2958 AP150990066034
పపరర: దదలపపసమమర ఆకలల

93-105/494

తసడడ:డ శవశసకరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1014
వయససస:45
లస: పప
93-105/496

2961 AP150990066695
పపరర: పడసరద రరజనడల

93-105/497

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర rajanala
ఇసటట ననస:100_6_1016
వయససస:50
లస: పప
93-105/499

భరస : కకషరష రరవప kasula
ఇసటట ననస:100_6_1017
వయససస:41
లస: ససస స
93-105/501

93-105/478

భరస : వవణబగగపరల kasula
ఇసటట ననస:100_6_1008
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడసరద rajanala
ఇసటట ననస:100_6_1016
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప kasula
ఇసటట ననస:100_6_1017
వయససస:39
లస: ససస స
2965 AP150990066443
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరససల

93-105/484

తసడడ:డ అసజయఖ motukuri
ఇసటట ననస:100_6_1013
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1014
వయససస:50
లస: పప
2962 DDN2173128
పపరర: తషలశమహ కరససల

2948 SAA0914631
పపరర: మమధవ కరససల

2943 AP150990069062
పపరర: ససతడరరమమహ ఆకలల అకలల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల maidhukuri
ఇసటట ననస:100_6_1013
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:100_6_1013
వయససస:60
లస: పప
2959 AP150990066044
పపరర: ససధడకరరరవప ఆకలల

93-105/480

భరస : శకనవరస రరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:100_6_1013
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప motukuri
ఇసటట ననస:100_6_1013
వయససస:56
లస: ససస స
2956 AP150990066248
పపరర: రరమమరరవప మతషకకరర

2945 DDN1431212
పపరర: జగననహహనరరవప ఆకలల

93-105/475

భరస : ససబబబ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబగగపరలల kasula
ఇసటట ననస:100_6_1008
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప kasula
ఇసటట ననస:100_6_1008
వయససస:44
లస: పప
2953 SAA0733999
పపరర: వజయకలమమరర మతషకకరర

93-105/477

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:60
లస: పప
2950 SAA0329839
పపరర: వవణబ గగపరల కరససల

2942 AP150990069091
పపరర: శవకకమమరగ చలమలశశటట

2940 AP150990069070
పపరర: సరసశత ఆకలల ఆకలల

భరస : సరసబశవవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప shelamalasetty
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:32
లస: పప
2947 AP150990066117
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

93-105/474

భరస : శకనవరసరరవప chelamalasetty
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర avula
ఇసటట ననస:100_6_1005
వయససస:52
లస: ససస స
2944 SAA0300087
పపరర: ససబబబరరవప ఆకలల

2939 SAA0301572
పపరర: ససనత చలమలశశటట

2964 AP150990069356
పపరర: ఇసదదరర దతవ కరససల

93-105/500

భరస : రరమయఖ kasula
ఇసటట ననస:100_6_1017
వయససస:67
లస: ససస స
93-105/502

2967 AP150990069355
పపరర: నడగరశశరమహ ససర

93-105/503

భరస : నరసససహ రరవప soora
ఇసటట ననస:100_6_1021
వయససస:67
లస: ససస స
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2968 DDN1432350
పపరర: జగననహహనరరవప ససర

93-105/504

తసడడ:డ నరసససహరరవప soora
ఇసటట ననస:100_6_1021
వయససస:34
లస: పప
2971 AP150990069372
పపరర: వనసకరయమహ చలమరదద

93-105/507

93-105/510

93-105/513

93-105/516

93-105/519

93-105/522

93-105/525

భరస : రరసబబబబ కరమశశటట
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:29
లస: ససస స

2981 AP150990069714
పపరర: వనసకటససబబమహ గగపరలదడసస

2984 AP150990066291
పపరర: సరసబశవరరవప పగడడల

2987 AP150990066061
పపరర: కకటటశశరరరవప మసచనళళ

2990 SAA0915258
పపరర: వరయఖ కలసటల

93-105/528

93-105/531

2993 DDN2170199
పపరర: శకనవరసరరవప మసచనళర

93-105/509

2976 DDN2170603
పపరర: మలలర శశరరరవప ఆకలల akula

93-105/512

2979 DDN2173094
పపరర: ససత ఆకలల�

93-105/515

భరస : నడగరరజ akula
ఇసటట ననస:100_6_1035
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/517

2982 SAA0688838
పపరర: గగపరల దడసస దసరరరచసద

93-105/518

తసడడ:డ వనడయక రరవప gopaladasu
ఇసటట ననస:100_6_1039
వయససస:26
లస: పప
93-105/520

2985 SAA0644724
పపరర: మసచనలమ మసరసనమహ

93-105/521

భరస : రమణ manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1182
వయససస:29
లస: ససస స
93-105/523

2988 SAA0914938
పపరర: వరససత కలసటల

93-105/524

తసడడ:డ వరయఖ kontela
ఇసటట ననస:100_6_1184
వయససస:27
లస: ససస స
93-105/526

తసడడ:డ ససబబబరరవప kontela
ఇసటట ననస:100_6_1184
వయససస:58
లస: పప

భరస : తరపతరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1188
వయససస:44
లస: ససస స
2995 SAA0914615
పపరర: భబ లకడహ కరమశశటట

93-105/514

తసడడ:డ నరసయఖ manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1182
వయససస:67
లస: పప

భరస : వరయఖ kontela
ఇసటట ననస:100_6_1184
వయససస:46
లస: ససస స
2992 AP150990069246
పపరర: ధనలకడహ మసచనళళ

2978 AP150990066719
పపరర: రరసబబబబ ఆకలల

2973 SAA0258749
పపరర: కమల ఆకలల

తసడడ:డ వనసకటసరశమ akula
ఇసటట ననస:100_6_1030
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1181
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1182
వయససస:34
లస: పప
2989 SAA0914722
పపరర: కలమమరర కలసటల

93-105/511

భరస : వనడయకరరవప gopaladasu
ఇసటట ననస:100_6_1039
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1181
వయససస:54
లస: ససస స
2986 DDN1431980
పపరర: రమణ మసచనళర

2975 DDN2173086
పపరర: జజఖత ఆకలల

93-105/506

భరస : నడగశకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1029
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ akula
ఇసటట ననస:100_6_1034
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1035
వయససస:44
లస: పప
2983 AP150990069437
పపరర: రరమమ ససజమహ పగడడల

93-105/508

భరస : మలలర శశ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1030
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1034
వయససస:34
లస: ససస స
2980 AP150990066800
పపరర: నడగరరజ ఆకలల

2972 SAA0300145
పపరర: ససరరష బబబబ చలవరదద

2970 SAA0559831
పపరర: నడగమలలర శశరర చలవరదద

భరస : ససరరష బబబబ dasamchalavadi
ఇసటట ననస:100_6_1022
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప chalavsdi
ఇసటట ననస:100_6_1022
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1029
వయససస:47
లస: పప
2977 DDN2173045
పపరర: కనకదసరర ఆకలల

93-105/505

తసడడ:డ వనసకటరరయయబడడ soora
ఇసటట ననస:100_6_1021
వయససస:77
లస: పప

భరస : నడగరశశరరవప challadi
ఇసటట ననస:100_6_1022
వయససస:46
లస: ససస స
2974 SAA0259846
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

2969 AP150990066136
పపరర: నరసససహరరవప ససర

2991 SAA0301960
పపరర: నడగలకడహ మసచనళర

93-105/527

భరస : శకనవరసరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1188
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటజనడరర నరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1188
వయససస:38
లస: పప

93-105/530
2994 DDN2170017
పపరర: తరరపత రరవప మసచనలమర
manchinella
తసడడ:డ వనసకటజనడరర నరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1188
వయససస:50
లస: పప

2996 DDN2173441
పపరర: ససబబమహ మమకర

2997 AP150990069842
పపరర: దతవ మమకర

భరస : శకనవరసరరవప maka
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:36
లస: ససస స

93-105/529

93-105/532

93-105/533

భరస : శసకరరరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:41
లస: ససస స
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2998 AP150990069843
పపరర: ససధడరరణణ మమకర

93-105/534

భరస : ససబబబరరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:42
లస: ససస స
3001 DDN2170223
పపరర: శవశసకర మమకర

93-105/537

3002 DDN1430479
పపరర: ససబబబరరవప మమకర

93-105/540

3005 SAA0519892
పపరర: మమకర రజన

3008 SAA0915084
పపరర: మమకర దదవఖ

తసడడ:డ మమకర వనసకటటశశర రరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_1191
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమకర ససరరష బబబబ meka
ఇసటట ననస:100_6_1192
వయససస:31
లస: ససస స

3010 SAA0299800
పపరర: నడగరసదడ బబబబ మమకర

3011 AP150990066355
పపరర: కకషషమబరరస మమకర

93-105/547

తసడడ:డ కకషషమబరరస meka
ఇసటట ననస:100_6_1193
వయససస:33
లస: పప
3013 DDN1431816
పపరర: శవశసకర మమకర

93-105/550

93-105/553

93-105/556

తసడడ:డ ఏసయఖ �
ఇసటట ననస:100_6_1202
వయససస:34
లస: పప

93-105/545

3020 SAA0914912
పపరర: శకలత మరరయమల

93-105/559

3023 AP150990069733
పపరర: అపలమహ ఆకలల ఆకలల

93-105/548

3026 SAA0259408
పపరర: ఏసయఖ ఆకలల akula
తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1202
వయససస:65
లస: పప

3006 AP150990069655
పపరర: లకడహ సరసబబడజఖస మమకర

93-105/542

3009 AP150990069299
పపరర: ససతడమహలకడహ మమకర

93-105/546

3012 SAA0915092
పపరర: ఝమనస రరణణ మమకర

93-105/549

భరస : శవ శసకర meka
ఇసటట ననస:100_6_1194
వయససస:27
లస: ససస స
93-105/551

3015 SAA0733809
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల

93-105/552

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1198
వయససస:47
లస: పప
93-105/554

3018 SAA0734062
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

93-105/555

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1200
వయససస:31
లస: పప
93-105/557

3021 SAA0474387
పపరర: వజయ లకడహ అకలల

93-105/558

భరస : అనల అకలల
ఇసటట ననస:100_6_1202
వయససస:28
లస: ససస స
93-105/560

భరస : ఏసయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1202
వయససస:57
లస: ససస స
93-105/562

93-105/539

భరస : కకషషమబరరస meka
ఇసటట ననస:100_6_1193
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మధసససదన రరవప miriyala
ఇసటట ననస:100_6_1201
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గణణష ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1202
వయససస:32
లస: ససస స
3025 DDN1432509
పపరర: గణణష ఆకలల

3017 AP150990069280
పపరర: భబలకడహ ఆకలల

3003 AP150990066857
పపరర: శవయఖ మమకర meka

భరస : వనసకటటశశరరవప meka
ఇసటట ననస:100_6_1191
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1200
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1200
వయససస:60
లస: పప
3022 SAA0410522
పపరర: ఉదయ లకడహ అకలల

93-105/541

తసడడ:డ వనసకటటశశశ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1198
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1200
వయససస:25
లస: ససస స
3019 AP150990066640
పపరర: ససబబబరరవప ఆకలల akula

3014 AP150990069228
పపరర: భబగఖలకడహ ఆకలల akula

93-105/536

తసడడ:డ వనసకయఖ maka
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ meka
ఇసటట ననస:100_6_1193
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస meka
ఇసటట ననస:100_6_1194
వయససస:34
లస: పప
3016 SAA1039859
పపరర: మమనస ఆకలల

93-105/538

భరస : మమకర శవ నడగ రరజ meka
ఇసటట ననస:100_6_1191
వయససస:30
లస: ససస స
93-105/543

3000 SAA0915282
పపరర: రరసబబబబ కరమశశటట

తసడడ:డ కరమశశటట కరమశశటట
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ maka
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ maka
ఇసటట ననస:100_6_1190
వయససస:47
లస: పప
3007 DDN1432939
పపరర: మమకర శవ నడగ రరజ

93-105/535

భరస : శవయఖ maka
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ maka
ఇసటట ననస:100_6_1189
వయససస:48
లస: పప
3004 AP150990066859
పపరర: శకనవరసరరవప మమకర maka

2999 DDN2173060
పపరర: parvathi మమకర

3024 SAA0299750
పపరర: అనల ఆకలల

93-105/561

తసడడ:డ యయసయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1202
వయససస:33
లస: పప
93-105/563

3027 AP150990069499
పపరర: నడసచడరమహ మటటటపలర

93-105/564

భరస : శకనవరస mattupalli
ఇసటట ననస:100_6_1206
వయససస:42
లస: ససస స

Page 103 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

3028 AP150990069518
పపరర: బబలలర మహ మటటటపలర

93-105/565

భరస : ఆసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1206
వయససస:67
లస: ససస స
3031 AP150990069460
పపరర: శతమహ ఆకలల

93-105/568

3032 SAA0734112
పపరర: వరరసజనవయబలల ఆకలల

93-105/571

3035 SAA0439406
పపరర: అఖలమసడతశశరర గకసధద

3038 SAA0258541
పపరర: శవ కలమమరర ఆవపల

భరస : శవ వనసకటటశశర రరవప shesham
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వర సరశమ avula
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:53
లస: ససస స

3040 SAA0558015
పపరర: శవరరమకకషష శశషస shesham

3041 SAA0688770
పపరర: శకనవరసస శశషస

93-105/577

తసడడ:డ శవ వనసకటటశశరరరవప shesham
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:33
లస: పప

3043 AP150990066039
పపరర: లకడహనడరరయణ ఆకలల

3044 DDN1433200
పపరర: చసదడశశఖరరరవప ఆకలల

93-105/582

తసడడ:డ శవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1209
వయససస:43
లస: పప
3046 AP150990069165
పపరర: వనసకరయమహ రరమమయణస

93-105/585

93-105/588

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1214
వయససస:45
లస: పప

3050 AP150990066001
పపరర: శరత బబబబ రరమమయణస

93-105/591

3053 AP150990066040
పపరర: శవనడగరశశరరరవప ఆకలల

93-105/575

3056 SAA0914870
పపరర: సరరత దడసరర
భరస : కనడన dasari
ఇసటట ననస:100_6_1215
వయససస:30
లస: ససస స

93-105/570

3036 SAA0570192
పపరర: దదవఖ శశషస shesham

93-105/573

93-105/576
3039 AP150990069162
పపరర: శతడరరమమహ శశషస shesham

భరస : సరసబయఖ shesham
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:67
లస: ససస స
93-105/578

3042 DDN2173029
పపరర: రరధదక ఆకలల

93-105/580

భరస : లకడహనడరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1209
వయససస:34
లస: ససస స
93-105/583

3045 DDN2173185
పపరర: నడగమణణ మబపరలళర

93-105/584

భరస : దతవవరపడసరద �
ఇసటట ననస:100_6_1211
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/586

3048 SAA1028795
పపరర: గగతడ భగవరన రరమమయణపప

93-105/587

తసడడ:డ సరత బబబబ రరమమయమణపప
ఇసటట ననస:100_6_1211
వయససస:22
లస: పప
93-105/589

3051 AP150990069163
పపరర: రమమదతవ ఆకలల

93-105/590

భరస : శవనడగరశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1213
వయససస:47
లస: ససస స
93-105/592

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1213
వయససస:52
లస: పప
93-105/594

3033 SAA0559856
పపరర: నడగభవరన శశషస

భరస : శవరరమకకషష shesham
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లకహయఖ ramayanm
ఇసటట ననస:100_6_1211
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ శవ నడగరశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1213
వయససస:29
లస: పప
3055 AP150990066097
పపరర: అసకమహరరవప ఆకలల

93-105/572

భరస : యమమయఖ muppalla
ఇసటట ననస:100_6_1211
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ యమమయఖ muppalla
ఇసటట ననస:100_6_1211
వయససస:37
లస: పప
3052 SAA0558007
పపరర: శకకరసత ఆకలల

3047 AP150990069098
పపరర: శవమహ మబపరలళ

93-105/567

భరస : శకనవరసరరవప shesham
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6 _1210
వయససస:34
లస: పప

భరస : శరత బబబబ
ఇసటట ననస:100_6_1211
వయససస:42
లస: ససస స
3049 DDN1432574
పపరర: దతవ వరపడసరద మబపరలళర

93-105/569

భరస : జజజ నసససదరరరజ grandhi
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:36
లస: ససస స
93-105/574

3030 SAA0734088
పపరర: మలర శశరర ఆకలల

భరస : వరసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1207
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1207
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1208
వయససస:30
లస: ససస స
3037 AP150990069164
పపరర: సతఖవత శశషస shesham

93-105/566

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల mattupalli
ఇసటట ననస:100_6_1206
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1207
వయససస:82
లస: ససస స
3034 SAA0384123
పపరర: శవపరరశత అకలల

3029 AP150990066626
పపరర: శకనవరస మటటటపలర

3054 DDN2173177
పపరర: శశషరరతనస ఆకలల

93-105/593

భరస : అసకమహరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1214
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/595

3057 AP150990069069
పపరర: వనసకరయమహ ఆకలల

93-105/596

భరస : వనసటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1215
వయససస:52
లస: ససస స
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3058 AP150990069342
పపరర: లకడహకరసతమహ ఆకలల

93-105/597

భరస : సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1215
వయససస:72
లస: ససస స
3061 SAA0734393
పపరర: నడగమలలర సవరగ మతషకకరర

93-105/600

3062 AP150990069613
పపరర: లకడహ మమమదసకకరర

93-105/603

3065 DDN2170116
పపరర: సరయబబబబ మమమదసకకరర

3068 AP150990066140
పపరర: రరమమహనరరవప గసగరశశటట

తసడడ:డ రరస మహన రరవప gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_1217
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_1217
వయససస:60
లస: పప

3070 AP150990069089
పపరర: కనకమహ బబ డపరటట

3071 AP150990066137
పపరర: వరరరఘవయఖ బబ డపరటట

93-105/609

భరస : ససబబబ రరవప bodapati
ఇసటట ననస:100_6_1218
వయససస:72
లస: ససస స
93-105/612

3076 AP150990069059
పపరర: శవలల పపరరచరర

93-105/615

93-105/618

93-105/607

3080 DDN2173151
పపరర: సరసబబడజఖస మసచనళర

93-105/621

3083 AP150990066313
పపరర: శవయఖ దడసస చలవరదద

93-105/610

3086 SAA0384362
పపరర: రమమదతవ వవమమ
భరస : శకనవరస రరవప vema
ఇసటట ననస:100_6_1228
వయససస:42
లస: ససస స

3066 AP150990069108
పపరర: వనకలమమరర గసగరశశటట

93-105/605

3069 AP150990069090
పపరర: లకడహ బబ డపరటట

93-105/608

3072 AP150990066111
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ డపరటట

93-105/611

తసడడ:డ ససబబబరరవప bodapati
ఇసటట ననస:100_6_1218
వయససస:47
లస: పప
93-105/613

3075 SAA0300129
పపరర: సతష బబబబ పపరరచరర

93-105/614

తసడడ:డ అసజబబబబ parecharla
ఇసటట ననస:100_6_1221
వయససస:32
లస: పప
93-105/616

3078 SAA0915449
పపరర: గగపసనడద పపరరచరర

93-105/617

తసడడ:డ శకనవరస రరవప parecharla
ఇసటట ననస:100_6_1222
వయససస:25
లస: పప
93-105/619

3081 AP150990066106
పపరర: బబజబబబబ మసచనళళ

93-105/620

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1225
వయససస:45
లస: పప
93-105/622

తసడడ:డ కకటయఖ dasamchalavadi
ఇసటట ననస:100_6_1226
వయససస:60
లస: పప
93-105/624

93-105/602

భరస : వర రరఘవయఖ bodapati
ఇసటట ననస:100_6_1218
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబజబబబబ manchinella
ఇసటట ననస:100_6_1225
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవయఖ dasam
ఇసటట ననస:100_6_1226
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష gurrala
ఇసటట ననస:100_6_1228
వయససస:34
లస: ససస స

3077 AP150990069512
పపరర: మమణణకఖమహ పపరరచరర

3063 SAA0377952
పపరర: రమమష బబబబ మమమతషకకరర

భరస : రరమహహన రరవప gangisetty
ఇసటట ననస:100_6_1217
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ రరవప parecharla
ఇసటట ననస:100_6_1222
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణరరవప parecharla
ఇసటట ననస:100_6_1222
వయససస:55
లస: పప

3085 SAA0439786
పపరర: ససజజత గబరరకల

93-105/604

భరస : అసజ బబబబ parecharla
ఇసటట ననస:100_6_1221
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప parecharla
ఇసటట ననస:100_6_1222
వయససస:47
లస: ససస స

3082 SAA0301689
పపరర: రతనకలమమరర దడసస

3074 AP150990069060
పపరర: కకషష కలమమరర పపరరచరర

93-105/599

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప maidhukuri
ఇసటట ననస:100_6_1216
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప bodapati
ఇసటట ననస:100_6_1218
వయససస:45
లస: పప

3073 AP150990069212
పపరర: సరమమమ జఖమబ బబ డపరటట
podapati
భరస : సరసబయఖ bodapati
ఇసటట ననస:100_6_1219
వయససస:72
లస: ససస స

3079 AP150990066431
పపరర: శకనవరసరరవప పపరరచరర

93-105/601

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప maidukuri
ఇసటట ననస:100_6_1216
వయససస:35
లస: పప
93-105/606

3060 SAA0734351
పపరర: ససససహథ మమడడకకరర

భరస : శకధర medukuri
ఇసటట ననస:100_6_1216
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప maidhukuri
ఇసటట ననస:100_6_1216
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమమధసకకరర
ఇసటట ననస:100_6_1216
వయససస:32
లస: పప
3067 SAA0260000
పపరర: ససరరష గసగరశశటట

93-105/598

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1215
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరయబబబబ maidhukuri
ఇసటట ననస:100_6_1216
వయససస:33
లస: ససస స
3064 SAA0378091
పపరర: శకధర బబబబ మమమధసకకరర

3059 AP150990066483
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల

3084 SAA0330050
పపరర: లకడహ తరరపతమహ గబరరకల

93-105/623

భరస : మబరళకకషష gurrala
ఇసటట ననస:100_6_1228
వయససస:31
లస: ససస స
93-105/625

3087 AP150990069738
పపరర: లకడహకరసతస గబరరకల gurrala

93-105/626

భరస : శసకరరరవప gurrala
ఇసటట ననస:100_6_1228
వయససస:62
లస: ససస స
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93-105/627

తసడడ:డ శసకరరరవప gurrala
ఇసటట ననస:100_6_1228
వయససస:35
లస: పప
3091 SAA0330191
పపరర: సససదరమహ జజడడ

93-105/630

93-105/633

93-105/636

93-105/639

93-105/643

93-105/646

93-105/650

భరస : నడగరశశర రరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:35
లస: ససస స

3104 SAA0734898
పపరర: సససధరమమరర కకచచరర

3107 AP150990066439
పపరర: వరశసకరరరవప కకచచచరర

3110 SAA0384032
పపరర: రరజఖలకడహ పససపపలలటట

93-105/653

3113 SAA1020775
పపరర: పపరష చసదదక
డ గళర

3116 AP150990069210
పపరర: భబలకడహ జపపడడ
భరస : శకనవరస రరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:40
లస: ససస స

93-105/635

93-105/638

93-105/640

3102 SAA0733825
పపరర: శక దతవ కకచచరర

93-105/642

భరస : సరసబశవరరవప kotcherla
ఇసటట ననస:100_6_1234
వయససస:31
లస: ససస స
93-105/644

3105 AP150990069525
పపరర: తడమసమహ కకచచచరర

93-105/645

భరస : వనసకయఖ kotcherla
ఇసటట ననస:100_6_1234
వయససస:60
లస: ససస స
93-105/647

3108 AP150990066433
పపరర: వనసకయఖ కకచచచరర

93-105/648

తసడడ:డ గబరవయఖ kotcherla
ఇసటట ననస:100_6_1234
వయససస:65
లస: పప
93-105/651

3111 DDN1430495
పపరర: భబససరరరవప తతట�

93-105/652

తసడడ:డ వరయఖ thota
ఇసటట ననస:100_6_1236
వయససస:35
లస: పప
93-105/654

తసడడ:డ మసరసన రరవప గళర
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:26
లస: ససస స
93-105/656

3096 SAA0983776
పపరర: ఉమ శసకరగ కకసన

3099 SAA0301606
పపరర: రరమమనసజమహ లకరసకలల
lakkakula
భరస : శసక రరవప lakkakula
ఇసటట ననస:100_6_1233
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయమఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:100_6_1236
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర యఖ kotha
ఇసటట ననస:100_6_1236
వయససస:51
లస: పప
3115 SAA0384727
పపరర: నవఖ జపపడడ

3101 SAA0329979
పపరర: నడగరరజ ఆకలల కరససల

93-105/632

93-105/637

తసడడ:డ వనసకయఖ kotcherla
ఇసటట ననస:100_6_1234
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకసడలల kotha
ఇసటట ననస:100_6_1236
వయససస:42
లస: ససస స
3112 AP150990066430
పపరర: కకసడలల కకతడస

3098 AP150990069519
పపరర: రసగరయమహ పగడడల

3093 SAA0384057
పపరర: శవ కకటటశశరర జడ

భరస : రరమ కకషష kosana
ఇసటట ననస:100_6_1231
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర kotcherla
ఇసటట ననస:100_6_1234
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ kotcherla
ఇసటట ననస:100_6_1234
వయససస:34
లస: పప
3109 DDN2173037
పపరర: రమమదతవ కకతడస

93-105/634

తసడడ:డ ససబబబరరవప kasula
ఇసటట ననస:100_6_1233
వయససస:39
లస: పప

భరస : వర శసకర రరవప kotcherla
ఇసటట ననస:100_6_1234
వయససస:31
లస: ససస స
3106 DDN1430545
పపరర: సరసబశవరరవప కకచచచరర

3095 SAA0983743
పపరర: వశరశసజల కకsana

93-105/629

భరస : కకటటశశరరరవప jada
ఇసటట ననస:100_6_1229/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1233
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప lakkakula
ఇసటట ననస:100_6_1233
వయససస:34
లస: పప
3103 SAA0914748
పపరర: నడగమలర క కకచచరర

93-105/631

తసడడ:డ రరమ కకషష kosana
ఇసటట ననస:100_6_1231
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ kasula
ఇసటట ననస:100_6_1233
వయససస:31
లస: ససస స
3100 SAA0329755
పపరర: రరసబబబబ లకరసకలల

3092 SAA0377903
పపరర: అశశక ఇసటటరర

3090 AP150990066632
పపరర: శసకరరరవప గబరరకల

తసడడ:డ రరమకకటయఖ gurrala
ఇసటట ననస:100_6_1228
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప inturi
ఇసటట ననస:100_6_1229
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమబలల jada
ఇసటట ననస:100_6_1229/1
వయససస:69
లస: ససస స
3097 SAA0439745
పపరర: పరరశత కరససల

93-105/628

తసడడ:డ జగనడనధస vema
ఇసటట ననస:100_6_1228
వయససస:56
లస: పప

భరస : హనసమయఖ� jada
ఇసటట ననస:100_6_1229
వయససస:57
లస: ససస స
3094 SAA0915183
పపరర: ససతవరమహ జడ

3089 SAA0377713
పపరర: శకనవరస రరవప వవమమ

3114 SAA0384412
పపరర: మమనక జపపడడ

93-105/655

భరస : సరసబశవ రరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:32
లస: ససస స
93-105/657

3117 AP150990069209
పపరర: సరమమమ జఖస జపపడడ

93-105/658

భరస : నరసససహ రరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:58
లస: ససస స

Page 106 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

3118 AP150990066610
పపరర: సరసబశవరరవప జపపడడ

93-105/660

తసడడ:డ నరసససహరరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:43
లస: పప
3121 AP150990066441
పపరర: నరసససహరరవప జపపడడ

93-105/663

93-105/666

93-105/669

93-105/672

93-105/675

93-105/678

93-105/681

తసడడ:డ రరఘవయఖ gandham
ఇసటట ననస:100_6_1250
వయససస:70
లస: పప

3131 AP150990069482
పపరర: నడగరశశరమహ చససచస

3134 AP150990069208
పపరర: రసగరయమహ కకరరళళ

3137 AP150990066508
పపరర: పపరషచసదడరరవప చససచస

3140 AP150990069478
పపరర: శవపరరశత

93-105/684

3143 DDN2170538
పపరర: వనసకటపలయఖ గసధస

93-105/673

3146 SAA0330209
పపరర: లకడహ ఆకలల
భరస : వనసకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1251
వయససస:49
లస: ససస స

3126 DDN2170520
పపరర: హరరబబబబ పగడడల

93-105/668

3129 AP150990069371
పపరర: లకడహ మచచ

93-105/671

3132 SAA1036400
పపరర: అనసరరధ కలరరళర

93-105/674

భరస : శవ శసకర రరవప కలరరళర
ఇసటట ననస:100_6_1246
వయససస:45
లస: ససస స
93-105/676

3135 SAA0734443
పపరర: వనసకట నరసమహ కకరరళర

93-105/677

భరస : రరధ కకషష మబరరస kurella
ఇసటట ననస:100_6_1246
వయససస:79
లస: ససస స
93-105/679

3138 AP150990069633
పపరర: లకడహ మమరరశశటట

93-105/680

భరస : రరమకకషష marishetti
ఇసటట ననస:100_6_1248
వయససస:42
లస: ససస స
93-105/682

3141 SAA0458091
పపరర: శకనవరస రరవప గగవసదస

93-105/683

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:100_6_1249
వయససస:31
లస: పప
93-105/685

తసడడ:డ రరఘవయఖ govindu
ఇసటట ననస:100_6_1249
వయససస:71
లస: పప
93-105/688

93-105/665

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:100_6_1242
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస govindu
ఇసటట ననస:100_6_1249
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస govindu
ఇసటట ననస:100_6_1249
వయససస:34
లస: పప
3145 AP150990066751
పపరర: రరధడకకషష గసధస

93-105/670

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1246
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1248
వయససస:50
లస: పప
3142 DDN2170058
పపరర: కకటటశశరరరవప గగవసదస

3128 SAA0914763
పపరర: వరలకడహ పరవపలకరర

3123 DDN2170033
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దడసస

తసడడ:డ శవయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1241
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ kurella
ఇసటట ననస:100_6_1246
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కలరరళర
ఇసటట ననస:100_6_1246
వయససస:49
లస: పప
3139 AP150990066432
పపరర: రరమకకషష మమరరశశటట

93-105/667

భరస : పపరష చసదడరరవప chunchu
ఇసటట ననస:100_6_1246
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప kurella
ఇసటట ననస:100_6_1246
వయససస:62
లస: ససస స
3136 SAA1039875
పపరర: శవ శసకర రరవప కలరరళర

3125 AP150990069571
పపరర: కకటటశశరమహ పగడడల

93-105/662

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ dasam
ఇసటట ననస:100_6_1239
వయససస:35
లస: పప

భరస : దసరర రరవప pamuluri
ఇసటట ననస:100_6_1242
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప pamuluri
ఇసటట ననస:100_6_1242
వయససస:26
లస: పప
3133 AP150990069565
పపరర: లలమవత కకరరళళ

93-105/664

భరస : శవయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1241
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1241
వయససస:37
లస: పప
3130 SAA0915464
పపరర: దసరర రరవప పరవపలకరర

3122 AP150990069471
పపరర: లకడహ దడసస

3120 AP150990066630
పపరర: శకనవరసరరవప జపపడడ

తసడడ:డ నరసససహరరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:49
లస: పప

భరస : ధశరధ రరమయఖ dasam
ఇసటట ననస:100_6_1239
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ dasam
ఇసటట ననస:100_6_1239
వయససస:65
లస: పప
3127 DDN1431261
పపరర: శకనవరసరరవప పగడడల

93-105/661

తసడడ:డ నరసససహరరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప jupudi
ఇసటట ననస:100_6_1237
వయససస:65
లస: పప
3124 AP150990066302
పపరర: దశరధరరమయఖ దడసస

3119 AP150990066631
పపరర: నడగరశశరరరవప జపపడడ

3144 SAA0458109
పపరర: రరమమసజనవయబలల గగవసదస

93-105/686

తసడడ:డ పదహ రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:100_6_1250
వయససస:29
లస: పప
93-105/689

3147 SAA0915514
పపరర: శకకరసత ఆకలల

93-105/690

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:100_6_1251
వయససస:31
లస: పప
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93-105/691

భరస : కకషష pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1253
వయససస:52
లస: ససస స
3151 SAA0734021
పపరర: జయలకడహ పగడడల

93-105/694

93-105/697

93-105/700

93-105/703

93-105/706

93-105/709

93-105/712

తసడడ:డ ససబబబరరవప kamatham
ఇసటట ననస:100_6_1264
వయససస:55
లస: పప

3161 AP150990069160
పపరర: ధనలకడహ పగడడల

3164 SAA0915167
పపరర: జయశక మమడసరర

3167 AP150990069256
పపరర: సరసబబడజఖస కమతస

3170 DDN2173292
పపరర: శవ నసదదగస

93-105/715

3173 AP150990066619
పపరర: శసకర నసదదగస

93-105/704

3176 SAA0915191
పపరర: తడవవణణ వవలపపరగ
భరస : రరమకకషష vatari
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:25
లస: ససస స

3156 AP150990069642
పపరర: వనసకటటశశరమహ పగడడల

93-105/699

3159 AP150990066793
పపరర: శకరరమమబరరస పగడడల

93-105/702

3162 SAA0377606
పపరర: శవశసకర పగరడడల

93-105/705

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1258
వయససస:31
లస: పప
93-105/707

3165 AP150990069643
పపరర: కకటటశశరమహ పగడల

93-105/708

భరస : శకనవరససలల pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1261
వయససస:44
లస: ససస స
93-105/710

3168 DDN2170348
పపరర: వరయఖ కమతస

93-105/711

తసడడ:డ కకటయఖ kamatham
ఇసటట ననస:100_6_1263
వయససస:36
లస: పప
93-105/713

3171 AP150990069479
పపరర: పదహజ నసదదగస

93-105/714

భరస : నడగరరజ nandigam
ఇసటట ననస:100_6_1264
వయససస:41
లస: ససస స
93-105/716

తసడడ:డ నడరయఖ nandigam
ఇసటట ననస:100_6_1264
వయససస:45
లస: పప
93-105/718

93-105/696

తసడడ:డ నడసరయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1256
వయససస:51
లస: పప

భరస : శసకర nandigam
ఇసటట ననస:100_6_1264
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నడరయఖ nandigam
ఇసటట ననస:100_6_1264
వయససస:72
లస: ససస స
3175 AP150990066723
పపరర: వరనడరరయణ కమతస

93-105/701

భరస : కకటయఖ kamatham
ఇసటట ననస:100_6_1263
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వరనడరరయమణ kamatham
ఇసటట ననస:100_6_1264
వయససస:37
లస: ససస స
3172 AP150990069477
పపరర: మహలకడహ నసదదగస

3158 SAA0915423
పపరర: రవ చసదడ బబబబ పరసస

3153 SAA0733841
పపరర: రరమమసజనవయబలల పగడడల

భరస : శకరరమబహరరస pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1256
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప meduri
ఇసటట ననస:100_6_1260
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరయఖ kamatham
ఇసటట ననస:100_6_1263
వయససస:30
లస: ససస స
3169 SAA0302307
పపరర: వరలకడహ కమతస

93-105/698

భరస : నడగరశశరరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1258
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1258
వయససస:46
లస: పప
3166 SAA0302281
పపరర: లకడహ కమతస

3155 SAA0914805
పపరర: తడవవణణ పరసస

93-105/693

తసడడ:డ కకసడల రరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1254
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జనడరర న రరవప pasam
ఇసటట ననస:100_6_1256
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ dasam
ఇసటట ననస:100_6_1257
వయససస:50
లస: పప
3163 DDN2170470
పపరర: నడగరశశరరరవప పగడడల

93-105/695

భరస : రవచసదడ బబబబ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1256
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమబరరస pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1256
వయససస:27
లస: పప
3160 AP150990066484
పపరర: కలచతలలడడ దడసస

3152 AP150990069645
పపరర: ససరఖకలమమరర పగడడల

3150 SAA0914789
పపరర: దదవఖ పగడడల

భరస : ధనససజయ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1254
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1254
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1254
వయససస:30
లస: పప
3157 SAA0558106
పపరర: నడగరసదడబబబబ పగడడల

93-105/692

తసడడ:డ కకషషమబరరస pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1253
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరష pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1254
వయససస:29
లస: ససస స
3154 SAA0734047
పపరర: శకనవరస రరవప పగడడల

3149 DDN2170546
పపరర: ధనససజయ పగడడల

3174 AP150990066479
పపరర: నడగరరజ నసదదగస

93-105/717

తసడడ:డ నడరయఖ nandigam
ఇసటట ననస:100_6_1264
వయససస:50
లస: పప
93-105/719

3177 SAA0474668
పపరర: దసరరర భవరన వవతడరగ

93-105/720

భరస : కరమమశశర రరవప వవతడరగ
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:31
లస: ససస స
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3178 AP150990069416
పపరర: నడగమలలర శశరర ఏలకరర

93-105/721

భరస : రరసబబబబ veluri
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:42
లస: ససస స
3181 SAA0915357
పపరర: బబలకకషష వవలకరర

93-105/724

3182 SAA0915365
పపరర: రరమకకషష వవలకరర

93-105/727

3185 DDN2170579
పపరర: బబలసససదరస ఏలకరర eluri

తసడడ:డ పడభబకర రరవప lakkishetty
ఇసటట ననస:100_6_1266
వయససస:30
లస: పప
93-105/733

93-105/736

93-105/739

93-105/742

తసడడ:డ వనసకటరమణ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1274
వయససస:31
లస: పప

3197 SAA0734013
పపరర: గగతడవరణణ సనక

3200 SAA0300467
పపరర: శకనవరస రరవప సనక

93-105/745

93-105/748

3203 SAA0914821
పపరర: చసదదక
డ కడదస

3186 AP150990069614
పపరర: నడగరశశరమహ లకకససశశటట

3189 SAA0377994
పపరర: శవ రరమకకషష లకససశశటట

93-105/734

3192 AP150990069672
పపరర: కకటటశశరమహ పగడడల

93-105/729

93-105/732

93-105/735

భరస : శసకర pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1270
వయససస:46
లస: ససస స
93-105/737

3195 SAA0302323
పపరర: శరరద రరమ

93-105/738

భరస : శకనవరస pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1272
వయససస:35
లస: ససస స
93-105/740

3198 SAA0302349
పపరర: కకటటశశరమహ సనక

93-105/741

భరస : సరసబశవరరవప sanaka
ఇసటట ననస:100_6_1273
వయససస:51
లస: ససస స
93-105/743

3201 AP150990066737
పపరర: మసరసన రరవప గళళ

93-105/744

తసడడ:డ అపరలరరవప gall
ఇసటట ననస:100_6_1273
వయససస:55
లస: పప
93-105/746

3204 AP150990069277
పపరర: భబగఖలకడహ కడదస

భరస : వనసకట మహహష బబబబ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1274
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1274
వయససస:47
లస: ససస స

3206 AP150990066186
పపరర: వనసకటరమణ కడదస

3207 SAA0915209
పపరర: కలమఖణణ వవలకరర

తసడడ:డ ససరయఖ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1274
వయససస:52
లస: పప

93-105/726

తసడడ:డ పడభబకరరరవప lakkishetty
ఇసటట ననస:100_6_1266
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప sanaka
ఇసటట ననస:100_6_1273
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1274
వయససస:25
లస: ససస స
3205 SAA0300509
పపరర: ఉమ మహహశ బబబబ కడడధమ

93-105/731

భరస : శకనవరస రరవప sanaka
ఇసటట ననస:100_6_1273
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప galla
ఇసటట ననస:100_6_1273
వయససస:72
లస: ససస స
3202 SAA1028787
పపరర: సససదరఖ కరడడడస

3194 SAA0734567
పపరర: నడగరశశర రరవప పగడడల

3183 SAA0378117
పపరర: కరమమశశరరరవప ఏలకరర

భరస : పడభబకరరరవప lakkishetty
ఇసటట ననస:100_6_1266
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1270
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర rama
ఇసటట ననస:100_6_1272
వయససస:45
లస: పప
3199 AP150990069540
పపరర: పసచచమహ గళళ

93-105/728

తసడడ:డ కకటయఖ lakkishetty
ఇసటట ననస:100_6_1266
వయససస:88
లస: పప

భరస : సరసబయఖ pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1270
వయససస:57
లస: ససస స
3196 SAA0300442
పపరర: శకనవరస రరమ

3191 AP150990066707
పపరర: సతఖనడరరయణ లకకసశశటట

93-105/723

తసడడ:డ కకషష సరశమ veluri
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప lakkishetty
ఇసటట ననస:100_6_1266
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ lakkishetty
ఇసటట ననస:100_6_1266
వయససస:55
లస: పప
3193 AP150990069462
పపరర: సరసబబడజఖస పగడడల

93-105/725

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ veluri
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:78
లస: పప

93-105/730 3188 SAA0378257
3187 SAA0413468
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప లకకససశశటట
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప లకససశశటట

3180 SAA1028803
పపరర: మణణకసఠ వవలకరర

తసడడ:డ రరసబబబబ వవలకరర
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకషష సరశమ veluri
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబలసససదరమబ veluri
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:47
లస: పప

3190 AP150990066711
పపరర: పడభబకరరరవప లకకసశశటట

93-105/722

భరస : బబలసససదరమస veluri
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష సరశమ veluri
ఇసటట ననస:100_6_1265
వయససస:25
లస: పప
3184 AP150990066485
పపరర: రరసబబబబ ఏలకరర

3179 AP150990069481
పపరర: పసచచమహ ఏలకరర

93-105/749

93-105/747

93-105/750

భరస : గగపస veluri
ఇసటట ననస:100_6_1275
వయససస:24
లస: ససస స
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3208 AP150990069480
పపరర: కరమమశశరర ఏలకరర

93-105/751

భరస : వరరరఘవ veluri
ఇసటట ననస:100_6_1275
వయససస:44
లస: ససస స
3211 AP150990069189
పపరర: లకడహరరజఖస తతట

93-105/754

93-105/757

93-105/760

93-105/763

93-105/766

93-105/769

93-105/772

తసడడ:డ పపననయఖ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1290
వయససస:45
లస: పప

3221 AP150990069191
పపరర: పదహ దడదద

3224 AP150990066280
పపరర: శవశసకరరరవప దడదద

3227 AP150990066763
పపరర: శకనవరసరరవప దడదద

3230 SAA1028761
పపరర: నడగరశశరమహ చససచస

93-105/776

3233 SAA1028779
పపరర: పపజత కడదస

93-105/764

3236 AP150990069448
పపరర: రమమదతవ కడదస
భరస : శవయఖ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1291
వయససస:43
లస: ససస స

3216 SAA0329813
పపరర: చనబడహహయఖ దడదద

93-105/759

3219 AP150990069190
పపరర: మమధవలత దడదద

93-105/762

3222 AP150990069192
పపరర: రరజఖలకడహ దడదద

93-105/765

భరస : శసకరరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_6_1284
వయససస:52
లస: ససస స
93-105/767

3225 SAA0439554
పపరర: అరరణ దడదద

93-105/768

భరస : శకనవరసరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_6_1285
వయససస:37
లస: ససస స
93-105/770

3228 SAA0302398
పపరర: ధనలకడహ పససపపలలటట

93-105/771

భరస : కకటటశశరరవప pasupuleti
ఇసటట ననస:100_6_1286
వయససస:47
లస: ససస స
93-105/774

3231 AP150990066601
పపరర: కకసడలరరవప పగడడల

93-105/775

తసడడ:డ నడసరయఖ chunchu
ఇసటట ననస:100_6_1289
వయససస:55
లస: పప
93-105/777

తసడడ:డ ససబబబరరవప kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1290
వయససస:23
లస: ససస స
93-105/779

93-105/756

భరస : నడగరశశరరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_6_1282
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చససచస
ఇసటట ననస:100_6_1289
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ chunchu
ఇసటట ననస:100_6_1289
వయససస:69
లస: పప
3235 SAA0329821
పపరర: ససబబబరరవప కడదస

93-105/761

తసడడ:డ వరయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1285
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:100_6_1286
వయససస:55
లస: పప
3232 AP150990066660
పపరర: వనసకటటశశరరర చససచస

3218 AP150990066381
పపరర: శకమనడనరరయణ దడదద

3213 AP150990066219
పపరర: మమధవరరవప తతట

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1281
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1284
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1285
వయససస:51
లస: పప
3229 AP150990066787
పపరర: కకటటశశరరరవప పససపపలలటట

93-105/758

భరస : శవకకటటశశరరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_6_1284
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప దడదథ
ఇసటట ననస:100_6_1284
వయససస:28
లస: పప
3226 AP150990066188
పపరర: శవకకటటశశరరరవప దడదద

3215 AP150990069396
పపరర: పప లలరమహ దడదద

93-105/753

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర thota
ఇసటట ననస:100_6_1280
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1281
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1282
వయససస:49
లస: పప
3223 SAA0458125
పపరర: ఉదయ కలమమర దడదథ

93-105/755

భరస : శకమనడనరరయణ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1281
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1281
వయససస:36
లస: పప
3220 AP150990066405
పపరర: నడగరశశరరరవప దడదద

3212 SAA0439034
పపరర: నరసససహ రరవప డతగల

3210 AP150990069710
పపరర: పదడహవత తతట

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:100_6_1280
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలర మసద dagala
ఇసటట ననస:100_6_1280
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర thota
ఇసటట ననస:100_6_1280
వయససస:61
లస: పప
3217 DDN1430966
పపరర: పపదబడహహయఖ దడదద

93-105/752

భరస : నరసససహ రరవప dagala
ఇసటట ననస:100_6_1280
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప thota
ఇసటట ననస:100_6_1280
వయససస:54
లస: ససస స
3214 AP150990066436
పపరర: వనసకటబడవప తతట

3209 SAA0302364
పపరర: నడగమణణ డతగల

3234 SAA0302257
పపరర: రరణణ కడదస

93-105/778

భరస : ససబబబరరవప కడదస
ఇసటట ననస:100_6_1290
వయససస:40
లస: ససస స
93-105/780

3237 SAA1503218
పపరర: రమదతవ కనడస

93-105/781

భరస : శకనస వరస రరవప కనడస
ఇసటట ననస:100_6_1291
వయససస:50
లస: ససస స
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3238 SAA0259853
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కడదస

93-105/782

తసడడ:డ శవయఖ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1291
వయససస:31
లస: పప

93-105/783

తసడడ:డ పపననయఖ kaddam
ఇసటట ననస:100_6_1291
వయససస:53
లస: పప

3241 AP150990069463
పపరర: ససతడరరమమహ పగడడల

93-105/785

భరస : ఆసజనవయబలల pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1293
వయససస:62
లస: ససస స
3244 SAA1028753
పపరర: శరలన గరదచ

3242 DDN1431998
పపరర: శవరరమకకషష పగడడల

93-105/788

3245 AP150990069609
పపరర: కకటటశశరమహ గరదచ

3240 SAA0330175
పపరర: నడగమలలర శశరర పగడడల

93-105/784

భరస : శవరరమకకకషష pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1293
వయససస:33
లస: ససస స
93-105/786

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల pagadala
ఇసటట ననస:100_6_1293
వయససస:35
లస: పప

తలర : కకటటశశరమహ గరదచ
ఇసటట ననస:100_6_1295
వయససస:24
లస: ససస స

3247 DDN2173300
పపరర: వజయ కమతస

3239 SAA0260067
పపరర: శవయఖ కడదస

3243 SAA1028746
పపరర: అనసష గరడచ

93-105/787

భరస : సరసబయఖ గరడచ
ఇసటట ననస:100_6_1295
వయససస:24
లస: ససస స
93-105/789

భరస : శకనవరసరరవప gade
ఇసటట ననస:100_6_1295
వయససస:45
లస: ససస స

3246 SAA0413666
పపరర: సరసబయఖ గరదచ

93-105/790

తసడడ:డ శకనవరసరరవపv gade
ఇసటట ననస:100_6_1295
వయససస:30
లస: పప
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93-105/791

భరస : శకనవరస kamatham
ఇసటట ననస:100_6_1297
వయససస:35
లస: ససస స
3250 SAA0331199
పపరర: వవసకరయమహ మదడడ డడ

93-105/794

93-105/798

93-105/801

93-105/804

భరస : అరరణ కలమమర myneni
ఇసటట ననస:100_6_1305
వయససస:35
లస: ససస స

93-105/799

3257 SAA0439760
పపరర: ధన లకడహ దడదద

3260 SAA0439174
పపరర: గణణశ దడదథ

93-105/807

3263 SAA0439166
పపరర: వవసకయఖ దడదథ

93-105/802

3266 AP150990069758
పపరర: లకడహ మమమనవన

93-105/797

3255 SAA0915381
పపరర: లకడహ నడరరయణ మమమనవన

93-105/800

3258 SAA0439752
పపరర: ననసకటటశశరమమహ దడదద

93-105/803

భరస : రరమకకషష dadi
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:37
లస: ససస స
93-105/805

3261 SAA0439158
పపరర: అసజనవయబలల దడదథ

93-105/806

తసడడ:డ హరర బబబబ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:33
లస: పప
93-105/808

తసడడ:డ హరర బబబబ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:35
లస: పప
93-105/810

3252 SAA0983792
పపరర: ససభబషసణణ మమమనవన

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప myneni
ఇసటట ననస:100_6_1303
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబబ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప myneni
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:34
లస: పప
3265 SAA0423293
పపరర: దతవకక దతవ మయనవన

3254 AP150990069455
పపరర: వససత మమమనవన

93-105/793

తసడడ:డ లకడహ నడరరయణ myneni
ఇసటట ననస:100_6_1303
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వవసకయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:52
లస: ససస స
3262 SAA0300392
పపరర: శవరజ మయనవన

93-105/795

భరస : వనసకటటశశరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_6_1303
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవరజ మమమనవన
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:28
లస: ససస స
3259 AP150990069433
పపరర: గరసధథ మమమనవన

3251 AP150990069242
పపరర: సతఖవత మమచడబతష
స న

3249 SAA0384610
పపరర: పదహ ఉదయగరరర

భరస : రరమకకషష uddagri
ఇసటట ననస:100_6_1299
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప machabathuni
ఇసటట ననస:100_6_1299
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ myneni
ఇసటట ననస:100_6_1303
వయససస:39
లస: ససస స
3256 SAA0474643
పపరర: ససజనఖ మమమనవన

93-105/792

తసడడ:డ కకటయఖ kamatham
ఇసటట ననస:100_6_1297
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప manadai
ఇసటట ననస:100_6_1299
వయససస:56
లస: ససస స
3253 SAA0302240
పపరర: ససజజత మయనవన

3248 AP150990066724
పపరర: శకనవరస కమతస

3264 AP150990066220
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమమనవన

93-105/809

తసడడ:డ కకటయఖ myneni
ఇసటట ననస:100_6_1304
వయససస:60
లస: పప
93-105/811

భరస : చనమసరసన రరవప vishnumolkala
ఇసటట ననస:100_6_1305
వయససస:52
లస: ససస స

3267 SAA0329805
పపరర: అరరణ కలమమర మమమనవన

93-105/812

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:100_6_1305
వయససస:39
లస: పప
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3268 AP150990066786
పపరర: చనమసరసనరరవప మమమనవన

93-105/813

తసడడ:డ పపదమసరసనరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_6_1305
వయససస:60
లస: పప
3271 DDN2170181
పపరర: కకటటశశరరరవప దడదద

93-105/816

93-105/959

93-105/962

93-105/965

93-105/968

93-105/971

93-105/974

భరస : సరయబబబబ yasam
ఇసటట ననస:100_7_1324
వయససస:52
లస: ససస స

3281 SAA0260059
పపరర: కకషషకకషప ర తననరర

3284 AP150990066480
పపరర: శకనవరసరరవప మమమనవన

3287 AP150990069586
పపరర: కకటటశశరమహ మమమనవన

3290 DDN2173383
పపరర: శవకలమమరర మమమనవన

93-105/977

3293 AP150990066844
పపరర: రరమయఖ వరరటర

93-105/966

3296 SAA0734526
పపరర: కకకషషవవణణ మమసస
భరస : పప తష రరజ yasam
ఇసటట ననస:100_7_1324
వయససస:72
లస: ససస స

3276 AP150990066769
పపరర: శశషగరరరరరవప దడదద

93-105/961

3279 AP150990066501
పపరర: మమహనరరవప జడడగబ

93-105/964

3282 AP150990069310
పపరర: సరసబబడజఖస మమమనవన

93-105/967

భరస : ఆసజనవయబలల myneni
ఇసటట ననస:100_7_1313
వయససస:72
లస: ససస స
93-105/969

3285 AP150990069309
పపరర: వజయకలమమరర మమమనవన

93-105/970

భరస : శశషగరరరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_7_1315
వయససస:52
లస: ససస స
93-105/972

3288 AP150990069313
పపరర: బడమరరసబ ససకల

93-105/973

భరస : ససబబబరరవప yerramsetty
ఇసటట ననస:100_7_1317
వయససస:67
లస: ససస స
93-105/975

3291 AP150990069779
పపరర: ససతడరరవమహ పసరరటర

93-105/976

భరస : రరమయఖ piratla
ఇసటట ననస:100_7_1318
వయససస:52
లస: ససస స
93-105/978

తసడడ:డ వనసకయఖ piratla
ఇసటట ననస:100_7_1318
వయససస:67
లస: పప
93-105/980

93-105/994

తసడడ:డ వనసకయఖ jidugu
ఇసటట ననస:100_7_1311
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_7_1318
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_7_1318
వయససస:45
లస: పప
3295 AP150990069287
పపరర: లకడహనడగరసశరర యమసస

93-105/963

భరస : పపలమరరరవప myneni
ఇసటట ననస:100_7_1317
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస myneni
ఇసటట ననస:100_7_1317
వయససస:51
లస: పప
3292 AP150990066209
పపరర: సరసబశవరరవప మమమనవన

3278 SAA0377986
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జడడగబ

3273 DDN2170421
పపరర: వరపడసరదస దడదద

తసడడ:డ వనసకయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_7_1309
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల myneni
ఇసటట ననస:100_7_1314
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లకహయఖ myneni
ఇసటట ననస:100_7_1315
వయససస:65
లస: పప
3289 AP150990066860
పపరర: పపలమరరరవప మమమనవన

93-105/960

తసడడ:డ వనసకటరమణ tanniru
ఇసటట ననస:100_7_1312
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస mannee
ఇసటట ననస:100_7_1314
వయససస:36
లస: ససస స
3286 AP150990066620
పపరర: శశషగరరరరరవప మమమనవన

3275 DDN2173193
పపరర: భబగఖలకడహ దడదద

93-105/815

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర dadi
ఇసటట ననస:100_7_138
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప jidugu
ఇసటట ననస:100_7_1311
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటరమణడరరవప tanniru
ఇసటట ననస:100_7_1312
వయససస:49
లస: ససస స
3283 DDN1433283
పపరర: రరధదక మమమనవన

93-105/817

భరస : శశషగరరరరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_7_1309
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహనడడవప jidugu
ఇసటట ననస:100_7_1311
వయససస:47
లస: ససస స
3280 AP150990069312
పపరర: లకడహ తననరర

3272 AP150990066523
పపరర: శవయఖ దడదద

3270 SAA0302182
పపరర: ఏడడకకసడలమహ దడదద

భరస : శవయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1306
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1306
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర dadi
ఇసటట ననస:100_7_1308
వయససస:62
లస: ససస స
3277 AP150990069626
పపరర: పదడహవత జడడగబ

93-105/814

భరస : కకటటశశర రరవప dadi
ఇసటట ననస:100_6_1306
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_6_1306
వయససస:37
లస: పప
3274 AP150990069467
పపరర: భబరత దడదద

3269 SAA0915159
పపరర: నడగలకడహ దడడడ

3294 SAA0734716
పపరర: వనసకటటశశరమహ యమసస

93-105/979

తసడడ:డ తడసడవకకషష yasam
ఇసటట ననస:100_7_1324
వయససస:30
లస: ససస స
93-105/981

3297 SAA0259986
పపరర: సరసబబశవరరవప యమసమ

93-105/982

తసడడ:డ shayibaabu yerramsetty
ఇసటట ననస:100_7_1324
వయససస:32
లస: పప
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3298 SAA0331132
పపరర: బబలచసదడరరవప యమసస

93-105/983

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_7_1324
వయససస:33
లస: పప
3301 AP150990066427
పపరర: రరసబబబబ యమసస

93-105/986

93-105/989

93-105/992

93-105/998

93-105/57

భరస : వనసకటటశశర రరవప pothamsetty
ఇసటట ననస:100_10_1369
వయససస:49
లస: ససస స

3308 AP150990066240
పపరర: శవయఖ యమసస

93-105/60

93-105/55

3320 AP150990069547
పపరర: పదడహవత మమకకనవన
భరస : చలపతరరవప makineni
ఇసటట ననస:100_88
వయససస:46
లస: ససస స

3322 SAA0384859
పపరర: వనసకట లత పగడడల

3323 SAA0384925
పపరర: రరధదక పగడడల

93-105/63

భరస : రరమశశషష pagadala
ఇసటట ననస:100_111
వయససస:39
లస: ససస స

93-105/58

3326 SAA0558098
పపరర: రమమష పగడడల
తసడడ:డ వనసకటసరశమ pagadala
ఇసటట ననస:100_111
వయససస:41
లస: పప

93-105/991

3309 SAA0644781
పపరర: మమమనవన భబరర వ

93-105/995

3312 SAA0131615
పపరర: నడగమలలశశరరరవప సవరస

93-105/56

3315 SAA0300350
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప తసశశటట

93-105/59

తసడడ:డ తరరపతయఖ pothamsetty
ఇసటట ననస:100_10_1369
వయససస:53
లస: పప
93-105/61

3318 SAA0644708
పపరర: దడదథ పపరషచసదడ రరవప

93-105/62

తసడడ:డ రరమబబబబ dadi
ఇసటట ననస:100_10_1372
వయససస:26
లస: పప
93-105/996

3321 SAA0439018
పపరర: ససధడకర మమకకనవన

93-105/997

తసడడ:డ కరశవరరవప makineni
ఇసటట ననస:100_88
వయససస:36
లస: పప
93-105/64

భరస : వరసస pagadala
ఇసటట ననస:100_111
వయససస:42
లస: ససస స
93-105/66

3306 AP150990069465
పపరర: పదడహవత యమసస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప sawaram
ఇసటట ననస:100_10_1359
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవసరసబయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_10_1372
వయససస:82
లస: ససస స
93-105/126

93-105/988

తసడడ:డ శకనవరసరరవ myneni
ఇసటట ననస:100_8_1329
వయససస:26
లస: ససస స

3314 SAA0378075
పపరర: ససరరష బబబబ పప తసశశటట

తసడడ:డ వనసకటజనడరరనరరవప manchinella
ఇసటట ననస:100_11_1386
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర teddy
ఇసటట ననస:100_111
వయససస:39
లస: పప

93-105/993

3311 SAA1039867
పపరర: లకడహ తరరమల సవరస

3317 SAA0733981
పపరర: మవపరమహ దడదద

3303 AP150990069464
పపరర: కకకషషకలమమరర యమసస

భరస : శవయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_7_1328
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప pothamsetty
ఇసటట ననస:100_10_1369
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల దడదద
ఇసటట ననస:100_10_1372
వయససస:27
లస: ససస స

3325 SAA0558122
పపరర: శకనవరస రరడడడ

93-105/990

భరస : నడగ మలలర శశరరరవప సవరస
ఇసటట ననస:100_10_1359
వయససస:26
లస: ససస స

3313 SAA0302141
పపరర: నడగరశశరమహ పప తసశశటట

3319 AP150990066130
పపరర: శవరరమకకషష మసచనళళ

3305 DDN1432558
పపరర: నరరసదడకలమమర యమసస

93-105/985

భరస : సరసబశవరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_7_1327
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల yasam
ఇసటట ననస:100_7_1328
వయససస:60
లస: పప

తలర : శకనస musala
ఇసటట ననస:100_9__1356
వయససస:33
లస: పప

3316 SAA0645358
పపరర: జజఖత దడదద

93-105/987

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_7_1327
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_7_1328
వయససస:33
లస: పప
3310 SAA0655191
పపరర: శవరసజనవయబలల మబసల

3302 AP150990066331
పపరర: అసకమహ యమసస

3300 AP150990069326
పపరర: జజనకమహ యమసస

భరస : అసకమహ yasam
ఇసటట ననస:100_7_1325
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర yasam
ఇసటట ననస:100_7_1325
వయససస:75
లస: పప

భరస : అపరలరరవప enugu
ఇసటట ననస:100_7_1327
వయససస:52
లస: ససస స
3307 SAA0329987
పపరర: శకనవరసరరవప యమసస

93-105/984

భరస : రరసబబబబ yasam
ఇసటట ననస:100_7_1325
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప యమసస
ఇసటట ననస:100_7_1325
వయససస:45
లస: పప
3304 SAA0302497
పపరర: శరరద ఎనసగబ

3299 SAA0439588
పపరర: శరగష యమసస

3324 DDN2173318
పపరర: కకటటశశరమహ పగడడల

93-105/65

భరస : వనసకటసరశమ pagadala
ఇసటట ననస:100_111
వయససస:55
లస: ససస స
93-105/67

3327 DDN1430123
పపరర: వనసకటసరశమ పగడడల

93-105/68

తసడడ:డ ససతడరరమసరశమ pagadala
ఇసటట ననస:100_111
వయససస:65
లస: పప
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93-105/69

భరస : వనసకటటశశరరర sawrna
ఇసటట ననస:100_112
వయససస:37
లస: ససస స
3331 AP150990069294
పపరర: శకలకడహ పప తషనవన

93-105/72

93-105/75

93-105/78

93-105/81

93-105/84

93-105/87

93-105/90

భరస : వనసకటటశశరరవప vadigneni
ఇసటట ననస:100_121
వయససస:52
లస: ససస స

3341 SAA0258681
పపరర: ససజజత పరసకలశస

3344 SAA0330100
పపరర: భవరన చసతడ

3347 AP150990066541
పపరర: రరణబకరరరజ చసతడ

3350 SAA0259879
పపరర: శకకరసత దడదద

93-105/93

3353 AP150990066636
పపరర: సరసబశవరరవప దడదద

93-105/82

3356 AP150990069535
పపరర: ఆదమహ వడడగనవన
భరస : సరసబశవరరవప vadigneni
ఇసటట ననస:100_121
వయససస:57
లస: ససస స

3336 SAA0334011
పపరర: గణణష బబబబ దడదథ

93-105/77

3339 AP150990069561
పపరర: లలతకలమమరర మమక

93-105/80

3342 AP150990069572
పపరర: లకడహ మమక

93-105/83

భరస : వనసకటటశశరరవప meka
ఇసటట ననస:100_118
వయససస:42
లస: ససస స
93-105/85

3345 AP150990069030
పపరర: మసగమహ చసత

93-105/86

భరస : శవరనసదస chinta
ఇసటట ననస:100_119
వయససస:58
లస: ససస స
93-105/88

3348 SAA0915027
పపరర: లకడహ తడవవణణ దడదద

93-105/89

భరస : అసజ బబబబ dadi
ఇసటట ననస:100_120
వయససస:27
లస: ససస స
93-105/91

3351 SAA0299776
పపరర: వవసకటరతనమ దడదథ

93-105/92

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_120
వయససస:34
లస: పప
93-105/94

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_120
వయససస:44
లస: పప
93-105/96

93-105/74

భరస : వనసకటబడవప meka
ఇసటట ననస:100_116
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_120
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� dadi
ఇసటట ననస:100_120
వయససస:37
లస: పప
3355 AP150990069153
పపరర: లకడహకరసతమహ వడడగనవన

93-105/79

తసడడ:డ శవరనసదస chinta
ఇసటట ననస:100_119
వయససస:45
లస: పప

భరస : వరరరఘసయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_120
వయససస:52
లస: ససస స
3352 SAA0300178
పపరర: అసజబబబబ దడదద

3338 AP150990066354
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చసదస

3333 SAA0377432
పపరర: పరమమశశర రరవప పగరడడల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_114
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరణబకరరరజ chinta
ఇసటట ననస:100_119
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరనసదస chinta
ఇసటట ననస:100_119
వయససస:37
లస: పప
3349 AP150990069031
పపరర: వజయలకడహ dadi

93-105/76

భరస : నడగ రరజ parankusham
ఇసటట ననస:100_117
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరరడసరరధథ chinta
ఇసటట ననస:100_119
వయససస:31
లస: ససస స
3346 DDN1430164
పపరర: పరరరసరరధద చసతడ

3335 SAA0259754
పపరర: రవకలమమర దడదథ

93-105/71

తసడడ:డ శకనవరసరరవప pagadala
ఇసటట ననస:100_113
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప chandu
ఇసటట ననస:100_115
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప meka
ఇసటట ననస:100_116
వయససస:24
లస: పప
3343 SAA0258608
పపరర: భబరర వ చసతడ

93-105/73

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_114
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప chandu
ఇసటట ననస:100_115
వయససస:47
లస: ససస స
3340 SAA0983842
పపరర: రరజరష మమకర

3332 AP150990069029
పపరర: శశషమహ దడదద

3330 AP150990066714
పపరర: వనసకటటశశరరర సశరష

తసడడ:డ మసరసనడడవప sawrna
ఇసటట ననస:100_112
వయససస:45
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప dadi
ఇసటట ననస:100_113
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ viraiah potineni
ఇసటట ననస:100_113
వయససస:53
లస: పప
3337 DDN2173359
పపరర: లకడహ చసదస chandu

93-105/70

భరస : మసరసనడడవప sawrna
ఇసటట ననస:100_112
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : హరరబబబబ potineni
ఇసటట ననస:100_113
వయససస:45
లస: ససస స
3334 AP150990066128
పపరర: హరరబబబబ పప తనవన

3329 AP150990069275
పపరర: శవనడగరస దడమబ సశరరష

3354 SAA0384784
పపరర: కమల కలమమరర వడడగరనవన

93-105/95

భరస : వననద vadigneni
ఇసటట ననస:100_121
వయససస:28
లస: ససస స
93-105/97

3357 AP150990066596
పపరర: సరసబశవరరవప వడడగనవన

93-105/98

తసడడ:డ రరమకకటయఖ vadigneni
ఇసటట ననస:100_121
వయససస:70
లస: పప
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93-105/99

భరస : రవ కలమమర vepuri
ఇసటట ననస:100_122
వయససస:35
లస: ససస స

3359 DDN1431956
పపరర: వనసకటకకషష దడదద

తసడడ:డ మసరసనవప dadi
ఇసటట ననస:100_122
వయససస:34
లస: పప

93-105/103 3362 AP150990069495
3361 SAA0439513
పపరర: ససతడమహలకడహ వషష
పపరర: ససశల వషష
ష మలకల
ష మలకల

భరస : లకహయఖ vishnumolkala
ఇసటట ననస:100_124
వయససస:35
లస: ససస స
3364 SAA0439505
పపరర: వనసకట కలమమరర తరరణలర

93-105/106

93-105/109

93-105/112

93-105/115

93-105/118

93-105/121

భరస : కకరణ కలమమర జపలర
ఇసటట ననస:100+2-177
వయససస:33
లస: ససస స

3374 AP150990066606
పపరర: బడహహయఖ యమసస

3377 DDN1431048
పపరర: వరరరఘవయఖ దడదద

3380 AP150990069466
పపరర: రగసమహ యమసస

93-105/124

3383 SAA0644666
పపరర: అమబలలతష నడగరరజ

93-105/113

3386 SAA0554691
పపరర: రరసబబబబ కరరక
తసడడ:డ పడసరద KARRA
ఇసటట ననస:100+2+319
వయససస:43
లస: పప

3366 AP150990069579
పపరర: మలలర శశరర వషష
ష మలకల

93-105/108

3369 AP150990069430
పపరర: నడగశకదతవ యమసస

93-105/111

3372 SAA0519843
పపరర: శవ చరణ తతజ యసస

93-105/114

తసడడ:డ బడమహయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_126
వయససస:27
లస: పప
93-105/116

3375 AP150990066456
పపరర: పరపరరరవప శతడలపప

93-105/117

తసడడ:డ శశషయఖ shitalpu
ఇసటట ననస:100_126
వయససస:75
లస: పప
93-105/119

3378 AP150990066415
పపరర: మసరసనడడవప దడదద

93-105/120

తసడడ:డ వనసకయఖ dadi
ఇసటట ననస:100_127
వయససస:60
లస: పప
93-105/122

3381 SAA0439042
పపరర: రరసబబబబ యమసస

93-105/123

తసడడ:డ ససబబబరరవప yasam
ఇసటట ననస:100_128
వయససస:50
లస: పప
93-105/125

తసడడ:డ సససగయఖ amulothu
ఇసటట ననస:100_133
వయససస:26
లస: పప
93-108/645

93-105/105

భరస : బడహహయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_126
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శవయఖ yasam
ఇసటట ననస:100_128
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ myneni
ఇసటట ననస:100_131
వయససస:36
లస: ససస స
3385 SAA0917932
పపరర: శరరద జపలర

93-105/110

తసడడ:డ మసరసన రరవప dadi
ఇసటట ననస:100_127
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరసబబబబ yasam
ఇసటట ననస:100_128
వయససస:42
లస: ససస స
3382 SAA0644799
పపరర: మమమనవన మహలకడహ

3371 AP150990069497
పపరర: నడగరశశరమహ ససతడలపప

3363 AP150990066604
పపరర: లకహయఖ వషష
ష మలకల

భరస : సరసశవరరవప vishnumolkala
ఇసటట ననస:100_125
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ yasam
ఇసటట ననస:100_126
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప dadi
ఇసటట ననస:100_127
వయససస:52
లస: ససస స
3379 SAA0439570
పపరర: వజయలకడహ యమసస

93-105/107

భరస : పరపరరరవప shitalpu
ఇసటట ననస:100_126
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప ససథడళళపప
ఇసటట ననస:100_126
వయససస:50
లస: పప
3376 AP150990069400
పపరర: సరసబబడజఖస దడదద

3368 AP150990066569
పపరర: సరసబశవరరవప వషష
ష మలకల

93-105/102

తసడడ:డ పపడమమశశరరరవప vishnumolkala
ఇసటట ననస:100_124
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర dadi
ఇసటట ననస:100_125
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప shitalpu
ఇసటట ననస:100_126
వయససస:49
లస: ససస స
3373 AP150990066428
పపరర: శకనవరసరరవప ససథడళళపప

93-105/104

భరస : నడగరశశరరరవప pera
ఇసటట ననస:100_125
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర pera
ఇసటట ననస:100_125
వయససస:54
లస: పప
3370 SAA0983800
పపరర: నడగ లకడహ శతలపప

3365 AP150990069671
పపరర: వనసకటలకడహ పపరర

3360 AP150990066740
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దడదద

తసడడ:డ మసరసన రరవప dadi
ఇసటట ననస:100_122
వయససస:46
లస: పప

భరస : పపడమమశశరరవప vishnumolkala
ఇసటట ననస:100_124
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరస మహన రరవప తరరణలర
ఇసటట ననస:100_125
వయససస:36
లస: ససస స
3367 AP150990066657
పపరర: నడగరశశరరరవప పపరర

93-105/100

3384 SAA0330126
పపరర: రరజఖ లకడహ దడదద

93-105/54

భరస : సరసబశవ రరవప dadi
ఇసటట ననస:100_,120
వయససస:33
లస: ససస స
93-108/644

3387 SAA0655183
పపరర: లకడహ బబ రరక

93-107/776

తలర : శశకలల boraa
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:29
లస: ససస స

Page 115 of 328

3388 SAA0655134
పపరర: శకరరష గగవసదస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16
93-107/777

భరస : మరరయదడసస govindu
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:34
లస: ససస స
3391 SAA0655159
పపరర: అరరణ కకసగల

93-107/780

93-107/783

93-107/786

3400 SAA0734658
పపరర: బసటటల అసకమహ bentala

93-107/787

93-107/790

93-107/793

93-107/986

93-107/796

తసడడ:డ నరసససహ రరవప yatagiri
ఇసటట ననస:101-1-11
వయససస:21
లస: పప

93-107/785

3399 SAA1422260
పపరర: అనల పపనసరర

93-107/1031

3404 SAA0734666
పపరర: జయసపప శవయఖ jayampu

93-107/789

భరస : చనవనసకటటశశరరర� illa
ఇసటట ననస:101-1-08
వయససస:47
లస: ససస స
93-107/791

3405 DDN1432962
పపరర: చనవనసకటటశశరరర ఇళళ� illa

93-107/794 3408 DDN1431097
3407 AP150990075047
పపరర: చననశవపరరశత వవటగరరర� vetgiri
పపరర: శవ గసగ� శలస�

3410 SAA1051358
పపరర: రమమష శలస

93-107/795

భరస : గసగరధరరరవప� seelam
ఇసటట ననస:101-1-10
వయససస:36
లస: ససస స
93-107/797

93-107/798
3411 AP150990072057
పపరర: గసగరధరరరవప శలస� seelam

తసడడ:డ రరమయఖ� seelam
ఇసటట ననస:101-1-10
వయససస:40
లస: పప

93-107/800 3414 SAA0416941
3413 AP150990075085
పపరర: గసగమహ సససగసశశటట sigamsetti
పపరర: అసజమహ వవటగరరర

3416 SAA0417212
పపరర: కనఖక పరమమశశరగ చససచలస
భరస : శవ శసకర chamchalam
ఇసటట ననస:101-1-14
వయససస:33
లస: ససస స

93-107/792

తసడడ:డ రరఘవపలల� illa
ఇసటట ననస:101-1-08
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపలర యఖ sigamsetti
ఇసటట ననస:101-1-12
వయససస:47
లస: ససస స
93-107/802

3396 SAA0655126
పపరర: వజయ రరజ గగటటకల

93-107/788 3402 DDN1432335
3401 SAA0734682
పపరర: జయసపప అలవవలల jayampu
పపరర: కకసడమహ ఇళళ� illa

తసడడ:డ గసగరధర రరవప shilam
ఇసటట ననస:101-1-10
వయససస:21
లస: పప
93-107/799

93-107/782

తసడడ:డ దతవసహయస
ఇసటట ననస:101-1-4
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చననవనసకటటశశరరర� vetgiri
ఇసటట ననస:101-1-9
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరర అసజనవయబలల talapala
ఇసటట ననస:101-1-10
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మబతడఖలయఖ� singamsetti
ఇసటట ననస:101-1-14
వయససస:33
లస: ససస స

3398 SAA1239433
పపరర: ససబబయమహ మమడడబబ యన

3393 SAA1039925
పపరర: ససనల కలమమరర కసచరర

తలర : పడభబ దడసస gotikala
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ jayampu
ఇసటట ననస:101-1-8
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ � namburi
ఇసటట ననస:101-1-8
వయససస:60
లస: పప

3415 SAA0417089
పపరర: అసకమహ� సససగమశశటట �

93-107/784

భరస : శవయఖ jayampu
ఇసటట ననస:101-1-8
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� namburi
ఇసటట ననస:101-1-8
వయససస:57
లస: ససస స

3412 SAA1051465
పపరర: అనల యమటగరరర

3395 SAA0655092
పపరర: రమమష కకట

93-107/779

తసడడ:డ వరయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:101-1-4
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస bentala
ఇసటట ననస:101-1-8
వయససస:32
లస: ససస స

3409 SAA0417394
పపరర: శవమహ తలపల

93-107/781

తలర : ఇసరడయయలల kota
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:37
లస: పప

3397 AP150990075026
పపరర: నడగబలల మమడడబబ యన�
mediboina
భరస : వనసకటటశశరరర� mediboina
ఇసటట ననస:101-1-4
వయససస:48
లస: ససస స

3406 DDN1430180
పపరర: వనసకటటశశరరర� నసబబరర�

3392 SAA0655167
పపరర: రతన కలమమరర మమడడద

3390 SAA0655076
పపరర: పదహజ పరలతతటట

తసడడ:డ పడసరద palathoti
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రసగ రరజ medida
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరడయయలక kota
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:36
లస: పప

3403 DDN1430081
పపరర: కకటటశశరమహ� నసబబరర�

93-107/778

తసడడ:డ యయసప బబ telagatoti
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన రరణణ kongala
ఇసటట ననస:101-1-2
వయససస:37
లస: ససస స
3394 SAA0698951
పపరర: కకటబ రమమష kota

3389 SAA0655142
పపరర: జజఖతసన తచలగతతటట

93-107/801

భరస : శవయఖ vetagiri
ఇసటట ననస:101-1-14
వయససస:30
లస: ససస స
93-107/803

3417 SAA0417444
పపరర: కకటటశశరమహ చససచలస

93-107/804

భరస : చసదడయఖ chamchalam
ఇసటట ననస:101-1-14
వయససస:50
లస: ససస స
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93-107/805
3418 SAA0640698
పపరర: చలమ చలమ శసకరరకయమ చలస
chalam
తసడడ:డ చసదచయ
పస మ chalam
ఇసటట ననస:101-1-14
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ� singamsetti
ఇసటట ననస:101-1-14
వయససస:39
లస: పప

3421 SAA0396283
పపరర: లకడహ పప లలశశరర కకమరగరరర

3422 DDN1430651
పపరర: మహలకడహ� కకమరగరరర�

93-107/808

భరస : ససరరబబబబ komagiri
ఇసటట ననస:101-1-15
వయససస:28
లస: ససస స
3424 DDN1430511
పపరర: చననబబబయ� కకమరగరరర�

93-107/811

93-107/979

93-107/816

93-107/980

తసడడ:డ శవయఖ మమడడబబ యన
ఇసటట ననస:101-1-17
వయససస:19
లస: పప
3436 SAA1051432
పపరర: రమణ మమరస ల

3428 SAA0307686
పపరర: వనసకటరతనస కతస � kathi

93-107/821

93-107/810

3426 SAA0330704
పపరర: శవనడగబలల� కకమరగరరర�

93-107/813

తసడడ:డ చననబబబయ� komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-16
వయససస:45
లస: పప
3429 AP150990075028
పపరర: ధనలకడహ మమడడబబ యన�
mediboina
భరస : శవయఖ� mediboina
ఇసటట ననస:101-1-17
వయససస:47
లస: ససస స

3431 AP150990072066
పపరర: శవయఖ మమడడబబ యన�
mediboina
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� mediboina
ఇసటట ననస:101-1-17
వయససస:52
లస: పప

93-107/817

93-107/818
3432 AP150990072091
పపరర: నరశసహరరవప వవటగరరర� vetagiri

3434 SAA0416909
పపరర: శకనస� తషపరకలల�

93-107/819

3437 SAA0916140
పపరర: నడగమణణ మరస ల

3440 SAA1051408
పపరర: ససబబబరరవప మమరస ల
తసడడ:డ లకహయఖ martala
ఇసటట ననస:101-1-19
వయససస:27
లస: పప

93-107/826
3442 SAA0640490
పపరర: పమహసపటట ససతడమహలకడహ
pammisetty
భరస : యమలమమసడచపయమ pammisetty
ఇసటట ననస:101-1-21
వయససస:32
లస: ససస స

3443 SAA0307694
పపరర: వనసకటటశశరమహ� సససగసశశటట �
భరస : గసగయఖ� singamsetti
ఇసటట ననస:101-1-21
వయససస:33
లస: ససస స

3445 SAA0330696
పపరర: గసగయఖ� sangamsetti

3446 SAA0640482
పపరర: వవటగగరగ చతసచయఖ vekatagiri

93-107/829

3423 SAA0380360
పపరర: ససరరబబబబ� komaragiri

93-107/814

తసడడ:డ లకహయఖ martala
ఇసటట ననస:101-1-19
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ� sagamsetti
ఇసటట ననస:101-1-21
వయససస:35
లస: పప

93-107/812

తసడడ:డ రరమ రరవప vekatagiri
ఇసటట ననస:101-1-21
వయససస:37
లస: పప

93-107/815

తసడడ:డ వనసకయఖ� vetgiri
ఇసటట ననస:101-1-17
వయససస:57
లస: పప
3435 SAA1051416
పపరర: తడవవణణ మమరస ల

93-107/820

భరస : దసరరరరరవప martala
ఇసటట ననస:101-1-19
వయససస:24
లస: ససస స
93-107/822

తసడడ:డ అలర సశర రరవప martala
ఇసటట ననస:101-1-19
వయససస:28
లస: ససస స
93-107/824

93-107/807

తసడడ:డ చననబబబయ� komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-15
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఉరరమబలల� tupakula
ఇసటట ననస:101-1-18
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప martala
ఇసటట ననస:101-1-19
వయససస:26
లస: ససస స
3439 SAA1051390
పపరర: దసరరర రరవప మమరస ల

93-107/809

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� kathi
ఇసటట ననస:101-1-17
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప� vekatagiri
ఇసటట ననస:101-1-17
వయససస:52
లస: ససస స
3433 SAA1224344
పపరర: కకటటశశరరరవప మమడడబబ యన

3425 SAA0640896
పపరర: కకమరగరరర పదడహ komagiri

3420 SAA0416933
పపరర: చసదడచలస� చలస�

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� chalam
ఇసటట ననస:101-1-14
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవ నడగబలల komagiri
ఇసటట ననస:101-1-16
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనగబలల కకమరగరరర
ఇసటట ననస:101-1-16
వయససస:20
లస: పప
3430 AP150990075036
పపరర: గసగమహ వవటగరరర� vekatagiri

93-107/806

భరస : చననబబబయ� komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-15
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప � komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-15
వయససస:70
లస: పప
3427 SAA1224369
పపరర: ఉదయ కలమమర కకమరగరరర

3419 SAA0416990
పపరర: మబతడఖలయఖ� సససగమశశటట �

3438 SAA0307678
పపరర: హహహమమవత మమరస ల martala

93-107/823

భరస : లకహయఖ martala
ఇసటట ననస:101-1-19
వయససస:59
లస: ససస స
93-107/825

3441 SAA1224302
పపరర: అశశక జయసపప

93-107/981

తసడడ:డ భబషయఖ జయసపప
ఇసటట ననస:101-1-20
వయససస:24
లస: పప
93-107/827

3444 SAA0416883
పపరర: ఆదదలకడహ� యమటగగరగ�

93-107/828

భరస : చతసచయఖ� yetagiri
ఇసటట ననస:101-1-21
వయససస:33
లస: ససస స
93-107/830

3447 SAA0641027
పపరర: సమహసపటట యమలమమసడచపయమ
sammisetty
తసడడ:డ ససబబబ రరవప sammisetty
ఇసటట ననస:101-1-21
వయససస:42
లస: పప

93-107/831
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3448 AP150990075037
పపరర: సరమమమ జఖస రరవపరర� ravuri

93-107/832

భరస : పపదజజలయఖ� ravuri
ఇసటట ననస:101-1-22
వయససస:62
లస: ససస స
3451 DDN1430255
పపరర: గసగమహ మమరస ల

93-107/835

93-107/838

93-107/840

93-107/843

93-107/846

93-107/849

93-107/852

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకమరగరరర
ఇసటట ననస:101-1-33
వయససస:30
లస: పప

3461 AP150990072065
పపరర: హనసమసతరరవప ఇళళ� illa

3464 SAA1146109
పపరర: కలమమరర శలస

3467 SAA0734278
పపరర: శల కకసడమహ seela

3470 SAA0417196
పపరర: రరసబబబబ రరవపరర

93-107/855

3473 SAA0916975
పపరర: దసరర పడసరద తలపల

3476 SAA1239235
పపరర: వనసకటటశశరరవప చలమబరగ
తసడడ:డ శవయఖ చలమబరగ
ఇసటట ననస:101-1-34
వయససస:23
లస: పప

3456 SAA1224153
పపరర: నడగరశశర రరవప పప టట
ర రర

93-107/982

3459 DDN1430065
పపరర: పరరశత� ఇళర�

93-107/842

93-107/844

3462 AP150990072064
పపరర: చనవనసకటటశశరరర వవటగరరర�
vetagiri
తసడడ:డ వనసకటరతనస� vetagiri
ఇసటట ననస:101-1-29
వయససస:46
లస: పప

93-107/845

93-107/847

3465 SAA0417162
పపరర: చనన రరవప రరవపరర

93-107/848

భరస : రరసబబబబ ravuri
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:29
లస: ససస స
93-107/850

93-107/851
3468 SAA0734294
పపరర: జయసపప గసగయఖ jayampu

తసడడ:డ ససబబ రరవప jayampu
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:29
లస: పప
93-107/853

3471 AP150990072089
పపరర: శవయఖ శలస� seelam

93-107/854

తసడడ:డ రరమయఖ� seelam
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:52
లస: పప
93-107/856

3474 AP150990072040
పపరర: హనసమయఖ మమడడబబ యన�
mediboina
తసడడ:డ ససబబబరరవప� mediboina
ఇసటట ననస:101-1-33
వయససస:51
లస: పప

93-107/857

93-107/984

3477 SAA0640912
పపరర: కకమరగరరర తరరపతఅమమహ
komaragiri
భరస : గగపయమఖ komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-35
వయససస:32
లస: ససస స

93-107/858

తసడడ:డ పడసరదస talapala
ఇసటట ననస:101-1-33
వయససస:30
లస: పప
93-107/983

93-107/837

భరస : హనసమసతరరవప� illa
ఇసటట ననస:101-1-29
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ravuri
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:34
లస: పప

భరస : గసగయఖ jayampu
ఇసటట ననస:101-1-33
వయససస:26
లస: ససస స
3475 SAA1224443
పపరర: గగపస కకమరగరరర

93-107/841

భరస : శవయఖ seela
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ శలస
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:33
లస: పప
3472 SAA0734203
పపరర: జయసపప భవరన jayampu

3458 DDN1432814
పపరర: పపదవనసకటటశశరరర� namburi

3453 AP150990075031
పపరర: వనసకటరమణ శలస� seelam

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:101-1-26/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : పప లయఖ శలస
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యహనస ravuri
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:33
లస: ససస స
3469 SAA1146158
పపరర: పప లయఖ శలస

93-107/839

తసడడ:డ పపదడవనసకటటశశరరర� illa
ఇసటట ననస:101-1-29
వయససస:40
లస: పప

భరస : పప లయఖ seelam
ఇసటట ననస:101-1-32
వయససస:23
లస: ససస స
3466 SAA0417410
పపరర: వనసకటమహ రరవపరర

3455 AP150990072055
పపరర: శకనస శలస� seelam

93-107/834

భరస : శకనస� seelam
ఇసటట ననస:101-1-25
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ � namburi
ఇసటట ననస:101-1-28
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఇళళ
ఇసటట ననస:101-1-29
వయససస:21
లస: పప
3463 SAA1051457
పపరర: శవ కలమమరర శలస

93-107/836

తసడడ:డ రరమయఖ� seelam
ఇసటట ననస:101-1-25
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � namburi
ఇసటట ననస:101-1-28
వయససస:40
లస: పప
3460 SAA1146133
పపరర: రరమ మహనరరవప ఇళళ

3452 DDN1430594
పపరర: రరమయఖ � martha

3450 AP150990072081
పపరర: పపదజజలయఖ రరవపరర� ravuri

తసడడ:డ ససబబయఖ� ravuri
ఇసటట ననస:101-1-22
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ లకహయఖ � martha
ఇసటట ననస:101-1-23
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనస seelam
ఇసటట ననస:101-1-25
వయససస:27
లస: పప
3457 DDN1431220
పపరర: ఏడడకకసడలల� నసబబరర�

93-107/833

తసడడ:డ పపదజజలయఖ� ravuri
ఇసటట ననస:101-1-22
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమయఖ martala
ఇసటట ననస:101-1-23
వయససస:33
లస: ససస స
3454 SAA0640821
పపరర: ససలమ శవరజ seelam

3449 DDN1430305
పపరర: ససబబబరరవప� రరవపరర�
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3478 AP150990075251
పపరర: పదహ కకమరగరరర� komaragiri

93-107/859

భరస : వనసకటటశశరరర� komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-35
వయససస:47
లస: ససస స
3481 SAA1051374
పపరర: రగశమహ ఇళళ

3479 SAA1224542
పపరర: భవన తలపల

93-107/985

భరస : దసరర పస
డ రద తలపల
ఇసటట ననస:101-1-35
వయససస:20
లస: ససస స
93-107/861

భరస : శసకర illa
ఇసటట ననస:101-1-36
వయససస:43
లస: ససస స

3482 DDN1430198
పపరర: గణణశ � మమడడబబ యన�

93-107/863

93-107/866

3487 SAA0417188
పపరర: వవసకట ససబబమమహ పప టట
ర రర

93-107/869

భరస : కకసడయఖ potluri
ఇసటట ననస:101-1-39
వయససస:36
లస: ససస స
3490 SAA1348515
పపరర: జజఖత తలపల
భరస : నగరశశరరరవప తలపల
ఇసటట ననస:101-1-40
వయససస:34
లస: ససస స

3491 SAA0396135
పపరర: రమ తలపల

భరస : శవయఖ� tupakala
ఇసటట ననస:101-1-41
వయససస:42
లస: ససస స
3496 SAA1239516
పపరర: రరఘవమహ ఇలర
భరస : వనసకటటశశరరర ఇలర
ఇసటట ననస:101-1-41
వయససస:33
లస: ససస స
3499 SAA0640516
పపరర: పప టట
ర రర మలలశశరర potluri

93-107/875

తసడడ:డ కకషష� chepuri
ఇసటట ననస:101-1-44
వయససస:45
లస: పప

93-107/873

3500 SAA0640672
పపరర: పప టట
ర రర దతవ

93-107/878

3503 AP150990075113
పపరర: పపననమహ ఇళళ� illa

93-107/988

3506 AP150990072037
పపరర: మబనయఖ కకమరగరరర�
komaragiri
తసడడ:డ కకషషయఖ� komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-44
వయససస:54
లస: పప

93-108/716

3495 SAA1224161
పపరర: వనసకటటశశరరవప చలమచచరర

93-107/978

3498 SAA0734161
పపరర: పప టట
ర రర ఆధథలకడహ potluri

93-107/874

భరస : శవయఖ potluri
ఇసటట ననస:101-1-42
వయససస:26
లస: ససస స
93-107/876

3501 SAA0734146
పపరర: పప టట
ర రర శవయఖ potluri

93-107/877

తసడడ:డ ఆనసద రరవప potluri
ఇసటట ననస:101-1-42
వయససస:29
లస: పప
93-107/879

3504 AP150990075025
పపరర: అసకమహ కకమరగరరర�
komaragiri
భరస : మబనయఖ� komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-44
వయససస:49
లస: ససస స

93-107/880

93-107/882

3507 AP150990072074
పపరర: పపదడవనసకటటశశరరర ఇళళ� illa

93-107/883

భరస : పపదడవనసకటటశశరరర� illa
ఇసటట ననస:101-1-44
వయససస:47
లస: ససస స
93-107/881

3492 SAA1361500
పపరర: నగరశశరరరవప తలపల

తసడడ:డ యయసలదమ చలమచచరర
ఇసటట ననస:101-01-41
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ Ananda rao potluri
ఇసటట ననస:101-1-42
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నడగబలల� potluri
ఇసటట ననస:101-1-42
వయససస:60
లస: పప
3505 DDN1430073
పపరర: శకనవరసరరవప� చతవపరర�

3497 SAA1224112
పపరర: లకడహ దసరర కకమరగరరర

93-107/870

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తలపల
ఇసటట ననస:101-1-40
వయససస:36
లస: పప

భరస : మబననయఖ కకమరగరరర
ఇసటట ననస:101-1-41
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : Ananda rao potluri
ఇసటట ననస:101-1-42
వయససస:52
లస: ససస స
3502 DDN1430263
పపరర: ఆనసదరరవప� పప టట
ర రర�

93-107/871

తసడడ:డ శవయఖ tupakula
ఇసటట ననస:101-1-41
వయససస:25
లస: పప
93-107/987

3489 SAA0416974
పపరర: శకనవరసరరవప� కతస �
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� katti
ఇసటట ననస:101-1-39
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప talapala
ఇసటట ననస:101-1-40
వయససస:33
లస: ససస స

93-107/872 3494 SAA1051366
3493 AP150990075023
పపరర: ససబబబలల తషపరకలల� tupakala
పపరర: గగపయఖ తషపరకలల

93-107/867
3486 AP150990072238
పపరర: కకటయఖ చలలమబరర� chilumuri

తసడడ:డ రరమయఖ� chilumuri
ఇసటట ననస:101-1-38
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� katti
ఇసటట ననస:101-1-39
వయససస:33
లస: పప
93-106/1001

93-107/864
3483 AP150990075021
పపరర: వజయ చలలమబరర� chilumuri

తసడడ:డ శవయఖ� chilumuri
ఇసటట ననస:101-1-37
వయససస:44
లస: ససస స

93-107/865 3485 AP150990075087
3484 AP150990072041
పపరర: శవయఖ చలలవపరర� chiluvuri
పపరర: అసజమహ చలలమబరర�
chilumuri
తసడడ:డ కకటయఖ� chiluvuri
భరస : కకటయఖ� chilumuri
ఇసటట ననస:101-1-37
ఇసటట ననస:101-1-38
వయససస:49
లస: పప
వయససస:62
లస: ససస స

3488 SAA0416958
పపరర: వనసకటటశశరరర� కతస �

93-107/860

భరస : వనసకట నడగరశశరరరవప golusu
ఇసటట ననస:101-1-36
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � mediboina
ఇసటట ననస:101-1-36
వయససస:33
లస: పప

93-107/868

3480 SAA1049890
పపరర: దసరర గగలలసస

తసడడ:డ రరఘవపలల� illa
ఇసటట ననస:101-1-44
వయససస:57
లస: పప
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3508 AP150990075022
పపరర: కనకదసరర కకమరగరరర�
komaragiri
తసడడ:డ మబనయఖ� komaragiri
ఇసటట ననస:101-1-45
వయససస:40
లస: ససస స

93-107/884

3511 SAA0916454
పపరర: హహమసత దరగశనడల

93-107/886

93-107/889

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప దరరశన ్రల
ఇసటట ననస:101-1-73
వయససస:31
లస: పప
93-107/893

3520 SAA0410696
పపరర: శవ పరరశత గగగరనవన

93-106/347

భరస : అరరజన రరవప gogineni
ఇసటట ననస:101-2-50
వయససస:45
లస: ససస స
93-106/350

93-107/896

3518 SAA0552059
పపరర: లకడహ భబవనవశశరర పససపపలలటట

93-106/354

93-107/1032

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పప తనవన
ఇసటట ననస:101-2-56
వయససస:18
లస: పప

93-107/894

93-107/888

3516 AP150990072050
పపరర: శకనవరసరరవప బబలమర

3519 SAA0379982
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తలపల

తసడడ:డ మధసససధన రరవప pasupuleti
ఇసటట ననస:101-1-431
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప talapala
ఇసటట ననస:101-2-40
వయససస:39
లస: పప

3521 SAA0735227
పపరర: అజయమ కలమమర గగగరనవన

3522 SAA0413930
పపరర: అరరజన రరవప గగగర నవన

93-106/348

3524 AP150990066791
పపరర: శకనవరసరరవప గబజజల gujjula

3527 SAA0438911
పపరర: బబలకకషష గబజజలమ

3530 SAA0260026
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప తనవన
potineni
తసడడ:డ ఆనసదరరవప potineni
ఇసటట ననస:101-2-56
వయససస:49
లస: పప
3533 SAA1422682
పపరర: బల ససబడహహణఖస కసచరర

3536 SAA0330373
పపరర: కనకమహ కకడత
భరస : వనసకరటరరమయఖ kode
ఇసటట ననస:101-2-60
వయససస:48
లస: ససస స

93-107/892

93-107/895

93-106/349

తసడడ:డ అసజయఖ gogineni
ఇసటట ననస:101-2-50
వయససస:50
లస: పప
93-106/351

3525 AP150990066582
పపరర: కకటటశశరరరవప గబజజల gujjula

93-106/352

తసడడ:డ రరమబలల gujjula
ఇసటట ననస:101-2-52
వయససస:53
లస: పప
93-107/897

3528 DDN1431386
పపరర: శవకలమమరర పప తనవన

93-106/353

భరస : వనసకటటశశరరరవప potineni
ఇసటట ననస:101-2-56
వయససస:43
లస: ససస స
93-106/355

93-106/356
3531 AP150990066406
పపరర: ఆనసదరరవప పప తనవన potineni

తసడడ:డ రసగరరరవప potineni
ఇసటట ననస:101-2-56
వయససస:65
లస: పప
93-106/1003

తలర : శరసతకలమమరర కసచరర
ఇసటట ననస:101-2-58
వయససస:20
లస: పప
93-108/717

3513 SAA0916413
పపరర: చటటట మహ దరసనల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర bulla
ఇసటట ననస:101-1-94
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప gujjula
ఇసటట ననస:101-2-52
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప potineni
ఇసటట ననస:101-2-56
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:101-2-58
వయససస:20
లస: పప

93-107/890

తసడడ:డ రరమబలల gujjula
ఇసటట ననస:101-2-52
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప gujjula
ఇసటట ననస:101-2-52
వయససస:27
లస: పప

3535 SAA1466903
పపరర: బబల ససబడమణఖస కసచరర

3515 SAA0917122
పపరర: సససదర కలమమర దరశనడల

93-107/989

భరస : నడగరశశర రరవప darsanala
ఇసటట ననస:101-1-73
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరజన రరవప gogineni
ఇసటట ననస:101-2-50
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప gujjula
ఇసటట ననస:101-2-52
వయససస:44
లస: ససస స

3532 SAA1386655
పపరర: శరఖమ పడసరద పప తనవన

93-107/887

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప darsanala
ఇసటట ననస:101-1-73
వయససస:29
లస: పప

3517 AP150990075465
పపరర: ససగబణమహ కకసడమబదద�
kondamudi
తసడడ:డ రమమష� kondamudi
ఇసటట ననస:101-1-183
వయససస:41
లస: ససస స

3529 AP150990069369
పపరర: భబరత పప తనవన potineni

3512 SAA0916470
పపరర: నడగ లకడహ దరసనల

3510 SAA1224252
పపరర: గసగరరవప యమటగరరర

తసడడ:డ మబసలయఖ యమటగరరర
ఇసటట ననస:101-1-45
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:101-1-73
వయససస:29
లస: ససస స

3514 SAA0917023
పపరర: శకకరనస దరరశన ్రల

3526 SAA0520098
పపరర: నరరసదడ మబరరస గబజజల

93-107/885

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� ravuri
ఇసటట ననస:101-1-45
వయససస:49
లస: పప

భరస : సససదర కలమమర darsanala
ఇసటట ననస:101-1-73
వయససస:28
లస: ససస స

3523 AP150990069632
పపరర: లకడహ గబజజల gujjula

3509 AP150990072036
పపరర: ససబబబరరవప రరవపరర� ravuri

3534 SAA1455120
పపరర: సరసస కలమమరర కసచరర

93-107/1033

భరస : రవ కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:101-2-58
వయససస:54
లస: ససస స
93-106/357

3537 SAA1028605
పపరర: ససషహ కకడత

93-108/637

భరస : ఉమ శసకర కకడత
ఇసటట ననస:101-2-60
వయససస:30
లస: ససస స
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93-108/638

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ కకడత
ఇసటట ననస:101-2-60
వయససస:32
లస: పప
3541 SAA0916900
పపరర: సతష మబరరకకసడడ

93-107/899

తసడడ:డ కకసడల రరవప murakonda
ఇసటట ననస:101-2-61
వయససస:27
లస: పప

3539 AP150990066230
పపరర: వనసకటబడవప మబరకకసడ
murakonda
తసడడ:డ నడగరసదడస murakonda
ఇసటట ననస:101-2-61
వయససస:55
లస: పప

93-106/358

3542 SAA0464099
పపరర: srinivas murakonda

93-107/900

3540 SAA0916793
పపరర: ఆదదతఖ మబరరకకసడడ

93-107/898

తసడడ:డ కకసడల రరవప murakonda
ఇసటట ననస:101-2-61
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వవసకట రరవప murakonda
ఇసటట ననస:101-2-61
వయససస:31
లస: పప

3543 SAA0439828
పపరర: kanakadurga మబరకకసడ

93-106/359

భరస : చసదడశశఖర murakonda
ఇసటట ననస:101-2-62
వయససస:35
లస: ససస స

3544 AP150990069271
పపరర: వనసకటససబబమహ మబరకకసడ
murakonda
భరస : నరసససహరరవప murakonda
ఇసటట ననస:101-2-62
వయససస:57
లస: ససస స

93-106/360

3545 AP150990066276
పపరర: నరసససహరరవప మబరకకసడ
murakonda
తసడడ:డ నడగరసదడస murakonda
ఇసటట ననస:101-2-62
వయససస:70
లస: పప

93-106/361

3546 AP150990069791
పపరర: పదడహవత మబరకకసడ
murakonda
భరస : కకసడలరరవప murakonda
ఇసటట ననస:101-2-65
వయససస:42
లస: ససస స

3547 SAA0439836
పపరర: పరప మబరకకసడ murakonda

93-106/363

3548 AP150990069273
పపరర: సరమమమ జఖస మబరకకసడ
murakonda
భరస : ససరఖనడరరయణ murakonda
ఇసటట ననస:101-2-65
వయససస:72
లస: ససస స

93-106/364

93-106/365
3549 AP150990066306
పపరర: కకసడలరరవప మబరకకసడ
murakonda
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ murakonda
ఇసటట ననస:101-2-65
వయససస:53
లస: పప

3550 AP150990066641
పపరర: నడగరశశరరరవప దరశనడల
darshanala
తసడడ:డ పపలర యఖ darshanala
ఇసటట ననస:101-2-70
వయససస:55
లస: పప

93-106/366

3551 SAA0423277
పపరర: ససనత పప తనవన

93-106/367

3552 SAA0301010
పపరర: కకటయఖ సరశమ పప తనవన

3553 SAA1224229
పపరర: రరమ మహనరరవప ఇలర

93-107/990

భరస : ససరఖనడరరయణ murakonda
ఇసటట ననస:101-2-65
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చన కకటటశశరరరవప potineni
ఇసటట ననస:101-2-74
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఇలర
ఇసటట ననస:101-2-74
వయససస:21
లస: పప
3556 AP150990069824
పపరర: రమమదతవ కటటకక katiki

93-106/371

3559 AP150990066216
పపరర: చసదడశశఖర మబరకకసడ
murakonda
తసడడ:డ నరసససహరరవప murakonda
ఇసటట ననస:101-2-262
వయససస:43
లస: పప

93-106/373

3562 DDN1431899
పపరర: పదహజ మమమనవన

93-106/374

93-106/372

3560 DDN2177301
పపరర: ససరరష� కడడయస�

93-107/901

3566 SAA0301085
పపరర: ససరరష మలమరదద
తసడడ:డ శవశసకరరరవప malladi
ఇసటట ననస:101-3-531
వయససస:37
లస: పప

93-106/370

3558 AP151010594367
పపరర: నరహల ససదడపలర

93-104/18

భరస : బబలశశరర suddapalli
ఇసటట ననస:101-2-180
వయససస:62
లస: ససస స
3561 SAA0520106
పపరర: శవ రరమకకషష బసడర మబడడ

93-107/902

తసడడ:డ ససబబబరరవప బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:101-3-481
వయససస:27
లస: పప
93-106/375

భరస : శకధర kavuru
ఇసటట ననస:101-3-520
వయససస:31
లస: ససస స
93-106/377

3555 DDN2170074
పపరర: వరరరఘవయఖ పప తనవన
తసడడ:డ వరయఖ potineni
ఇసటట ననస:101-2-75
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � kadiyam
ఇసటట ననస:101-2-432
వయససస:36
లస: పప

భరస : నడగఫణణకలమమర myneni
ఇసటట ననస:101-3-519
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప kavuru
ఇసటట ననస:101-3-520
వయససస:39
లస: పప

93-106/369

3557 AP150990066335
పపరర: ససరఖనడరరయణ మబరకకసడ
murakonda
తసడడ:డ అపలయఖ murakonda
ఇసటట ననస:101-2-165
వయససస:85
లస: పప

3563 SAA0410712
పపరర: ససజనఖ కరవపరర

93-106/368

తసడడ:డ రరమబలల potineni
ఇసటట ననస:101-2-74
వయససస:37
లస: పప

భరస : వరయఖ potineni
ఇసటట ననస:101-2-75
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష katiki
ఇసటట ననస:101-2-138
వయససస:53
లస: ససస స

3565 DDN1432970
పపరర: శకధర కరవపరర

3554 AP150990069173
పపరర: potineni potineni

93-106/362

3564 AP150990069349
పపరర: శరరదడదతవ కరవపరర kavuru

93-106/376

భరస : సరసబశవరరవప kavuru
ఇసటట ననస:101-3-520
వయససస:62
లస: ససస స
93-106/378

3567 AP150990066300
పపరర: గగపరలరరవప కరపరగతష
kaaparoutu
తసడడ:డ కలమమరసరశమ kaaparoutu
ఇసటట ననస:101- 4
వయససస:75
లస: పప

93-106/379
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93-106/924

తసడడ:డ ససటనస కరపరరఠర
ఇసటట ననస:101-4
వయససస:18
లస: ససస స

3569 SAA0735607
పపరర: kasivishslaksi నడరలశశటట

93-106/380

భరస : లకహణ naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-120
వయససస:28
లస: ససస స

93-106/382 3572 DDN1432525
3571 AP150990069258
పపరర: ఇసదదర నరరలశశటట naralasetty
పపరర: రరమబ నరరలశశటట

భరస : వనసకటటశశరరరవప naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-120
వయససస:53
లస: ససస స
93-106/386

3577 SAA0984071
పపరర: లమవణ కలమమర peraa

93-106/389

3575 SAA0984196
పపరర: వనసకటటశశరమహ peraa

93-106/384

తసడడ:డ సరసబశవరరవప peraa
ఇసటట ననస:101-4-121
వయససస:28
లస: పప

3573 DDN1432111
పపరర: లకహణ నరరలశశటట

93-106/385

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-120
వయససస:33
లస: పప
93-106/387

భరస : సరసబశవ రరవప peraa
ఇసటట ననస:101-4-121
వయససస:50
లస: ససస స
3578 SAA0984147
పపరర: సరసబ శవ రరవప peraa

93-106/381

తసడడ:డ రరమబ naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-120
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-120
వయససస:33
లస: పప

3574 AP150990066327
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నరరలశశటట
naralasetty
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-120
వయససస:55
లస: పప

3570 SAA0735599
పపరర: వనజ కలమమరర నడరలశశటట

3576 SAA0984048
పపరర: అనల కలమమర peraa

93-106/388

తసడడ:డ sambasivarao peraa
ఇసటట ననస:101-4-121
వయససస:25
లస: పప
93-106/390

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర peraa
ఇసటట ననస:101-4-121
వయససస:60
లస: పప

3579 SAA1374636
పపరర: ససపసడయ పపరర

93-106/1005

భరస : లవన కలమమర పపరర
ఇసటట ననస:101-4-121
వయససస:23
లస: ససస స

3580 AP150990069073
పపరర: వరరరఘమహ కరపరగతష
kaaproutu
భరస : శకనవరసరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-4-123
వయససస:41
లస: ససస స

93-106/391

93-106/392 3582 AP150990066581
3581 AP150990069522
పపరర: సరగజన కరపరగతష kaaproutu
పపరర: శకనవరసరరవప కరపరగతష
kaaproutu
భరస : ససబబబరరవప kaaproutu
తసడడ:డ ససబబబరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-4-123
ఇసటట ననస:101-4-123
వయససస:67
లస: ససస స
వయససస:50
లస: పప

93-106/393

3583 AP150990066038
పపరర: ససబబబరరవప కరపరగతష
kaaproutu
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kaaproutu
ఇసటట ననస:101-4-123
వయససస:85
లస: పప

93-106/394

3584 SAA0331439
పపరర: లకడహ పరరశత దసదడడ ల

93-108/640

3586 AP150990069064
పపరర: లకడహ దడదద dad

93-106/395

భరస : సరసబయఖ DUDDULA
ఇసటట ననస:101-4-124
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకడహనడరరయణ dadi
ఇసటట ననస:101-4-125
వయససస:46
లస: ససస స
3589 SAA0915662
పపరర: మననజ ఆకలల

93-106/397

తసడడ:డ సరసబశవరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:36
లస: పప

93-106/396

3590 SAA0439802
పపరర: రజన ఆకలల

93-106/400

3593 DDN2170413
పపరర: హనసమసతరరవప ఆకలల
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:33
లస: పప

93-106/403

3588 SAA1327790
పపరర: గణపత రరవప అలర స

93-108/718

తసడడ:డ లకహయఖ అలర స
ఇసటట ననస:101-4-125
వయససస:64
లస: పప
93-106/398

భరస : వనడయకరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:56
లస: ససస స
3595 DDN2170322
పపరర: వనడయకరరవప ఆకలల

3587 AP150990066199
పపరర: లకడహనడరరయణ దడదద dadi

3585 SAA0734997
పపరర: హరరకకషష దసదసడ ల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప DUDDULA
ఇసటట ననస:101-4-124
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర dadi
ఇసటట ననస:101-4-125
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నడగరరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:27
లస: ససస స
3592 AP150990069229
పపరర: లకడహనరసమహ ఆకలల akula

93-108/639

3591 SAA0439794
పపరర: వనసకటరమణ ఆకలల

93-106/399

భరస : వనసకటటశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:35
లస: ససస స
93-106/401

3594 SAA0330027
పపరర: నడగరరజ ఆకలల

93-106/402

తసడడ:డ సరసబశవరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:35
లస: పప

93-106/404 3597 AP150990066346
3596 AP150990066234
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల akula
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల akula

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:43
లస: పప

93-106/405

తసడడ:డ రరఘవయఖ akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:60
లస: పప
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3598 AP150990066215
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆకలల akula

93-106/406

తసడడ:డ రరఘవయఖ akula
ఇసటట ననస:101-4-127
వయససస:65
లస: పప
3601 AP150990069132
పపరర: పరరశతమహ తననరర tanniru

93-106/407

భరస : govidarao tanniru
ఇసటట ననస:101-4-128
వయససస:40
లస: ససస స
93-106/409

భరస : ససబబబరరవప tanniru
ఇసటట ననస:101-4-128
వయససస:77
లస: ససస స
3604 SAA0385005
పపరర: కకటటశశరర జజననకకటట

3599 AP150990069131
పపరర: లకడ tanniru tanniru

3602 SAA0735615
పపరర: రరమ గగపరల రరవప దడససనవన

3600 SAA0519926
పపరర: ససధడ రరణణ దడససనవన

93-106/408

భరస : ramagopalarao dasineni
ఇసటట ననస:101-4-128
వయససస:42
లస: ససస స
93-106/410

తసడడ:డ వనసకట దడసస dasineni
ఇసటట ననస:101-4-128
వయససస:47
లస: పప

3603 SAA1241579
పపరర: రవ తతజ తననరర

93-106/915

తసడడ:డ గగవసదరరవప తననరర
ఇసటట ననస:101-04-128
వయససస:18
లస: పప

93-106/411

93-106/412 3606 AP150990066196
3605 AP150990069713
పపరర: సరగజన జజననకకటట jonnakuti
పపరర: వరరసజనవయబలల జజననకకటట
jonnakuti
భరస : సరసబశవరరవప jonnakuti
తసడడ:డ సరసబశవరరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:101-4-129
ఇసటట ననస:101-4-129
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప

93-106/413

3607 AP150990066232
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జజననకకటట
jonnakuti
తసడడ:డ సరసబశవరరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:101-4-129
వయససస:47
లస: పప

93-106/414

3608 SAA0915605
పపరర: అనతడ మమకర

93-106/416

3610 AP150990069103
పపరర: అకరసయమహ సప మరగతష
somaroutu
భరస : వనసకటటశశరరర somaroutu
ఇసటట ననస:101-4-131
వయససస:72
లస: ససస స

93-106/417

3613 DDN1430826
పపరర: ధశరధరరమయఖ కలరరక

93-106/420

భరస : వనసకటటశశరరరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:101-4-129
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల meka
ఇసటట ననస:101-4-130
వయససస:29
లస: ససస స

93-106/422

93-106/425

భరస : శకనవరస రరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-136
వయససస:39
లస: ససస స

93-106/421

3617 AP150990069665
పపరర: శవపరరశత కలరరక kurra

3620 DDN1432475
పపరర: ససజజత బబదదనవడడ

93-106/428

3623 AP150990066534
పపరర: నడసచడరయఖ మమమలమ maila

93-106/423

3626 AP150990066566
పపరర: శకనస మమమలమ maila
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర maila
ఇసటట ననస:101-4-136
వయససస:43
లస: పప

3615 SAA1374610
పపరర: వనసకట పడసరద కలరరక

93-106/1006

3618 DDN1431642
పపరర: నడగరరజ కలరరక

93-106/424

తసడడ:డ భబససరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-133
వయససస:37
లస: పప
93-106/426

3621 AP150990066664
పపరర: శవయఖ బబదదనవడడ badinedi

93-106/427

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర badinedi
ఇసటట ననస:101-4-134
వయససస:52
లస: పప
93-106/429

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర maila
ఇసటట ననస:101-4-135
వయససస:45
లస: పప
93-106/430

93-106/419

తసడడ:డ దశరథరరమయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:101-4-132
వయససస:19
లస: పప

భరస : శవయఖ badinedi
ఇసటట ననస:101-4-134
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నడసచడరయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-135
వయససస:45
లస: ససస స
3625 SAA0915795
పపరర: పపసరసవత మమమలమ

3614 AP150990066749
పపరర: శకమనడనరరయణ కలరరక

3612 AP150990069704
పపరర: వనసకటలకడహ కలరరక kurra
భరస : శకమనడనరరయణ kurra
ఇసటట ననస:101-4-132
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : భబససరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-133
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ kurra
ఇసటట ననస:101-4-133
వయససస:65
లస: పప
3622 AP150990069604
పపరర: శవకలమమరర మమమలమ maila

93-106/418

తసడడ:డ kotaiah kurra
ఇసటట ననస:101-4-132
వయససస:60
లస: పప

భరస : నడగరరజ kurra
ఇసటట ననస:101-4-133
వయససస:33
లస: ససస స
3619 AP150990066499
పపరర: భబససరరరవప కలరరక kurra

3611 DDN1430859
పపరర: అరరణ కలమమరర కలరరక

3609 DDN1432749
పపరర: వరరసజనవయబలల మమకర
తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప meka
ఇసటట ననస:101-4-130
వయససస:34
లస: పప

భరస : దశరధరరమయఖ kurra
ఇసటట ననస:101-4-132
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ kurra
ఇసటట ననస:101-4-132
వయససస:37
లస: పప
3616 SAA0258467
పపరర: కకషష కలమమరర కలరరక

93-106/415

3624 SAA1241975
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర మమమల

93-106/925

తసడడ:డ నడసచడరయఖ మమమల
ఇసటట ననస:101-4-135
వయససస:19
లస: పప
93-106/431

3627 SAA1241959
పపరర: సతశ మమమల

93-106/926

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమల
ఇసటట ననస:101-4-136
వయససస:18
లస: పప
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93-106/432 3629 SAA0984238
3628 AP150990069040
పపరర: పపషరలవత బబదదనవడడ badinedi
పపరర: నరరప కటటకక

భరస : కకటటశశరరరవప badinedi
ఇసటట ననస:101-4-137
వయససస:77
లస: ససస స
3631 SAA0384198
పపరర: వనసకరయమహ కటటకక

తలర : రమమదతవ కటటకక
ఇసటట ననస:101-4-138
వయససస:24
లస: ససస స
93-106/435

భరస : నడగరశశరరరవప katiki
ఇసటట ననస:101-4-138
వయససస:58
లస: ససస స
3634 SAA0331140
పపరర: నడగరశశరరరవప కటటకక

93-106/438

93-106/440

93-106/442

93-106/929

3638 DDN1431535
పపరర: ససరరబబబబ� బబదదనవడడ�

3641 AP150990069590
పపరర: ససపతమహ చసదస� chandu

3644 SAA1242379
పపరర: సరశత బబధదనవదద

93-106/446

93-106/441

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:101-4-142/1
వయససస:22
లస: పప

3636 DDN1432095
పపరర: ధనలకడహ� బబదదనవన�

93-106/439

3639 SAA1243054
పపరర: ససమబబల మమరరశశటట

93-106/928

భరస : రరణబక రరజ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:101-4-139
వయససస:19
లస: ససస స
93-106/443

3642 AP150990066538
పపరర: చనవనసకటటశశరరరవప చసదస
chandu
తసడడ:డ గసగయఖ chandu
ఇసటట ననస:101-4-140
వయససస:50
లస: పప

93-106/444

93-106/930

3645 SAA0474742
పపరర: లకడహ కరమకకలల

93-106/445

భరస : నడగ రరజ kamakolu
ఇసటట ననస:101-4-141
వయససస:30
లస: ససస స

93-106/447 3648 SAA1241520
3647 AP150990069265
పపరర: లచచమహ వడడగనవన vadigineni
పపరర: మసదల ఖజకన

భరస : నడగభబషణస vadigineni
ఇసటట ననస:101-4-142
వయససస:82
లస: ససస స
93-106/932

3650 SAA0330324
పపరర: లలత vadigineni
భరస : లసగయఖ vadigineni
ఇసటట ననస:101-4-143
వయససస:60
లస: ససస స

93-106/931

తసడడ:డ గగర ఖజకన
ఇసటట ననస:101-4-142
వయససస:29
లస: పప
93-106/448

93-106/449
3651 AP150990069780
పపరర: అనసరరధ లకరసకలల lakkakula

భరస : శకనవరసరరవప lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-144
వయససస:46
లస: ససస స

93-106/450 3653 SAA0915886
93-106/452 3654 AP150990066715
3652 AP150990069686
పపరర: పదడహవత లకరసకలల lakkakula
పపరర: వనసకట నడగ ససరరసదడ లకరసకలల
పపరర: ససబబబరరవప లకరసకలల
lakkakula
భరస : ససబబబరరవప lakkakula
తసడడ:డ ససబబబరరవప లకరసకలల
తసడడ:డ కకటయఖ lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-144
ఇసటట ననస:101-4-144
ఇసటట ననస:101-4-144
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:24
లస: పప
వయససస:52
లస: పప

3655 SAA0570184
పపరర: వనసకటటశశరమహ లకరసకలల
భరస : వనసకటటశశరరరవప lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-145
వయససస:34
లస: ససస స

93-106/454

93-106/437

భరస : ససరరబబబబ� badinedi
ఇసటట ననస:101-4-139
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గగపసనడథ బబధదనవడడ
ఇసటట ననస:101-4-140
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kamakolu
ఇసటట ననస:101-4-141
వయససస:38
లస: పప
3649 SAA1241355
పపరర: నడగరరజ బబ డడ

93-106/927

భరస : ససగయఖ chandu
ఇసటట ననస:101-4-140
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగ బబబబ బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:101-4-140
వయససస:25
లస: పప
3646 SAA0735243
పపరర: నడగరరజ కనసకకలల

3635 SAA1240530
పపరర: నడగరరరజన బబదదనవడడ

3633 SAA1502897
పపరర: శకనవరస రరవప బబదదనవడడ
తసడడ:డ సరసబయఖ badinedi
ఇసటట ననస:101-4-138
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� badinedi
ఇసటట ననస:101-4-139
వయససస:67
లస: పప

భరస : చన వనసకటటశశరరరవప chandu
ఇసటట ననస:101-4-140
వయససస:42
లస: ససస స
3643 SAA1242726
పపరర: గగపస కకషష బబదదనవడడ

93-106/436

తసడడ:డ శకనవరరరవప బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:101-4-138
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరర బబబబ బబదదనవన
ఇసటట ననస:101-4-139
వయససస:25
లస: పప
3640 AP150990069541
పపరర: రతనకలమమరర చసదస chandu

3632 SAA0259622
పపరర: కటట కక పడవణ కలమమర katiki

93-106/434
3630 AP150990069017
పపరర: వరకలమమరర బబదదనవడడ badinedi

భరస : శకనవరసరరవప badinedi
ఇసటట ననస:101-4-138
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కటట కక నడగరశశర రరవప katiki
ఇసటట ననస:101-4-138
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపదడబబబయ katiki
ఇసటట ననస:101-4-138
వయససస:61
లస: పప
3637 SAA0984162
పపరర: గగపసనడథ బబదదనవన

93-106/433

93-106/453

93-106/455 3657 AP150990069585
93-106/456
3656 AP150990069575
పపరర: సరమమమ జఖస లకరసకలల lakkakula
పపరర: పదడహవత లకరసకలల lakkakula

భరస : కకసడలరరవప lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-145
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-145
వయససస:56
లస: ససస స
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3658 SAA0915837
పపరర: గగపసనడద లకరసకలల
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93-106/457

తసడడ:డ కకసడలరరవప లకరసకలల
ఇసటట ననస:101-4-145
వయససస:24
లస: పప
93-106/460

3664 AP150990066624
పపరర: శకనవరసరరవప కరపరగతష
kaaparoutu
తసడడ:డ సరసబశవరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-4-147
వయససస:46
లస: పప

93-106/463

3667 AP150990069266
పపరర: జయలకడహ నరరలసపటట
naralasetty
భరస : బదడయఖ naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-148
వయససస:62
లస: ససస స

93-106/466

3670 SAA0855496
పపరర: రరజఖ లకడహ కకసడవటట

93-106/468

3665 SAA0385161
పపరర: కకమలమదతవ నరరలశశటట

93-106/464

తసడడ:డ అపలయఖ bodi
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:77
లస: పప

3671 SAA0330241
పపరర: రరధదక కకసడవటట

93-106/469

3674 SAA0855512
పపరర: నడగ వర పడసరద కకసడవటట

3677 AP150990069260
పపరర: అననపపరష మహ బబ డడ bodi

3680 SAA1315316
పపరర: ఎనసమబల పకథదశ సరగర

3683 SAA1422450
పపరర: బబలమశశరమమహ యనమల

93-106/472

93-106/475

93-106/1007

3675 DDN2173417
పపరర: రమమదతవ బబ డడ

93-106/473

3678 SAA0300780
పపరర: సతఖనడరరయణ బబ డడ

93-106/476

3681 SAA1396043
పపరర: దడసరర రజఖలకడహ దడసరర

93-106/1008

భసధసవప: యయనవమబలమ పపప ఢడశసరగర వనపఫ
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:21
లస: ససస స
93-107/1035

3685 AP150990069619
పపరర: vijayalakshmi kondamudi

3686 SAA0330381
పపరర: సరసబబడజఖస ససకలల
భరస : కకసడల రరవప sankula
ఇసటట ననస:101-4-154
వయససస:48
లస: ససస స

93-106/470

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప bodi
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: సరటనసలమస లలటట యనమల
ఇసటట ననస:101-4-151 vadiginene vari bazar
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర kondamudi
ఇసటట ననస:101-4-153
వయససస:52
లస: ససస స

3672 AP150990069427
పపరర: కలమమరర కకసడవటట kondaveti

భరస : సతఖనడరరయణ bodi
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: ఆసటటన రరజ లలటట హసపబసడ
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:46
లస: ససస స
93-106/479

93-106/933

భరస : నడగరశశరరరవప kondaveti
ఇసటట ననస:101-4-150
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసటటన రరజ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:27
లస: పప
93-107/1034

93-106/465
3666 AP150990069423
పపరర: ఆదదలకడహ వడడగనవన vadigineni

భరస : మహన వదదగరనవన
ఇసటట ననస:101-4-148
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర bodi
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:67
లస: ససస స
93-106/477

93-106/462

93-106/467 3669 SAA1243070
3668 SAA0570259
పపరర: మహన వడడగరనవన vadigineni
పపరర: పరవన వదదగరనవన

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:101-4-150
వయససస:38
లస: పప
93-106/474

3663 DDN1431360
పపరర: వనసకటటశశరమహ కరపరగతష

భరస : సతఖస vadigineni
ఇసటట ననస:101-4-148
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప kondaveti
ఇసటట ననస:101-4-150
వయససస:35
లస: ససస స
93-106/471

93-106/459

భరస : శకనవరసరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-4-147
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస vadigineni
ఇసటట ననస:101-4-148
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప bodi
ఇసటట ననస:101-4-151
వయససస:45
లస: ససస స

3682 SAA1422310
పపరర: మమరర రమణ యనమల

93-106/916

భరస : నడన కలమమర naralasetty
ఇసటట ననస:101-4-148
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప kondaveti
ఇసటట ననస:101-4-150
వయససస:34
లస: పప

3679 AP150990066403
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ డడ bodi

3662 SAA1242601
పపరర: సతఖవత లకరసకలల

3660 SAA0329896
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లకరసకలల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-145
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగపస నడథ లకరసకలల
ఇసటట ననస:101-04-145
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నడగ వర పడసరద కకసడవటట
ఇసటట ననస:101-4-150
వయససస:32
లస: ససస స

3676 AP150990069261
పపరర: లకడహ బబ డడ bodi

93-106/458

తసడడ:డ సరసబశవరరవప lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-145
వయససస:32
లస: పప

3661 AP150990066100
పపరర: కకసడలరరవప లకరసకలల
lakkakula
తసడడ:డ కకటయఖ lakkakula
ఇసటట ననస:101-4-145
వయససస:54
లస: పప

3673 DDN2170132
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

3659 SAA0329854
పపరర: చసదడశశఖర లకరసకలల

93-106/480

3684 SAA0303073
పపరర: మబతడఖలమహ మబతడఖలల
mutyalu
భరస : వనసకటటశశరరరవప mutyalu
ఇసటట ననస:101-4-153
వయససస:41
లస: ససస స

93-106/478

3687 AP150990069404
పపరర: కలససమకలమమరర సప మరగతష
somaroutu
భరస : వనసకటటశశరరర somaroutu
ఇసటట ననస:101-4-154
వయససస:57
లస: ససస స

93-106/481
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93-106/482 3689 SAA1242981
3688 AP150990066324
పపరర: రమమష సప మరగతష� somaroutu
పపరర: నడగ జజఖత గసడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర somaroutu
ఇసటట ననస:101-4-154
వయససస:43
లస: పప
3691 SAA0303651
పపరర: నడగమలలర శశరర సప మశశటట

భరస : మలర కరరరజన రరవప గసడడ
ఇసటట ననస:101-4-154
వయససస:27
లస: ససస స
93-106/483

భరస : ససతడరరమయఖ somisetty
ఇసటట ననస:101-4-156
వయససస:33
లస: ససస స
3694 SAA0330464
పపరర: వనసకటటశశరమహ గరజల గరజల

93-106/486

భరస : వనసకటటశశర రరవప gajula
ఇసటట ననస:101-4-158
వయససస:31
లస: ససస స
3697 SAA0916009
పపరర: రరజఖలకడహ బలబదడ

93-106/934

3692 AP150990069685
పపరర: వరరరఘవమహ సప మశశటట
somisetty
భరస : నడగరశశరరరవప somisetty
ఇసటట ననస:101-4-156
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప బలబదడ
ఇసటట ననస:101-4-159
వయససస:67
లస: ససస స

93-106/484

93-106/487 3696 SAA0915902
3695 DDN1430040
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ గరజల gajula
పపరర: అనససరఖ బలబదడ

3698 SAA0735623
పపరర: మమధవ గరజల

93-106/495
3703 SAA0735631
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవప
మబమహలనవన
తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప mummalaneni
ఇసటట ననస:101-4-160
వయససస:56
లస: పప

3704 SAA1146422
పపరర: రమఖ చసదస
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చసదస
ఇసటట ననస:101-4-161
వయససస:23
లస: ససస స

3706 AP150990069589
పపరర: ససశల ఆకలల akula

3707 AP150990066402
పపరర: ఏడడకకసడలల చసదస chandu

93-106/485

93-106/488

భరస : వనసకటటశశరరరవప బలబదడ
ఇసటట ననస:101-4-159
వయససస:50
లస: ససస స
93-106/490

3699 SAA0735649
పపరర: పదహజ మబమహలనవన

93-106/491

భరస : వనసకటటశశరరర mummalaneni
ఇసటట ననస:101-4-160
వయససస:47
లస: ససస స

93-106/492 3701 SAA0558064
93-106/493
3700 AP150990069591
పపరర: వనసకటటశశరమహ గరజల gajula
పపరర: తరరణ మబమహలనవన
mummalaneni
భరస : వనసకటససబబరరవప� gajula
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప mummalaneni
ఇసటట ననస:101-4-160
ఇసటట ననస:101-4-160
వయససస:51
లస: ససస స
వయససస:29
లస: పప

భరస : mohanrao akula
ఇసటట ననస:101--4-161
వయససస:62
లస: ససస స

3693 SAA0300954
పపరర: ససతడరరమయఖ సప మశశటట
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప somisetty
ఇసటట ననస:101-4-156
వయససస:36
లస: పప

భరస : నడగరశశర రరవప gajula
ఇసటట ననస:101-4-160
వయససస:28
లస: ససస స

93-106/498

93-106/917

భరస : వనసకయఖ ససదర
ఇసటట ననస:101-04-155
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప � gajula
ఇసటట ననస:101-4-158
వయససస:40
లస: పప
93-106/489

3690 SAA1259142
పపరర: మసగమహ ససదర

93-106/496

3702 DDN1432707
పపరర: నడగరశశరరరవప గరజల gajula

93-106/494

తసడడ:డ ససబబబరరవప gajula
ఇసటట ననస:101-4-160
వయససస:39
లస: పప
3705 AP150990069542
పపరర: venkatakumari chandu

93-106/497

భరస : ఏడడకకసడలల chandu
ఇసటట ననస:101-4-161
వయససస:42
లస: ససస స
93-106/499

తసడడ:డ కకషషయఖ chandu
ఇసటట ననస:101-4-161
వయససస:50
లస: పప

3708 AP150990069233
పపరర: లకడహరరవమహ ఆకలల akula

93-106/500

భరస : వనసకటటశశరరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-162
వయససస:45
లస: ససస స

93-106/501 3710 AP150990066741
93-106/502 3711 AP150990066407
93-106/503
3709 AP150990069358
పపరర: వనసకటససబబమహ ఆకలల akula
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల akula
పపరర: రరమససబబబరరవప ఆకలల akula

భరస : రరమససబబబరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-162
వయససస:82
లస: ససస స
3712 SAA0410647
పపరర: శరకవణణ ససదడఖరరణణ ఆకలల

తసడడ:డ రరమససబబబరరవప akula
ఇసటట ననస:101-4-162
వయససస:47
లస: పప
93-106/504

భరస : రరజరష akula
ఇసటట ననస:101-4-163
వయససస:31
లస: ససస స
3715 AP150990069496
పపరర: లకడహ ఆకలల� akula
భరస : ససబబబరరవప� akula
ఇసటట ననస:101-4-163
వయససస:57
లస: ససస స

3713 SAA0410589
పపరర: నడగ లతడ ఆకలల

తసడడ:డ రరఘవయఖ akula
ఇసటట ననస:101-4-162
వయససస:80
లస: పప
93-106/505

భరస : ససరరష akula
ఇసటట ననస:101-4-163
వయససస:32
లస: ససస స
93-106/507

3716 DDN1431709
పపరర: రరజరష� ఆకలల�
తసడడ:డ ససబబబరరవప� akula
ఇసటట ననస:101-4-163
వయససస:36
లస: పప

3714 DDN1431543
పపరర: కకటటశశరర� ఆకలల�

93-106/506

భరస : రరమకకషష� akula
ఇసటట ననస:101-4-163
వయససస:36
లస: ససస స
93-106/508

3717 AP150990066400
పపరర: రరమకకషష ఆకలల� akula

93-106/509

తసడడ:డ ససబబబరరవప� akula
ఇసటట ననస:101-4-163
వయససస:43
లస: పప
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3718 AP150990066384
పపరర: ససబబబరరవప ఆకలల� akula

93-106/510

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ� akula
ఇసటట ననస:101-4-163
వయససస:65
లస: పప

93-106/511 3720 SAA0410563
3719 AP150990066290
పపరర: ససరరబబబబ బబదదనవడడ badinedi
పపరర: అసజమహ అకలల

తసడడ:డ పప తషరరజ badinedi
ఇసటట ననస:101-4-164
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవయఖ avula
ఇసటట ననస:101-4-165
వయససస:35
లస: ససస స

93-106/513 3722 AP150990066560
3721 AP150990069788
పపరర: ఈశశరమహ బబదదనవడడ badinedi
పపరర: వరరసజనవయబలల బబదదనవడడ
badinedi
భరస : వరరసజనవయబలల badinedi
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర badinedi
ఇసటట ననస:101-4-165
ఇసటట ననస:101-4-165
వయససస:53
లస: ససస స
వయససస:63
లస: పప

93-106/514

3724 DDN1432665
పపరర: పప తషరరజ పససపపలలటట

93-106/518

93-106/517

తసడడ:డ వరయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-166
వయససస:35
లస: పప
3727 SAA1146430
పపరర: సతష కలమమర పససపపలలటట

93-106/520

93-105/50

93-106/524

93-106/526

93-106/529

తసడడ:డ గసగ రరజ maila
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:30
లస: పప

3737 SAA0915894
పపరర: రతనకలమమరర కలరరక

3740 SAA0915803
పపరర: శకలత కలరరక

93-106/532

3743 AP150990069016
పపరర: రగశమహ మమమలమ maila

93-106/525

3746 AP150990066017
పపరర: రరమచసదడరరవప కలరరక kurra
తసడడ:డ కకషషమబరరస kurra
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:50
లస: పప

3729 SAA1374586
పపరర: నడగ తడవవణణ పససపపలలటట

93-106/1009

3732 AP150990069014
పపరర: కకటటశశరమహ మమమలమ maila

93-106/523

3735 SAA1374578
పపరర: నడగపపజ మమమలమ

93-106/1010

తసడడ:డ కకటటశశరరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:101-4-168
వయససస:19
లస: ససస స
93-106/527

3738 SAA0303685
పపరర: కకషషవవణణ కలరరక

93-106/528

భరస : మలలర శశరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-170
వయససస:34
లస: ససస స
93-106/530

3741 SAA0474775
పపరర: సరశత మమమలమ

93-106/531

భరస : బబజ మమమలమ
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:29
లస: ససస స
93-106/533

భరస : గసగరరజ maila
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:45
లస: ససస స
93-106/535

93-106/519

భరస : శవయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-168
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర కలరరక
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:43
లస: ససస స
3745 SAA0735664
పపరర: ససబబబరరవప మమమల

93-106/522

భరస : కకషషమబరరస కలరరక
ఇసటట ననస:101-4-170
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమబరరస kurra
ఇసటట ననస:101-4-170
వయససస:45
లస: పప
3742 AP150990069443
పపరర: శకరరవమహ కలరరక kurra

3734 AP150990066269
పపరర: శవయఖ మమమలమ maila

3726 DDN1431725
పపరర: నడగమలలర శశరర మమడపరటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:101-4-167
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-168
వయససస:62
లస: పప

భరస : సదడశవరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-169
వయససస:62
లస: ససస స
3739 AP150990066467
పపరర: మలలర శశరరరవప కలరరక kurra

93-106/521

భరస : కకటటశశరరరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-168
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-168
వయససస:37
లస: పప
3736 AP150990069502
పపరర: అచచమహ కలరరక kurra

3731 SAA0303768
పపరర: వరలకడహ మమమలమ

93-106/515

భరస : సరసబశవరరవప madapati
ఇసటట ననస:101-4-167
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-167
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ MAILA
ఇసటట ననస:101-4-168
వయససస:31
లస: పప
3733 SAA0439117
పపరర: కకటటశశరరరవప మమమలమ

3728 AP150990066166
పపరర: శకనస పససపపలలటట pasupuleti

3723 SAA0410654
పపరర: కకషష కలమమరగ పససపపలలటట
భరస : పప తషరరజ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-166
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-167
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:101-4-167
వయససస:24
లస: పప
3730 SAA0645028
పపరర: మమమల అమరలసగరశశర రరవప

3725 AP150990069019
పపరర: రజన పససపపలలటట

93-106/512

3744 SAA0299867
పపరర: ravikumar కలరరక

93-106/534

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:30
లస: పప
93-106/536

3747 AP150990066244
పపరర: గసగరరజ మమమలమ maila

93-106/537

తసడడ:డ ససబబయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:55
లస: పప
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3748 SAA1348705
పపరర: లకడహ తరరపతమహ మమమల

93-106/1011

భరస : ససబబబరరవప మమమల
ఇసటట ననస:101-4-171
వయససస:22
లస: ససస స
3751 SAA0299834
పపరర: నడగరరజ కలరరక

93-106/540

93-106/543

93-106/546

93-106/548

93-106/551

93-106/553

93-106/547

93-106/556

3772 AP150990066265
పపరర: వనసకటబడవప తడడడబబ యన
tadiboyina
తసడడ:డ నడగరసదడస tadiboyina
ఇసటట ననస:101-4-182
వయససస:60
లస: పప

93-106/559

3775 AP150990066562
పపరర: అకసయఖ తడటట tati

93-106/562

93-106/542

3756 DDN2170249
పపరర: చచసచసబబబబ మమమలమ

93-106/545

3759 SAA1242890
పపరర: సరయ కకషష మమమల

93-106/936

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమమల
ఇసటట ననస:101-4-175
వయససస:18
లస: పప

93-106/549 3762 AP150990066470
93-106/550
3761 AP150990069013
పపరర: కకటటశశరమహ బబదదనవడడ badinedi
పపరర: ససరరబబబబ బబదదనవడడ badinedi

3764 AP150990066469
పపరర: సరసబశవరరవప కలరరక kurra

తసడడ:డ సరసబయఖ badinedi
ఇసటట ననస:101-4-176
వయససస:45
లస: పప
93-106/552

3767 AP150990066468
పపరర: కకషషకకషప రర కలరరక kurra

93-106/554

93-106/557

3773 AP150990069009
పపరర: వరరసజమహ తడటట tati

93-106/560

3768 SAA0474767
పపరర: ఇసధస మత మమమలమ

93-106/555

3771 DDN1430172
పపరర: నడగరశశరరరవప తడడడబబ యన

93-106/558

తసడడ:డ వనసకటబడవప tadiboyina
ఇసటట ననస:101-4-182
వయససస:34
లస: పప

భరస : అకసయఖ tati
ఇసటట ననస:101-4-183
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమబలల pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-187
వయససస:36
లస: పప

93-106/937

భరస : వరరసరశమ మమమలమ
ఇసటట ననస:101-4-179
వయససస:29
లస: ససస స

3770 AP150990069053
పపరర: ససబబమహ తడడడబబ యన
tadiboyina
భరస : వనసకటబడవప tadiboyina
ఇసటట ననస:101-4-182
వయససస:52
లస: ససస స

3776 DDN2170231
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట

3765 SAA1242130
పపరర: అశశక కలమమర కలరక
తసడడ:డ సరసబశవరరవప కలరక
ఇసటట ననస:101-4-177
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ భబససరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-178
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ మమమలమ
ఇసటట ననస:101-4-179
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ tati
ఇసటట ననస:101-4-183
వయససస:55
లస: పప

3758 AP150990066165
పపరర: శకనస మమమలమ maila

3753 SAA0559823
పపరర: నడగ అరచన మమమలమ maila

తసడడ:డ లసగయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-174
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ భబససరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-177
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకషషకకషప ర kurra
ఇసటట ననస:101-4-178
వయససస:33
లస: ససస స
3769 SAA0458265
పపరర: వర సరశమ మమమలమ

93-106/544

భరస : సరసబయఖ badinedi
ఇసటట ననస:101-4-176
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-177
వయససస:40
లస: ససస స
3766 DDN1430669
పపరర: వజయలకడహ కలరరక

3755 SAA0458166
పపరర: బబజ మమమలమ

93-106/539

భరస : చచసచసబబబబ maila
ఇసటట ననస:101-4-174
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-175
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబయఖ badinedi
ఇసటట ననస:101-4-176
వయససస:44
లస: ససస స
3763 AP150990069452
పపరర: వనసకటవరలకడహ కలరరక kurra

93-106/541

తసడడ:డ గసగయఖ మమమలమ
ఇసటట ననస:101-4-174
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస maila
ఇసటట ననస:101-4-175
వయససస:40
లస: ససస స
3760 AP150990069731
పపరర: గసగమహ బబదదనవడడ badinedi

3752 AP150990066053
పపరర: కకటటశశరరరవప కలరరక kurra

3750 SAA0299842
పపరర: నడగమలలర శశరరరవప కలరరక

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-172
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస kurra
ఇసటట ననస:101-4-172
వయససస:57
లస: పప

భరస : లసగయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-174
వయససస:62
లస: ససస స
3757 AP150990069020
పపరర: సతఖవత మమమలమ maila

93-106/538

భరస : కకటటశశరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-172
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-172
వయససస:33
లస: పప
3754 AP150990069002
పపరర: భడమరరసబ మమమలమ maila

3749 AP150990069445
పపరర: సరసబబడజఖమబ కలరరక kurra

3774 SAA0735185
పపరర: గగపసకకషష తడటట

93-106/561

తసడడ:డ అకసయఖ tati
ఇసటట ననస:101-4-183
వయససస:25
లస: పప
93-106/563

3777 AP150990069054
పపరర: లకడహదతవమహ పససపపలలటట
pasupuleti
భరస : సరమబలల pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-188
వయససస:67
లస: ససస స

93-106/564
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3778 SAA0300970
పపరర: సప మబలల పససపపలలటట
pasupuleti
తసడడ:డ పప తషరరజ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-188
వయససస:85
లస: పప
3781 SAA1348697
పపరర: గగతమ పససపపలలటట

93-106/565

93-106/1012

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:101-4-189
వయససస:19
లస: ససస స
3784 AP150990069732
పపరర: ఈశశరమహ తతట thota

93-106/570

93-106/573

93-106/939

93-106/577

3788 AP150990066329
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట thota

3791 SAA0474791
పపరర: వనజజ రరణణ పససపపలలటట

93-106/941

3797 SAA0735680
పపరర: వనసకటటశశరమహ vogiboyina

3800 AP150990069351
పపరర: సరమమమ జఖస కలరరక kurra
భరస : శకనవరసరరవప kurra
ఇసటట ననస:101-4-197
వయససస:40
లస: ససస స

3802 AP150990066836
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక kurra

3803 SAA0303842
పపరర: జయలకడహ మమమలమ

93-106/584

తసడడ:డ కకటయఖ kurra
ఇసటట ననస:101-4-197
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-198
వయససస:34
లస: పప

3786 SAA0458257
పపరర: గసగరధర రరవప బటబట

93-106/572

93-106/574

3789 SAA1243104
పపరర: నడగ సరయ మణణకసఠ కలమమర
తతట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:101-4-192
వయససస:22
లస: పప

93-106/938

93-106/575

3792 AP150990069015
పపరర: భబగఖలకడహ పససపపలలటట
pasupuleti
భరస : శవయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-194
వయససస:47
లస: ససస స

93-106/576

3806 AP150990066410
పపరర: నడగరశశరరరవప మమమలమ maila
తసడడ:డ వరరసరశమ maila
ఇసటట ననస:101-4-198
వయససస:60
లస: పప

93-106/940

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:101-4-195
వయససస:23
లస: పప
93-106/579

93-106/580
3798 AP150990069151
పపరర: భబరత ఓగరపప యన vogiboyina

భరస : వరరరఘవయఖ vogiboyina
ఇసటట ననస:101-4-196
వయససస:47
లస: ససస స
93-106/582

3801 AP150990069350
పపరర: ససతడరరవమహ కలరరక kurra

93-106/583

భరస : కకటయఖ kurra
ఇసటట ననస:101-4-197
వయససస:82
లస: ససస స
93-106/585

భరస : బబలర కకటయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-198
వయససస:33
లస: ససస స
93-106/588

93-106/569

తసడడ:డ సరసబయఖ బటబట
ఇసటట ననస:101-4-191
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవనడనరరయణ vogiboyina
ఇసటట ననస:101-4-196
వయససస:30
లస: ససస స
93-106/581

3783 SAA0474759
పపరర: కళళఖణణ బటబట

93-106/578 3795 SAA1242809
3794 AP150990066018
పపరర: శవయఖ పససపపలలటట pasupuleti
పపరర: మణణకసఠ సరయ కలరక

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ vogiboyina
ఇసటట ననస:101-4-196
వయససస:33
లస: పప

3805 SAA0329938
పపరర: బబలర కకటయఖ మమమలమ

93-106/571

తసడడ:డ somulu pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-194
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:101-4-195
వయససస:20
లస: పప
3799 SAA0735672
పపరర: శవనడనరరయణ ఒగరబబ యన

3785 SAA1039917
పపరర: వవణబ గగపరల తతట

93-106/567

భరస : గసగరధర రరవప బటబట
ఇసటట ననస:101-4-191
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:101-4-194
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-194
వయససస:35
లస: పప
3796 SAA1242932
పపరర: శవ గగపస కకషష కలరక

93-106/568

తసడడ:డ గగపయఖ thota
ఇసటట ననస:101-4-192
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:101-4-192
వయససస:19
లస: పప
3793 DDN1431964
పపరర: కకటటశశరరరవప పససపపలలటట

3782 SAA0915944
పపరర: పరరశత తతట

3780 AP150990066539
పపరర: శకనస పససపపలలటట pasupuleti

తసడడ:డ soulu pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-189
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ తతట
ఇసటట ననస:101-4-191
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప thota
ఇసటట ననస:101-4-192
వయససస:40
లస: ససస స
3790 SAA1241991
పపరర: శకకరసత తతట

93-106/566

భరస : వవణబ గగపరల తతట
ఇసటట ననస:101-4-191
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ thota
ఇసటట ననస:101-4-191
వయససస:62
లస: ససస స
3787 SAA0303792
పపరర: ససజజత తతట thota

3779 AP150990069018
పపరర: వనసకరయమహ పససపపలలటట
pasupuleti
భరస : శకనస pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-189
వయససస:42
లస: ససస స

3804 SAA0735698
పపరర: మలలర శశరర మమమల

93-106/587

భరస : నడగరశశర రరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-198
వయససస:58
లస: ససస స
93-106/589

93-106/590
3807 AP150990066093
పపరర: వరయఖ పససపపలలటట pasupuleti

తసడడ:డ పప తషరరజ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-198
వయససస:65
లస: పప
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3808 AP150990069004
పపరర: swarajyam maila

93-106/591

భరస : సససహదదడ maila
ఇసటట ననస:101-4-199
వయససస:68
లస: ససస స
3811 SAA0735706
పపరర: వవణబ మమమల

93-106/594

93-106/597

93-106/1013

93-106/601

93-106/604

3818 SAA1288794
పపరర: హహహమమరరవప మల

3821 SAA0915829
పపరర: సరయ రరణణ మలర శశటట

3824 SAA0301432
పపరర: పరరశత వడస
డ రగ

93-106/607

3827 SAA0413948
పపరర: శకనవరస రరవప వనసకకసడ

తసడడ:డ సరమబలల pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-223
వయససస:45
లస: పప
93-106/613

తసడడ:డ కకటయఖ doddaka
ఇసటట ననస:101-4-224
వయససస:70
లస: పప

3833 AP150990066784
పపరర: నడగరరజ దదడడ క doddaka

93-106/602

3836 DDN1430628
పపరర: భబరత మమమలమ
భరస : ససరఖబడహహస maila
ఇసటట ననస:101-4-226
వయససస:33
లస: ససస స

3816 AP150990066520
పపరర: వనసకయఖ మమమలమ maila

93-106/599

3819 SAA0259952
పపరర: శకనవరసస కకలగరన

93-106/600

3822 DDN1432053
పపరర: ససబబబయమహ మలర శశటట

93-106/603

భరస : వనసకటటశశరరర mallisetty
ఇసటట ననస:101-4-214
వయససస:52
లస: ససస స
93-106/605

3825 SAA0299909
పపరర: శకనవరసరరవప వఢస
ఢ రగ

93-106/606

తసడడ:డ అసకమహరరవప vadduri
ఇసటట ననస:101-4-216
వయససస:36
లస: పప
93-106/608

3828 SAA0303826
పపరర: జజఖత పససపపలలటట

93-106/609

భరస : రతస యఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:101-4-223
వయససస:35
లస: ససస స
93-106/611

3831 DDN1430685
పపరర: లకడహ boddaka

93-106/612

భరస : శకనవరసరరవప boddaka
ఇసటట ననస:101-4-224
వయససస:35
లస: ససస స
93-106/614

తసడడ:డ ససబబబరరవప doddaka
ఇసటట ననస:101-4-224
వయససస:43
లస: పప
93-106/616

93-106/596

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర kolagani
ఇసటట ననస:101-4-213
వయససస:33
లస: పప

భరస : నడగరరజ boddaka
ఇసటట ననస:101-4-224
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప doddaka
ఇసటట ననస:101-4-224
వయససస:57
లస: ససస స
3835 AP150990066643
పపరర: ససబబబరరవప దదడడ క doddaka

93-106/942

తసడడ:డ శసకర రరవప vinukonda
ఇసటట ననస:101-4-221
వయససస:42
లస: పప

93-106/610 3830 SAA0303875
3829 AP150990066020
పపరర: రతస యఖ పససపపలలటట pasupuleti
పపరర: ససతడరరవమహ దదడడ క

3813 SAA0915712
పపరర: రరజఖస మమమలమ

తసడడ:డ అబదడయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-204
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప vadduri
ఇసటట ననస:101-4-216
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప vinukonda
ఇసటట ననస:101-4-221
వయససస:34
లస: ససస స

3832 AP150990069332
పపరర: సరవతడమహ దదడడ క doddaka

93-106/598

భరస : వనసకటటశశరరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:101-4-214
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల mallisetty
ఇసటట ననస:101-4-214
వయససస:62
లస: పప
3826 SAA0439810
పపరర: అనసత లకడహ వనసకకసడ

3815 SAA0439737
పపరర: కకటటశశరమహ మమమలమ

93-106/593

భరస : ససబడహహణఖస maila
ఇసటట ననస:101-4-203
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మల
ఇసటట ననస:101-4-206
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వలర యఖ sammeta
ఇసటట ననస:101-4-213
వయససస:60
లస: పప
3823 SAA0329870
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలర శశటట

93-106/595

భరస : గగపస maila
ఇసటట ననస:101-4-204
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : తరరపత వనసకయఖ మమమల
ఇసటట ననస:101-4-205
వయససస:26
లస: ససస స
3820 SAA0300731
పపరర: లకహయఖ సమమహట

3812 AP150990066511
పపరర: నడగరశశరరరవప మమమలమ maila

3810 AP150990069007
పపరర: మలలర శశరర మమమలమ maila

భరస : నడగరశశరరరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-202
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబదడయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-202
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస maila
ఇసటట ననస:101-4-203
వయససస:45
లస: పప
3817 SAA1374628
పపరర: భవన మమమల

93-106/592

భరస : గసగయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-200
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-202
వయససస:32
లస: పప
3814 AP150990066471
పపరర: ససబడమణఖస మమమలమ maila

3809 AP150990069111
పపరర: తషలశమహ మమమలమ maila

93-106/615
3834 AP150990066627
పపరర: శకనవరసరరవప దదడడ క doddaka

తసడడ:డ ససబబబరరవప doddaka
ఇసటట ననస:101-4-224
వయససస:45
లస: పప
93-106/617

3837 AP150990069022
పపరర: పదడహవత మమమలమ

93-106/618

భరస : నడగరశశరరరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-226
వయససస:52
లస: ససస స
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3838 AP150990066387
పపరర: ససరరబహ
డ హస మమమలమ maila

93-106/619

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప maila
ఇసటట ననస:101-4-226
వయససస:44
లస: పప
3841 SAA1374669
పపరర: లకడహ పప కల

93-106/1014

3842 SAA0414086
పపరర: బబజ పప కల

93-106/624

3845 AP150990066526
పపరర: బబబబ కలరరక kurra

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప maraka
ఇసటట ననస:101-4-303
వయససస:52
లస: పప
93-106/630

93-106/632

భరస : బబలయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-305
వయససస:53
లస: ససస స
3856 AP150990066557
పపరర: బబలయఖ మమమలమ maila
తసడడ:డ వరరసరశమ maila
ఇసటట ననస:101-4-305
వయససస:55
లస: పప
3859 SAA1464981
పపరర: పదహ బబ సత

93-107/1036

భరస : శకనవరసరరవప manduri
ఇసటట ననస:101-4-563
వయససస:48
లస: ససస స

93-106/631

3854 AP150990069003
పపరర: ససతడరరవమహ మమమలమ maila

93-106/633

3860 AP150990069402
పపరర: పదహ నలస neelam

93-106/946

3863 SAA0984022
పపరర: జగదథశ బబబబ మమరరశశటట

3866 AP150990069347
పపరర: అపలమహ మసడసరర manduri
భరస : రసగరరరవప manduri
ఇసటట ననస:101-4-563
వయససస:87
లస: ససస స

3846 AP150990069424
పపరర: ససశల మరకర maraka

93-106/626

3849 SAA0458281
పపరర: వవసకటటశశర రరవప ఓగరబబ యన

93-106/629

3852 SAA1241801
పపరర: లకడహ ఓగరబయనడ

93-106/943

భరస : సపపదయఖ ఓగరబయనడ
ఇసటట ననస:101-4-304
వయససస:37
లస: ససస స
3855 SAA0735656
పపరర: tirupativenkaiah మమమల

93-106/634

తసడడ:డ బబలయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-305
వయససస:32
లస: పప
93-106/944

3858 SAA0330357
పపరర: పరరశతమహ సభబపత

93-106/636

భరస : నడగరరజ sabhapati
ఇసటట ననస:101-4-307
వయససస:40
లస: ససస స
93-106/637

3861 SAA1258631
పపరర: లకహణ రరవప అదడసకక

93-106/945

తసడడ:డ తడతయఖ అదడసకక
ఇసటట ననస:101-4-310/1
వయససస:44
లస: పప
93-106/638

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:101-4-315
వయససస:25
లస: పప
93-106/640

93-106/623

తసడడ:డ సపపదయఖ vogiboyina
ఇసటట ననస:101-4-304
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప neelam
ఇసటట ననస:101-4-309
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకహణ రరవప అదడసకక
ఇసటట ననస:101-4-310/1
వయససస:33
లస: ససస స
3865 AP150990069117
పపరర: శశకళ మసడసరర manduri

93-106/628

3851 AP150990066262
పపరర: సపపదయఖ ఓగబబబ యన
vogiboyina
తసడడ:డ కకటయఖ vogiboyina
ఇసటట ననస:101-4-304
వయససస:55
లస: పప

3857 SAA1241785
పపరర: శవ జజఖత మరక

3843 AP150990069564
పపరర: లసగమహ కలరరక kurra

భరస : శకనవరసరరవప maraka
ఇసటట ననస:101-4-303
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సమమబససవవర
డ రవ మరక
ఇసటట ననస:101-4-305
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నగరశశరరరవప బబ సత
ఇసటట ననస:101-4-308
వయససస:33
లస: ససస స
3862 SAA1258649
పపరర: భబగఖ లకడహ అదడసకక

93-106/625

భరస : వరరసరశమ maila
ఇసటట ననస:101-4-305
వయససస:82
లస: ససస స
93-106/635

93-106/621

భరస : బబబబ kurra
ఇసటట ననస:101-4-302
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-304
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ maila
ఇసటట ననస:101-4-304
వయససస:36
లస: పప
3853 AP150990069023
పపరర: సరమమమ జఖస మమమలమ maila

93-106/622

తసడడ:డ కకటయఖ kurra
ఇసటట ననస:101-4-302
వయససస:52
లస: పప

93-106/627 3848 SAA0439729
3847 AP150990066257
పపరర: శకనవరసరరవప మరకర maraka
పపరర: రరజఖలకడహ మమమలమ maila

3840 AP150990066542
పపరర: మణణ పప కల pokala

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర pokala
ఇసటట ననస:101-4-300
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మణణ బబబబ pokala
ఇసటట ననస:101-4-301
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ balaiah కలరరక
ఇసటట ననస:101-4-302
వయససస:29
లస: పప

3850 SAA0300988
పపరర: గగపస మమమలమ�

93-106/620

భరస : మణణ బబబబ pokala
ఇసటట ననస:101-4-300
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబజ పప కల
ఇసటట ననస:101-4-300
వయససస:28
లస: ససస స
3844 SAA0458273
పపరర: శవ నడగరశశరరరవ కలరరక

3839 AP150990069399
పపరర: అచచమహ పప కల pokala

3864 SAA0385047
పపరర: హరరత మసడసరర manduri

93-106/639

తసడడ:డ శకనవరసరరవప manduri
ఇసటట ననస:101-4-563
వయససస:31
లస: ససస స
93-106/641

3867 SAA0330035
పపరర: rajashekar manduri

93-106/642

తసడడ:డ శకనవరసరరవప manduri
ఇసటట ననస:101-4-563
వయససస:30
లస: పప
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3868 AP150990066277
పపరర: శకనవరసరరవప మసడసరర
manduri
తసడడ:డ రసగరరరవప manduri
ఇసటట ననస:101-4-563
వయససస:55
లస: పప

93-106/643

3871 DDN2173565
పపరర: వనసకటరమణ మలమరదద

93-106/646

93-106/649

93-106/652

భరస : శవయఖ manne
ఇసటట ననస:101-4-573
వయససస:60
లస: ససస స
3880 SAA1316223
పపరర: రసగమహ వషష
ష మలకల

93-106/647

93-105/1146

3875 AP150990066698
పపరర: వజయ కలమమర మలమరదద
malladi
తసడడ:డ మలలర శశరరరవప malladi
ఇసటట ననస:101-4-571
వయససస:45
లస: పప

93-106/650

3878 AP150990066303
పపరర: శవయఖ మననన manne

93-106/653

3881 SAA1316231
పపరర: నడగ జజఖత వషష
ష మలకల

93-106/645

3873 AP150990069434
పపరర: సరమమమ జఖస మలమరదద malladi

93-106/648

భరస : మబరహరరరరవప malladi
ఇసటట ననస:101-4-569
వయససస:72
లస: ససస స
3876 SAA0303982
పపరర: రరజఖలకడహ మననన manne

93-106/651

తసడడ:డ శవయఖ manne
ఇసటట ననస:101-4-573
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ manne
ఇసటట ననస:101-4-573
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససతయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:101-5-312
వయససస:66
లస: ససస స
3883 SAA0303594
పపరర: వరణణ మమరరశశటట

3872 SAA0301069
పపరర: శవనడగరరజ మలమరదద

3870 SAA0301044
పపరర: శవశసకరరరవప మలమరదద

తసడడ:డ సరసబయఖ malladi
ఇసటట ననస:101-4-564
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకరరరవప malladi
ఇసటట ననస:101-4-565
వయససస:41
లస: పప

భరస : వజయకలమమర malladi
ఇసటట ననస:101-4-571
వయససస:39
లస: ససస స
3877 AP150990069200
పపరర: వజయ మననన manne

93-106/644

భరస : శవశసకరరరవప malladi
ఇసటట ననస:101-4-564
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవనడగరరజ malladi
ఇసటట ననస:101-4-565
వయససస:34
లస: ససస స
3874 SAA0303958
పపరర: లమవణఖ మలమరదద

3869 SAA0303917
పపరర: వనసకరయమహ మలమరదద

3879 SAA0915860
పపరర: రరణబకరరజ మమరరశశటట

93-106/654

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:101-5-15
వయససస:24
లస: పప
93-106/1015

భరస : ససబడమణఖస వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:101-5-312
వయససస:24
లస: ససస స

3882 SAA1242916
పపరర: భబనస పడకరశ చసదస

93-106/950

తలర : శకమనడనరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:101-5-314
వయససస:18
లస: పప

93-106/655

3884 AP150990069588
పపరర: వనసకటససబబమహ మమరరశశటట
marisetty
భరస : నడగరశశరరరవప marisetty
ఇసటట ననస:101-5-315
వయససస:62
లస: ససస స

93-106/656

3885 AP150990066434
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమరరశశటట
marisetty
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప marisetty
ఇసటట ననస:101-5-315
వయససస:45
లస: పప

93-106/657

3886 AP150990066213
పపరర: నడగరశశరరరవప మమరరశశటట
marisetty
తసడడ:డ కకటయఖ marisetty
ఇసటట ననస:101-5-315
వయససస:70
లస: పప

93-106/658

3887 SAA0915936
పపరర: లకడహ బబదదనవన

93-106/659

3888 SAA0303396
పపరర: వజయ లకడహ పసరరటట

93-106/660

3889 AP150990066317
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబదదనవడడ
badinedi
తసడడ:డ సరసబయఖ badinedi
ఇసటట ననస:101-5-316
వయససస:46
లస: పప

93-106/661

భరస : వనసకటటశశరరరవప marisetty
ఇసటట ననస:101-5-315
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప badinedi
ఇసటట ననస:101-5-316
వయససస:37
లస: ససస స
3890 AP150990069610
పపరర: వజయలకడహ గబరరకల gurrala

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర gurrala
ఇసటట ననస:101-5-317
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప gaddam
ఇసటట ననస:101-5-319
వయససస:41
లస: ససస స

93-106/662

భరస : అసకమహరరవప gurrala
ఇసటట ననస:101-5-317
వయససస:47
లస: ససస స

93-106/664 3893 SAA0378208
3892 AP150990066663
పపరర: సరసబశవరరవప గబరరకల gurrala
పపరర: ససబబబరరవప గబరరకల

3895 AP150990069583
పపరర: రరజఖలకడహ గడడ స gaddam

భరస : సరసబశవరరవప pirati
ఇసటట ననస:101-5-316
వయససస:48
లస: ససస స

93-106/667

93-106/663
3891 AP150990066401
పపరర: అసకమహరరవప గబరరకల gurrala

తసడడ:డ ససబబబరరవప gurrala
ఇసటట ననస:101-5-317
వయససస:53
లస: పప
93-106/665

3894 SAA0377853
పపరర: గణణష పసరరటట

93-106/666

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర gurrala
ఇసటట ననస:101-5-317
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప pirati
ఇసటట ననస:101-5-318
వయససస:31
లస: పప

93-106/668
3896 AP150990069582
పపరర: నడగరశశరమహ వషష
ష మలకల
vishnumolaka
భరస : వరరసజనవయబలల vishnumolaala
ఇసటట ననస:101-5-319
వయససస:54
లస: ససస స

93-106/669
3897 AP150990066077
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వషష
ష మలకల
vishnumolakala
తసడడ:డ వరరసజనవయబలల vishnumolakala
ఇసటట ననస:101-5-319
వయససస:45
లస: పప
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93-106/670
3898 SAA0329904
పపరర: వరరసజనవయబలల వషష
ష మలకల
vishnumolaka
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర vishnumolakala
ఇసటట ననస:101-5-319
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరధ కకషష మబరరస చసదస
ఇసటట ననస:101-5-320
వయససస:58
లస: ససస స

3901 AP150990069581
పపరర: ఆనసదతశశరర చసదస chandu

3902 SAA0385054
పపరర: పడశరసత రరవపరర

93-106/673

భరస : రరధడకకకషషమబరరస chandu
ఇసటట ననస:101-5-321
వయససస:61
లస: ససస స
3904 SAA0334029
పపరర: అసకమహరరవప రరవపరర

93-106/671

93-106/676

3905 AP150990069199
పపరర: రమమదతవ రరవపరర ravuri

93-106/674

3908 AP150990069520
పపరర: జయమహ గగపసశశటట gopisetty

93-106/678

93-106/682

93-106/685

3913 AP150990066315
పపరర: కకషష మసనస masanam

93-106/688

తసడడ:డ కకసడలరరవప masanam
ఇసటట ననస:101-6-326
వయససస:50
లస: పప
3916 SAA0474726
పపరర: వనసకటటశశరమహ డదసకకన

93-106/690

భరస : సరయ కకషష డదసకకన
ఇసటట ననస:101-6-329
వయససస:34
లస: ససస స
3919 AP150990066574
పపరర: కకసడలరరవప మమమనవన myneni
తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ myneni
ఇసటట ననస:101-6-330
వయససస:47
లస: పప
3922 SAA1242106
పపరర: నరరసదడ నమహల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నమహల
ఇసటట ననస:101-6-332
వయససస:25
లస: పప
3925 SAA0458182
పపరర: ససధడకర కకలగరన
తసడడ:డ భబససర రరవప kolagani
ఇసటట ననస:101-6-333
వయససస:34
లస: పప

3912 SAA0303131
పపరర: నలవవణణ మసనస masanam

3915 DDN1432186
పపరర: శవరరమ గగపరలకకషష సససకర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప sunkara
ఇసటట ననస:101-6-328
వయససస:38
లస: పప

3917 AP150990069563
పపరర: మలలర సశరర చసతడ chinta

3918 SAA0303115
పపరర: శకలకడహ మమమనవన

3920 SAA1239581
పపరర: నరరశ మమమనవన

3923 SAA0474684
పపరర: భబరత కకలగరన
భరస : ససధడకర kolagani
ఇసటట ననస:101-6-333
వయససస:30
లస: ససస స

93-106/697

3909 SAA0329847
పపరర: సరసబశవ రరవప గగపసశశటట

భరస : శవ రరమ గగపరల కకషష sunkara
ఇసటట ననస:101-6-328
వయససస:31
లస: ససస స
93-106/691

93-106/953

93-106/683

93-106/686

93-106/689

93-106/692

3921 SAA0439653
పపరర: పదహ ఇకలసరరస

93-106/694

భరస : వనసకటటశశరరర ikkurti
ఇసటట ననస:101-6-331
వయససస:45
లస: ససస స
93-106/695

3924 SAA0302968
పపరర: అసజమహ కకలగరన kolagani

93-106/696

భరస : భబససరరరవప kolagani
ఇసటట ననస:101-6-333
వయససస:47
లస: ససస స

93-106/698 3927 SAA0915696
3926 SAA0300723
పపరర: భబససరరరవప కకలగరన kolagani
పపరర: ససజజత ససగబల

తసడడ:డ కకటయఖ kolagani
ఇసటట ననస:101-6-333
వయససస:55
లస: పప

93-106/680

భరస : కకసడలరరవప myneni
ఇసటట ననస:101-6-330
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:101-6-330
వయససస:19
లస: పప
93-106/954

3906 SAA0303180
పపరర: కనకదసరర భవరన గగపసశశటట

భరస : కకషష masanam
ఇసటట ననస:101-6-326
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర china
ఇసటట ననస:101-6-329
వయససస:57
లస: ససస స
93-106/693

93-106/675

తసడడ:డ సరసబయఖ gopisetty
ఇసటట ననస:101-6-325
వయససస:33
లస: పప

93-106/684 3911 AP150990066556
3910 AP150990066223
పపరర: శకనవరసరరవప గగపసశశటట gopisetty
పపరర: రరమమసజనవయబలల గగపసశశటట
gopisetty
తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల gopisetty
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప gopisetty
ఇసటట ననస:101-6-325
ఇసటట ననస:101-6-325
వయససస:44
లస: పప
వయససస:65
లస: పప

3914 SAA0915704
పపరర: లకడహ సససకర

3903 AP150990069177
పపరర: రరమససతమహ చసదస chandu

భరస : శకనవరస రరవప gopisetty
ఇసటట ననస:101-6-325
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమసజనవయబలల gopisetty
ఇసటట ననస:101-6-325
వయససస:63
లస: ససస స

93-106/687

93-106/672

భరస : లకడహనడరరయణ chandu
ఇసటట ననస:101-5-323
వయససస:102 లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల ravuri
ఇసటట ననస:101-5-324
వయససస:52
లస: ససస స
93-106/681

3900 AP150990069516
పపరర: రసగమహ బసడడరర bandaru

భరస : రరమయఖ bandaru
ఇసటట ననస:101-5-320
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప ravuri
ఇసటట ననస:101-5-323
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ravuri
ఇసటట ననస:101-5-323
వయససస:37
లస: పప
3907 SAA0303222
పపరర: వనసకటటశశరమహ గగపసశశటట
gopisetty
భరస : కకటటశశరరరవప gopisetty
ఇసటట ననస:101-6-325
వయససస:42
లస: ససస స

3899 SAA0969362
పపరర: అననపపరష చసదస

93-106/699

భరస : కరరణడ ససగబల
ఇసటట ననస:101-6-370
వయససస:26
లస: ససస స
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93-106/700

భరస : ససబబబరరవప aamisetty
ఇసటట ననస:101-6-370
వయససస:45
లస: ససస స
3931 DDN2170207
పపరర: ససబబబరరవప అమహశశటట

93-106/701

తసడడ:డ శశషయఖ sangula
ఇసటట ననస:101-6-370
వయససస:30
లస: పప
93-106/703

తసడడ:డ లకహయఖ aamisetty
ఇసటట ననస:101-6-370
వయససస:50
లస: పప
3934 SAA0413658
పపరర: రరస బబబబ ససకలల

3929 SAA0458240
పపరర: కరరణ ససగబల

3932 SAA1231901
పపరర: వనసకటటశశరమహ కకయ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర sankula
ఇసటట ననస:101-6-371
వయససస:29
లస: పప

3935 SAA0300764
పపరర: ససరరష ససకలల

93-106/955

93-106/706

93-106/708

3940 SAA0410605
పపరర: నడగజజఖత సవరస

93-106/711

భరస : కరరణ సరగర savaram
ఇసటట ననస:101-6-375
వయససస:32
లస: ససస స
3943 SAA1040849
పపరర: వరణణ kapratu

3946 SAA1040856
పపరర: రరఘవ రరవప kapratu

93-106/1000

3939 SAA0410704
పపరర: బబబ భబరర వ మమమలర పలర

3942 SAA0984113
పపరర: కరరణడ సరగర సవరస
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ savaram
ఇసటట ననస:101-6-375
వయససస:39
లస: పప

3944 AP150990069784
పపరర: ససబబబయమహ కరపరరతష
kapratu
భరస : శవరరమకకకషష kapratu
ఇసటట ననస:101-6-376
వయససస:50
లస: ససస స

93-106/716

93-106/717 3948 SAA0258715
3947 AP150990066592
పపరర: శవరరమకకకషష kapratu kapratu
పపరర: ససబబబయమహ వడడగనవన
vadigineni
తసడడ:డ వనసకటపలయఖ kapratu
భరస : వనసకటబడవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-376
ఇసటట ననస:101-6-378
వయససస:58
లస: పప
వయససస:45
లస: ససస స

93-106/719 3950 SAA0330001
3949 AP150990069263
పపరర: కకటమహ వడడగనవన vadigineni
పపరర: venkatrao వడడగరనవన

భరస : వరయఖ vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-378
వయససస:72
లస: ససస స

93-106/714

93-106/720

తసడడ:డ వరయఖ vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-378
వయససస:55
లస: పప

93-106/722 3953 SAA0519827
3952 AP150990069264
పపరర: బబలలర మహ వడడగనవన vadigineni
పపరర: రరసబబబబ vadigineni

భరస : రరమబలల vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-380
వయససస:77
లస: ససస స

3956 SAA0303164
పపరర: కళళఖణణ వడడగనవన

3945 AP150990069446
పపరర: నడగరశశరమహ కరపరరతష
kaaparoutu
భరస : వనసకటపలయఖ kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-6-376
వయససస:72
లస: ససస స

93-106/715

93-106/718

93-106/721
3951 AP150990069426
పపరర: పదడహవత వడడగనవన vadigineni

భరస : ససబబబరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-380
వయససస:49
లస: ససస స
93-106/723

తసడడ:డ ససబబబరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-380
వయససస:29
లస: పప
93-106/725

93-106/709

93-106/712

93-106/713

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష kapratu
ఇసటట ననస:101-6-376
వయససస:33
లస: పప

3955 AP150990066350
పపరర: ససబబబరరవప వడడగనవన
vadigineni
తసడడ:డ రరమబలల vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-380
వయససస:60
లస: పప

3936 SAA1374727
పపరర: రజఖలకడహ ససకలల

భరస : రవ తతజజ mamallaplli
ఇసటట ననస:101-6-374
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప nimmala
ఇసటట ననస:101-6-375
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరఘవ రరవప kapratu
ఇసటట ననస:101-6-376
వయససస:28
లస: ససస స

93-106/704

భరస : ససరరశ ససకలల
ఇసటట ననస:101-06-371
వయససస:27
లస: ససస స

93-106/707 3938 AP150990069767
3937 AP150990069766
పపరర: సరసశత శతడలపప saraswathi
పపరర: మహలకహమహ శతడలపప
shitalapu
భరస : శశషయఖ shitalapu
భరస : ససబబబరరవప shitalapu
ఇసటట ననస:101-6-372
ఇసటట ననస:101-6-373
వయససస:59
లస: ససస స
వయససస:87
లస: ససస స

3941 SAA0458141
పపరర: నరరష నమహల

3933 AP150990069648
పపరర: రసగమహ ససకలల sankula
భరస : వనసకటటశశరరరవప sanula
ఇసటట ననస:101-6-371
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప sankula
ఇసటట ననస:101-6-371
వయససస:33
లస: పప

93-106/710

93-106/702

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప కకయ
ఇసటట ననస:101-6-370
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకయ
ఇసటట ననస:101-6-370
వయససస:30
లస: ససస స
93-106/705

3930 SAA1117738
పపరర: శకనవరసరరవప కకయ

3954 SAA0300699
పపరర: శకనవరస రరవప వడడగరనవన

93-106/724

తసడడ:డ ససబబబరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101--6-380
వయససస:31
లస: పప
93-106/726

భరస : వనసకటనడగరశశరరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-383
వయససస:38
లస: ససస స

3957 AP150990069428
పపరర: పదహ వడడగనవన vadigineni

93-106/727

భరస : పపదడససబబబరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-383
వయససస:51
లస: ససస స
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3958 SAA0377804
పపరర: అనల కలమమర వడడగరనవన

93-106/728

తసడడ:డ ససబబబరరవప వడడగరనవన
ఇసటట ననస:101-6-383
వయససస:31
లస: పప
3961 AP150990066320
పపరర: పపదససబబబరరవప vadigineni

93-106/731

93-106/733

3967 SAA0735318
పపరర: గగపస కకషష యడర పలర

93-106/736

3965 SAA0303305
పపరర: లకడహ శరరద వడడగనవన

3968 SAA0329888
పపరర: రరమమరరవప vadigineni

భరస : శకనవరస saranam
ఇసటట ననస:101-7-162
వయససస:34
లస: ససస స

3971 AP150990069851
పపరర: రరజరశశరర శరణస saranam

93-106/735
3966 AP150990069421
పపరర: ధనలకడహ వడడగనవన vadigineni

93-106/737

3969 AP150990066685
పపరర: శకనవరసరరవప చసతడ chinta

93-106/740

3972 SAA0439083
పపరర: శకనవరసరరవప శరణస

93-106/741

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప saranam
ఇసటట ననస:101-7-162
వయససస:36
లస: పప

93-106/745

3977 SAA0300004
పపరర: వవసకటటశశరరరవప కరపరగతష

3979 SAA0384503
పపరర: అనసరరధ నడమమల

3980 SAA0377408
పపరర: రరజరష నడమమల

93-106/747

భరస : రరజరష namala
ఇసటట ననస:101-7-391
వయససస:29
లస: ససస స

93-106/738

తసడడ:డ వనసకటసరశమ chinta
ఇసటట ననస:101-7-158
వయససస:50
లస: పప

93-106/743 3975 DDN2170264
3974 SAA0422717
పపరర: శవరరమకకకషష శరణస saranam
పపరర: శశషగరరరరరవప saranam
saranam
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� saranam
తసడడ:డ వరయఖ saranam
ఇసటట ననస:101-7-162
ఇసటట ననస:101-7-162
వయససస:40
లస: పప
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-7-386
వయససస:43
లస: పప

93-106/732

భరస : సరసబయఖ vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-385
వయససస:67
లస: ససస స

93-106/742

భరస : వనసకటటసశర రరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-7-386
వయససస:25
లస: ససస స

93-106/746

93-106/744

93-107/991
3978 SAA1241835
పపరర: ఉమ సరయ కలమమర కరపరరఠర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరపరరఠర
ఇసటట ననస:101-7-386
వయససస:20
లస: పప
93-106/748

తసడడ:డ వనసకయఖ namala
ఇసటట ననస:101-7-391
వయససస:34
లస: పప

3981 SAA0410621
పపరర: అరరణ కలమమరర శరణస

93-106/749

భరస : సరసబ శవ రరవప saranam
ఇసటట ననస:101-7-392
వయససస:31
లస: ససస స

93-106/750

3983 AP150990069057
పపరర: కరతడఖయన శరణస
saranam77-467
భరస : వనసకటటశశరరరవప saranam
ఇసటట ననస:101-7-451
వయససస:52
లస: ససస స

93-106/751

3984 AP150990066046
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శరణస�
saranam
తసడడ:డ వరయఖ saranam
ఇసటట ననస:101-7-451
వయససస:63
లస: పప

93-106/753

3986 SAA0302984
పపరర: నడగరరణణ చసతడ

93-106/754

93-106/755
3987 AP150990069819
పపరర: శవనడగరశశరమహ చసతడ chinta

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప saranam
ఇసటట ననస:101-7-392
వయససస:35
లస: పప
3985 AP150990069745
పపరర: వనసకరయమహ మసనస
masanam
భరస : దసరరరపడసరద masanam
ఇసటట ననస:101-7-452
వయససస:50
లస: ససస స

93-106/734

భరస : శశషగరరరరరవప saranam
ఇసటట ననస:101-7-162
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప saranam
ఇసటట ననస:101-7-162
వయససస:38
లస: పప

3982 SAA0413542
పపరర: సరసబశవరరవప శరణస

3963 AP150990069821
పపరర: వజయలకడహ వడడగనవన
vadigineni
భరస : వనసకటనడరరయణ vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-384
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-385
వయససస:39
లస: పప
93-106/739

93-106/730
3960 AP150990066210
పపరర: వనసకటనడగరశశరరరవప వడడగనవన
vadigineni
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-383
వయససస:50
లస: పప

93-106/918

భరస : రరమమరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-385
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప yadlapalli
ఇసటట ననస:101-6-385
వయససస:28
లస: పప

3976 SAA0735268
పపరర: శశషష కలమమరర కరపరరగతష

3962 SAA1241413
పపరర: ససపసడయ వదదగరనవన
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప వదదగరనవన
ఇసటట ననస:101-06-383
వయససస:20
లస: ససస స

3964 AP150990066552
పపరర: వనసకటనడరరయణ వడడగనవన
vadigineni
తసడడ:డ సరసబయఖ vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-384
వయససస:47
లస: పప

3973 DDN2170140
పపరర: శవరజ శరణస

93-106/729

తసడడ:డ పపద ససబబబ రరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-383
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల vadigineni
ఇసటట ననస:101-6-383
వయససస:57
లస: పప

3970 SAA0330290
పపరర: నడగమలర క శరణస

3959 SAA0413617
పపరర: గగపస కకషష వడడగరనవన

భరస : సరసబశవరరవప chinta
ఇసటట ననస:101-7-453
వయససస:35
లస: ససస స

93-106/752

భరస : శకనవరసరరవప chinta
ఇసటట ననస:101-7-453
వయససస:42
లస: ససస స
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3988 AP150990069134
పపరర: రరమరతస మహ చసతడ chinta

93-106/756

భరస : గగపరలరరవప chinta
ఇసటట ననస:101-7-453
వయససస:67
లస: ససస స
3991 SAA0410613
పపరర: నడగసరశత పపసడచస

93-106/759

93-106/762

తసడడ:డ భబషయఖ pendam
ఇసటట ననస:101-7-454
వయససస:36
లస: పప
3997 AP150990069820
పపరర: రరజరశశరర చసతడ chinta

93-106/765

భరస : వరయఖ chinta
ఇసటట ననస:101-7-456
వయససస:57
లస: ససస స
4000 SAA0915621
పపరర: శక పరవన గగటటటపరటట

3992 SAA0410597
పపరర: నడగ లకడహ పపసడచస

93-106/767

భరస : శవరజ శరణస
ఇసటట ననస:101-7-462
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భబషయఖ pendem
ఇసటట ననస:101-7-454
వయససస:57
లస: ససస స

3995 AP150990066727
పపరర: అమరలసగరశశరరరవప పపసడచస
pendam
తసడడ:డ భబషయఖ pendam
ఇసటట ననస:101-7-454
వయససస:44
లస: పప

93-106/763

3996 AP150990066726
పపరర: భబషయఖ పపసడచస pendem

3998 DDN2170157
పపరర: శకనవరసరరవప చసతడ

93-106/766

4001 SAA0413641
పపరర: ససధథర గగటటటపరటట

4004 SAA0410472
పపరర: జజఖత మమమనవన

తసడడ:డ వనసకయఖ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:101-8/1
వయససస:36
లస: పప

4015 SAA1224104
పపరర: నడగ లకడహ దరరశనడల
భరస : గగపస కకషష దరరశనడల
ఇసటట ననస:101-9
వయససస:21
లస: ససస స

93-106/768

93-106/770

93-106/919

4002 SAA0377788
పపరర: వర రరఘవయఖ గగటటటపరటట

4016 SAA1224245
పపరర: నవన దరసనడలమ
తసడడ:డ ససబబరరవప దరసనడలమ
ఇసటట ననస:101-9-201
వయససస:19
లస: పప

93-106/769

4005 AP150990069348
పపరర: నడగరశశరమహ మమమననన myneni

93-106/771

భరస : అపరలరరవప myneni
ఇసటట ననస:101-7-463
వయససస:48
లస: ససస స
93-107/1037

4008 SAA1315134
పపరర: ఎడడకకసడలల కతస

93-107/1038

తసడడ:డ కకషష కతస
ఇసటట ననస:101-8/1
వయససస:58
లస: పప
93-107/903

తసడడ:డ వనసకయఖ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:101-9
వయససస:26
లస: ససస స
93-107/992

తసడడ:డ నడగయఖ దరగసనడలమ
ఇసటట ననస:101-9
వయససస:27
లస: ససస స
93-107/994

93-106/764

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప gottipati
ఇసటట ననస:101-7-460
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ darshanala
ఇసటట ననస:101-9
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననసకయఖ� perikala
ఇసటట ననస:101-9
వయససస:48
లస: ససస స

3999 SAA1243021
పపరర: నడగ లకడహ మబతడఖల

93-106/773 4011 SAA1016030
4010 AP150990066744
పపరర: నడగయఖ దరశనడల darshanala
పపరర: అమబలఖ పపరరకఅలమ

93-107/904 4013 SAA1239565
4012 AP150990075240
పపరర: సశరరపరరణణ పరరకరల� perikala
పపరర: మకదసల దతవ దరగసనడలమ

93-106/761

భరస : చనన మబతడఖల
ఇసటట ననస:101-07-456
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల కతస
ఇసటట ననస:101-8/1
వయససస:58
లస: ససస స
93-107/1039

93-106/758

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర pendam
ఇసటట ననస:101-7-454
వయససస:65
లస: పప

భరస : నడగబల మరర myneni
ఇసటట ననస:101-7-463
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప myneni
ఇసటట ననస:101-7-463
వయససస:39
లస: పప

3993 AP150990069746
పపరర: ససబబబలల పపసడచస pendem

భరస : అమర లసగరశశర రరవప pendem
ఇసటట ననస:101-7-454
వయససస:35
లస: ససస స

93-106/772 4007 SAA1315183
4006 DDN2170454
పపరర: నడగబల మరర మమమనవన myneni
పపరర: కనకమహ కతస

4009 SAA1315027
పపరర: ఎడడకకసడలల పప టట
ర రర

93-106/760

తసడడ:డ వరర రరఘవయఖ gottipati
ఇసటట ననస:101-7-460
వయససస:35
లస: పప
93-106/956

3990 SAA0300715
పపరర: శకనవరసరరవప చసతడ chinta

తసడడ:డ గగపరలరరవప chinta
ఇసటట ననస:101-7-453
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ chinta
ఇసటట ననస:101-7-456
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససధథర gottipati
ఇసటట ననస:101-7-460
వయససస:28
లస: ససస స
4003 SAA1239474
పపరర: మధవ శరణస

93-106/757

తసడడ:డ గగపరలరరవప chinta
ఇసటట ననస:101-7-453
వయససస:47
లస: పప

భరస : అపరలరరవప pendam
ఇసటట ననస:101-7-454
వయససస:34
లస: ససస స
3994 SAA0423137
పపరర: అపరలరరవప పపసడచస

3989 DDN2170272
పపరర: సరసబశవరరవప చసతడ chinta

4014 SAA1224120
పపరర: శశషకలమమరర దరరశనడల

93-107/993

తసడడ:డ నడగయఖ దరరశనడల
ఇసటట ననస:101-9
వయససస:27
లస: ససస స
93-107/995

4017 AP150990069401
పపరర: ససజవమహ దడదద dadi

93-106/774

భరస : రరసబబబబ dadi
ఇసటట ననస:101-10-1372
వయససస:50
లస: ససస స
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4018 SAA0410688
పపరర: hanumadwalli రగసపసచరర

93-106/775

4019 SAA0439182
పపరర: ఆసజనవయబలల దడదథ

భరస : వనసకట శశషర చడరరఖలల rompicharla
ఇసటట ననస:101-10-1372
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ dadi
ఇసటట ననస:101-10-1372
వయససస:31
లస: పప

4021 SAA0384933
పపరర: శరసత కలమమరర సజజజ

4022 SAA0329862
పపరర: ససతడరరమయఖ సజజజ

93-106/777

భరస : ససతడరరమయఖ sajja
ఇసటట ననస:101-11
వయససస:65
లస: ససస స
4024 AP150990069629
పపరర: ససపపరష మసనస masanam

93-106/780

93-106/783

4030 SAA0734237
పపరర: ఈళళ చచసచయఖ ella

93-107/905

93-106/788

4036 AP150990066238
పపరర: చననరసససహరరవప kapratu

93-106/791

93-106/794

భరస : పరమబల geri
ఇసటట ననస:101-23
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకకరసత దడదద
ఇసటట ననస:101-23
వయససస:25
లస: ససస స
4045 AP150990069826
పపరర: మహలకహమహ పప తసశశటట
pothamsetty
భరస : రరమయఖ pothamsetty
ఇసటట ననస:101-24
వయససస:82
లస: ససస స

4028 AP150990069823
పపరర: సరమమమ జఖస దడదద dadi

93-106/784

4031 SAA0303545
పపరర: శవకలమమరర కరపరగతష

4034 SAA0331181
పపరర: నడగమణణ kapratu

93-106/799

4029 AP150990066845
పపరర: వరరసజనవయబలల దడదద dadi

93-106/785

93-106/786

4032 AP150990069418
పపరర: సరసశతమహ కరపరగతష
kaaproutu
భరస : బబలకకకషష రరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-21
వయససస:82
లస: ససస స

93-106/787

93-106/789

4035 SAA0331157
పపరర: సరసబశవరరవప kapratu

93-106/790

తసడడ:డ చననరసససహరరవప kapratu
ఇసటట ననస:101-22
వయససస:45
లస: పప

4037 AP150990066600
పపరర: హనసమసతరరవప ఆకలల
AAKULA
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ AAKULA
ఇసటట ననస:101-22
వయససస:90
లస: పప

93-106/792

4040 SAA0735581
పపరర: srikant dadi

93-106/795

4043 AP150990069065
పపరర: శరరద కరపరగతష kaaparoutu

93-106/782

తసడడ:డ వనసకయఖ dadi
ఇసటట ననస:101-18
వయససస:70
లస: పప

4038 SAA0915977
పపరర: శరగష మబలగ

93-106/793

భరస : షసరడ గ సరయ mulaga
ఇసటట ననస:101-23
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : రరమ దతవ dadi
ఇసటట ననస:101-23
వయససస:26
లస: పప
93-106/1002

93-106/779

తసడడ:డ సరసబశవరరవప masanam
ఇసటట ననస:101-11-1377
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప kapratu
ఇసటట ననస:101-22
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరహనసమయఖ kapratu
ఇసటట ననస:101-22
వయససస:75
లస: పప

4023 SAA0330456
పపరర: krinaveni మసనస

93-106/781 4026 SAA0330019
4025 AP150990069490
పపరర: పపణఖవత వడడగనవన vadigineni
పపరర: శకనవరసరరవప మసనస

భరస : వనసకటటశశరరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-21
వయససస:40
లస: ససస స

4033 AP150990066412
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరపరగతష
kaaproutu
తసడడ:డ బబలకకషరషరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-21
వయససస:48
లస: పప

93-106/920

భరస : శకనవరసరరవప masanam
ఇసటట ననస:101-11-1377
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయబలల dadi
ఇసటట ననస:101-18
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశరరర ella
ఇసటట ననస:101-18
వయససస:28
లస: పప

4042 SAA1374602
పపరర: రగజ దడదద

93-106/778

భరస : నడగరశశరరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-11-1377
వయససస:62
లస: ససస స

4027 AP150990069489
పపరర: కకటటశశరమహ వడడగననన
vadigineni
భరస : నడగరశశరరరవప vadigineni
ఇసటట ననస:101-11-1379
వయససస:47
లస: ససస స

4020 SAA1258672
పపరర: జజఖత దడడ

భరస : ఆసజనవయబలల దడడ
ఇసటట ననస:101-10-1372
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� sajja
ఇసటట ననస:101-11
వయససస:71
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప masanam
ఇసటట ననస:101-11-1377
వయససస:62
లస: ససస స

4039 AP150990069198
పపరర: hemalatha geri

93-106/776

4041 SAA0915654
పపరర: షసరడ గ సరయ మబలగ

93-106/796

తసడడ:డ వనసకటబడవప mulaga
ఇసటట ననస:101-23
వయససస:28
లస: పప
93-106/797

4044 AP150990069072
పపరర: రమమదతవ దడదద dadi

భరస : ససగమమశశరరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-24
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప dadi
ఇసటట ననస:101-24
వయససస:52
లస: ససస స

93-106/800
4046 AP150990066198
పపరర: ససగమమశశరరరవప కరపరగతష
kaaparoutu
తసడడ:డ పపదనరసససహరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-24
వయససస:50
లస: పప

4047 SAA0915910
పపరర: నడగ గగపస మహసకరళ

93-106/798

93-106/801

తసడడ:డ రరఘవయఖ mahamkali
ఇసటట ననస:101-26
వయససస:24
లస: పప
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93-106/1004

భరస : నడగ గగపస యయనసగబల
ఇసటట ననస:101-26
వయససస:24
లస: ససస స
4051 AP150990069662
పపరర: పసచచమహ మమమనవన myneni

93-106/802

93-107/907

93-106/805

93-106/807

భరస : వనసకటనడరరయణ manchinilla
ఇసటట ననస:101-31
వయససస:37
లస: ససస స
4063 SAA0303487
పపరర: ఉమమదతవ మసచనళర

93-106/810

4058 DDN2173144
పపరర: దసరరరదతవ మసచనళర

93-106/813

భరస : వనసకటశవపడసరదరరవప meka
ఇసటట ననస:101-37
వయససస:67
లస: ససస స

93-106/806

4059 SAA1241751
పపరర: ఆదదతఖ మసచనళర

93-106/921

93-106/808

4062 SAA0916033
పపరర: బబల తడపపర సససదరర మసచ
నలమర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప manchinilla
ఇసటట ననస:101-32
వయససస:25
లస: ససస స

93-106/809

93-106/811

4065 SAA0329912
పపరర: శకనవరసరరవప మసచనళర

93-106/812

4064 SAA0458232
పపరర: నవన కలమమర మసచ నలమర

4067 DDN2173136
పపరర: కకషషకలమమరర మసచనళర

4070 SAA0377531
పపరర: వనసకటచలపత తరరమలశశటట

4073 DDN1430719
పపరర: శవలలమ కకషష కసచ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర manchinilla
ఇసటట ననస:101-32
వయససస:47
లస: పప
93-106/814

4076 AP150990066798
పపరర: srinivasarao meka
తసడడ:డ వనసకటశవపడసరదరరవప meka
ఇసటట ననస:101-37
వయససస:50
లస: పప

4068 SAA1146414
పపరర: తరరమలరరవప పపనసమబడడ

93-106/815

తలర : నడగమలలర శశరర పపనసమబడడ
ఇసటట ననస:101-33
వయససస:21
లస: పప
93-106/817

4071 AP150990069248
పపరర: పపషరలవత కసచ kanchi

93-106/818

భరస : శవలల కకకషష kanchi
ఇసటట ననస:101-36
వయససస:52
లస: ససస స
93-106/820

తసడడ:డ రరమమరరవప kanchi
ఇసటట ననస:101-36
వయససస:60
లస: పప
93-106/822

93-106/804

4061 SAA0300855
పపరర: వనసకటనడరరయణ మసచనళర

4072 AP150990069389
పపరర: అనససరఖమహ కసచ kanchi
భరస : రరమమరరవప kanchi
ఇసటట ననస:101-36
వయససస:77
లస: ససస స

4056 DDN2173243
పపరర: నడగలకడహ మసచనళర

తలర : దసరర దతవ మసచనళర
ఇసటట ననస:101-30
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప thirumalasetty
ఇసటట ననస:101-34
వయససస:55
లస: పప

93-106/819

93-107/906

భరస : మబరళకకషష manchinilla
ఇసటట ననస:101-29
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప manchinilla
ఇసటట ననస:101-33
వయససస:75
లస: ససస స
93-106/816

4053 SAA1051481
పపరర: లకడహదతవ చలసచలస

భరస : వనసకటససబబబరరవప manchinilla
ఇసటట ననస:101-30
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట చలపత thirumalasetty
ఇసటట ననస:101-34
వయససస:50
లస: ససస స

4075 AP150990069384
పపరర: నడగమణణ మమకర meka

93-107/908

తసడడ:డ శకనవరస రరవప manchinilla
ఇసటట ననస:101-32
వయససస:28
లస: పప

భరస : చలపతరరవప penumudi
ఇసటట ననస:101-33
వయససస:50
లస: ససస స
4069 SAA0384461
పపరర: అసకమహ తరరమలశశటట

4055 DDN1431436
పపరర: వనసకరయమహ� నసబబరర�

93-108/642

భరస : రరమయఖ chamchalam
ఇసటట ననస:101-27
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనడనరరయణ manchinilla
ఇసటట ననస:101-31
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప manchinilla
ఇసటట ననస:101-32
వయససస:42
లస: ససస స
4066 DDN1431873
పపరర: నడగమలలర శశరర పపనసమబడడ

93-106/803

భరస : ఏడడకకసడలల� namburi
ఇసటట ననస:101-28
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప manchinilla
ఇసటట ననస:101-29
వయససస:37
లస: పప
4060 SAA0303503
పపరర: సరసశత మసచనళర

4052 AP150990066075
పపరర: అసకమరరవప మమమనవన myneni

4050 DDN1430883
పపరర: రరఘవయఖ మహసకరళ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప MAHANKALI
ఇసటట ననస:101/26
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ myneni
ఇసటట ననస:101-27
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకషష chamchalam
ఇసటట ననస:101-27
వయససస:33
లస: పప
4057 SAA0331124
పపరర: మబరళకకషష మసచనళర

93-108/641

భరస : రరఘవయఖ MAHANKALI
ఇసటట ననస:101/26
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసకమరరవప myneni
ఇసటట ననస:101-27
వయససస:61
లస: ససస స
4054 SAA1051473
పపరర: రరమయఖ చలసచలస

4049 DDN1430560
పపరర: సరయలల మహసకరళ

4074 AP150990069243
పపరర: వరలకడహదతవ మమకర meka

93-106/821

భరస : నడగ శకనవరసరరవప meka
ఇసటట ననస:101-37
వయససస:46
లస: ససస స
93-106/823

4077 SAA0735292
పపరర: రమమదతవ kosanam

93-106/824

భరస : శకనవరస రరవప kosanam
ఇసటట ననస:101-38
వయససస:45
లస: ససస స
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4078 AP150990069386
పపరర: కకటటశశరమహ చసదస chandu

93-106/825

భరస : బసవకలటటసబ రరవప chandu
ఇసటట ననస:101-38
వయససస:63
లస: ససస స
4081 SAA0644690
పపరర: సమమఖలల తనవనరర

4079 SAA1241686
పపరర: సరయ రరమ లలయ

93-106/922

4080 AP150990066804
పపరర: బబలర యఖ కరపరగతష
kaaparoutu
తసడడ:డ రరమసరశమ kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-39
వయససస:55
లస: పప

93-106/827

93-106/828
4083 SAA0559948
పపరర: శవనడగశక కరపరగతష kaaproutu

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప లలయ
ఇసటట ననస:101-38
వయససస:20
లస: పప
93-105/1057

తలర : మమధవమహ tanniru
ఇసటట ననస:101 40
వయససస:32
లస: పప

4082 AP150990069534
పపరర: మమధవమహ తననరర tanniru
భరస : అరరజనరరవప tanniru
ఇసటట ననస:101-40
వయససస:57
లస: ససస స

93-106/826

భరస : శకనవరసరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-41
వయససస:28
లస: ససస స

93-106/829 4085 AP150990069675
93-106/830 4086 DDN2170371
93-106/831
4084 DDN1431345
పపరర: ససజజత కరపరగతష kaaparoutu
పపరర: ససరమహ కరపరరతష kaaproutu
పపరర: చసదడశశఖర కరపరగతష kaaproutu

భరస : సరసబశవరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-41
వయససస:37
లస: ససస స
4087 DDN1430487
పపరర: శకనవరసరరవప కరపరగతష
kaaproutu
తసడడ:డ భబససరరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-41
వయససస:40
లస: పప

భరస : భబససరరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-41
వయససస:59
లస: ససస స
93-106/832

4088 AP150990066850
పపరర: సరసబశవరరవప కరపరరతష
kaaparoutu
తసడడ:డ భబససరరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-41
వయససస:45
లస: పప

93-106/835 4091 SAA0300814
4090 AP150990069781
పపరర: బబపమహ కరపరరతష kaaparoutu
పపరర: రరజశశఖర కరపరగతష

భరస : పటబటభరరమయఖ kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-42
వయససస:60
లస: ససస స
4093 SAA0915811
పపరర: సరసబబడజఖస కరపరగతష

93-106/838

93-106/947

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kumar
ఇసటట ననస:101-45
వయససస:28
లస: పప
4102 AP150990069622
పపరర: నడగమణణ బతష
స ల bathula

భరస : సతఖనరరయణ peraa
ఇసటట ననస:101-48
వయససస:50
లస: ససస స

4097 SAA0519876
పపరర: రజన పపదడ దశశటట

4100 DDN2173391
పపరర: వనసకటటశశరమహ మమకర

93-106/846

తసడడ:డ పటబటబరరమయఖ kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-42
వయససస:43
లస: పప

93-106/841

4098 AP150990069625
పపరర: నడరరయణమహ మమకర meka

93-106/842

భరస : నడగరసదడస meka
ఇసటట ననస:101-45
వయససస:72
లస: ససస స
93-106/844

4101 AP150990066593
పపరర: శవపడసరదస మమకర meka

93-106/845

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ meka
ఇసటట ననస:101-46
వయససస:44
లస: పప

93-106/847 4104 SAA1241330
4103 AP150990066459
పపరర: జయరరమయఖ బతష
పపరర: గణణశ బతష
స ల bathula
స ల

4106 SAA0302679
పపరర: తతజజవత vishnumolaka

93-106/840

తసడడ:డ గగపరలరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-44
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకకషషమబరరస bathula
ఇసటట ననస:101-47
వయససస:49
లస: పప
93-106/848

93-106/834

93-106/837
4092 DDN2170280
పపరర: పడభబకర కరపరగతష kaaparoutu

93-106/839 4095 DDN1430446
4094 AP150990069782
పపరర: వరమహ కరపరరతష kaaparoutu
పపరర: శవగణణష rao కరపరగతష

భరస : శవపడసరదస meka
ఇసటట ననస:101-46
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జయరరమయఖ bathula
ఇసటట ననస:101-47
వయససస:41
లస: ససస స
4105 AP150990069630
పపరర: లలమవత పపరర peraa

93-106/836

భరస : వనసకటటశశరరర peddisetty
ఇసటట ననస:101-45
వయససస:45
లస: ససస స
93-106/843

4089 SAA0300707
పపరర: భబససర రరవప కరపరరగతష
తసడడ:డ పరపయఖ kaaproutu
ఇసటట ననస:101-41
వయససస:51
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-44
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవ గణణశ కపరగతష
ఇసటట ననస:101-44
వయససస:31
లస: ససస స
4099 SAA0519819
పపరర: కలమమర పపదడ దశశటట

93-106/833

తసడడ:డ పటబటభరరమయఖ kaaparoutu
ఇసటట ననస:101-42
వయససస:34
లస: పప

భరస : కలమమరసరశమ కరపరగతష
ఇసటట ననస:101-44
వయససస:37
లస: ససస స
4096 SAA1242015
పపరర: గబరరకలమమరర కరపరగఈఠర

తసడడ:డ భబససరరరవప kaaproutu
ఇసటట ననస:101-41
వయససస:39
లస: పప

93-106/948

తసడడ:డ జయరరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:101-47
వయససస:18
లస: పప
93-106/849

భరస : venkataramana vishnumolakala
ఇసటట ననస:101-50
వయససస:44
లస: ససస స

4107 AP150990069661
పపరర: రమమదతవ మమకర meka

93-106/850

భరస : సతఖనడరరయణ meka
ఇసటట ననస:101-50
వయససస:47
లస: ససస స
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4108 AP150990069628
పపరర: వజయలకడహ వషష
ష మలకల
vishnumolaka
భరస : రరఘవయఖ vishnumolakala
ఇసటట ననస:101-50
వయససస:57
లస: ససస స

93-106/851

93-106/852
4109 SAA0259770
పపరర: వనసకటరమణ వషష
ష మలకల
vishnumolaka
తసడడ:డ రరఘవయఖ vishnumolakala
ఇసటట ననస:101-50
వయససస:44
లస: పప

93-106/853
4110 AP150990069529
పపరర: వరలకడహ వషష
ష మలకల
vishnumolaka
భరస : వనసకటటశశరరరవప vishnumolakala
ఇసటట ననస:101-51
వయససస:41
లస: ససస స

4112 SAA1244797
పపరర: మమనకమమనక గగపసశశటట

4113 SAA1240449
పపరర: సతఖ రతన కలమమర పసతల

93-106/854
4111 AP150990066413
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వషష
ష మలకల
vishnumolaka
తసడడ:డ గగపయఖ vishnumolakala
ఇసటట ననస:101-51
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:101-53
వయససస:18
లస: ససస స

4114 SAA1243005
పపరర: ససనత కలమమరర పసతల

4115 AP150990069768
పపరర: రమమదతవ సవరస

93-106/952

భరస : సతఖ రతన కలమమర పసతల
ఇసటట ననస:101-54
వయససస:41
లస: ససస స
4117 SAA1008300
పపరర: నడగ రరజ మబసనస

93-108/643

93-106/860

93-106/864

4132 SAA0644674
పపరర: వవసకట లకడహ దరరశనడల

93-106/868

భరస : హనసమసత రరవప akula
ఇసటట ననస:101_4_127
వయససస:34
లస: ససస స

93-106/859
4119 AP150990069627
పపరర: నడగమలలర సశరర సవరస sawaram

4121 AP150990066386
పపరర: రమమష సవరస sawaram

4124 AP150990069598
పపరర: మసరసనమహ సనక sanaka

4127 SAA1016048
పపరర: అవనడశ పపరరకఅలమ

93-106/870

93-106/861

93-106/865

4125 SAA0458190
పపరర: లకడహ నడరరయణ సనక

93-107/909

4128 AP150990069576
పపరర: అసజల బతష
స ల bathula

4136 SAA0644856
పపరర: ఉదయ కలమమర లకరసకలల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప lakkakula
ఇసటట ననస:101_4_144
వయససస:28
లస: పప

93-106/867

93-106/869

భరస : వనసకటటశశరరరవప bathula
ఇసటట ననస:101-146
వయససస:48
లస: ససస స

93-106/871 4131 DDN2170462
4130 AP150990069196
పపరర: సరబబడజఖమహ కరపరగతష kapratu
పపరర: మధసససధనరరవప మననన

4133 SAA0645259
పపరర: యయసస పడభబకర దరరశనడల

93-106/862

తసడడ:డ శవయఖ సనక
ఇసటట ననస:101-59
వయససస:33
లస: పప

93-106/872

తసడడ:డ శవయఖ manne
ఇసటట ననస:101-4573
వయససస:39
లస: పప
93-105/1004

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల pagadala
ఇసటట ననస:101_2 _48
వయససస:38
లస: పప
93-105/1010

4122 AP150990066463
పపరర: మసరసనడడవప సవరస sawaram
తసడడ:డ వనసకటకకకషషమబరరస sawaram
ఇసటట ననస:101-57
వయససస:77
లస: పప

భరస : చననరసససహరరవప kapratu
ఇసటట ననస:101-225
వయససస:62
లస: ససస స
93-105/1003

93-106/857

భరస : mastanrao sawaram
ఇసటట ననస:101-57
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పపరరకఅలమ
ఇసటట ననస:101-109
వయససస:25
లస: పప

భరస : యయససపడభబకర dharsinala
ఇసటట ననస:101_2_48
వయససస:35
లస: ససస స
4135 SAA0645044
పపరర: అకలల సశపరన

93-106/858

భరస : శవయఖ sanaka
ఇసటట ననస:101-59
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకహయఖ sanaka
ఇసటట ననస:101-59
వయససస:55
లస: పప
4129 AP150990066201
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల
bathula
తసడడ:డ కకకషషమబరరస bathula
ఇసటట ననస:101-146
వయససస:58
లస: పప

4116 AP150990066810
పపరర: వరరసజనవయబలల సవరస
sawaram
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర sawaram
ఇసటట ననస:101-56
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకకషషమబరరస sawaram
ఇసటట ననస:101-57
వయససస:45
లస: పప

భరస : లకడహ నడరరయణ sanaka
ఇసటట ననస:101-59
వయససస:25
లస: ససస స
4126 AP150990066584
పపరర: శవయఖ సనకర sanaka

93-106/855

భరస : రమమష sawaram
ఇసటట ననస:101-57
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకకషషమబరరస sawaram
ఇసటట ననస:101-57
వయససస:68
లస: ససస స
4123 SAA0915597
పపరర: లకడహ తరరపతమహ ససనక

4118 SAA0258509
పపరర: ససజజత సవరస

93-106/951

తసడడ:డ నరసససహస పసతల
ఇసటట ననస:101-54
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల sawaram
ఇసటట ననస:101-56
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద నడరరయణ మబసనస
ఇసటట ననస:101-56-376
వయససస:25
లస: పప
4120 AP150990069154
పపరర: వరలకడహ సవరస sawaram

93-106/949

4134 SAA0644617
పపరర: దరగసనడలమ ససరమహ

93-105/1020

భరస : యయడతకకనడ లక dharsinala
ఇసటట ననస:101_4_48
వయససస:53
లస: ససస స
93-105/1011

4137 SAA0644906
పపరర: బతష
స ల శవ రరమకకషష

93-105/1012

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప battula
ఇసటట ననస:101_4_147
వయససస:26
లస: పప
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93-105/1013

భరస : సపలశ సశమర nara
ఇసటట ననస:101_4_148
వయససస:40
లస: ససస స
4141 SAA1027268
పపరర: రరజఖ లకడహ బబదదనవడడ

93-105/1016

4142 SAA0644633
పపరర: పససపపలలటట తడవవణణ

93-105/1019

4145 SAA0644971
పపరర: కలరరక పపరష లకడహ

భరస : రరజగగపరల kanna
ఇసటట ననస:101_5_311
వయససస:31
లస: ససస స

4148 SAA0559914
పపరర: ససశల కనడన

తసడడ:డ రరమమరరవప kanna
ఇసటట ననస:101_5_311
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసవపపననయఖ chandu
ఇసటట ననస:101_5_313
వయససస:47
లస: పప
4156 SAA0260018
పపరర: శవనడనరరయణ చసదస

93-105/1033

93-105/1025

4157 AP150990069759
పపరర: ససజజత చసదస

93-105/1036

4160 SAA0329771
పపరర: శశషగరరరరరవప చసదస

93-105/1028

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ mopidevi
ఇసటట ననస:101_5_321
వయససస:52
లస: పప

4163 SAA0655209
పపరర: రరధడకకషషమబరరస చసదస

93-105/1031

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప mamillapalli
ఇసటట ననస:101_6_374
వయససస:44
లస: పప

93-105/1023

4149 SAA0558148
పపరర: రరజగగపరల కనడన

93-105/1026

4152 SAA0439455
పపరర: లకడహ చసదస

93-105/1029

4155 SAA0378034
పపరర: నడగసరయ కలమమర చసదస

93-105/1032

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప chandu
ఇసటట ననస:101_5_314
వయససస:30
లస: పప
93-105/1034

4158 SAA0331207
పపరర: చరసజవ చసదస

93-105/1035

భరస : శశషగరరర రరవప chandu
ఇసటట ననస:101_5_317
వయససస:45
లస: ససస స
93-105/1037

4161 SAA0644773
పపరర: మపసదతవ వనసకటటశశరమహ

93-105/1038

భరస : సతఖనడరరయణ mopidevi
ఇసటట ననస:101_5_321
వయససస:44
లస: ససస స
93-105/1040

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర chandu
ఇసటట ననస:101_5_321
వయససస:69
లస: పప

4165 AP150990066235 93-105/1049 4166 DDN1433176
పపరర: ససనల కలమమర మమమళళపలర
పపరర: రవకలమమర మమమళళపలర

4146 SAA0645101
పపరర: కనడన అనసశర

భరస : పప లలశశరరరవప chandu
ఇసటట ననస:101_5_313
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ chandu
ఇసటట ననస:101_5_317
వయససస:55
లస: పప
93-105/1039

93-105/1018

తసడడ:డ రరమమరరవప kanna
ఇసటట ననస:101_5_311
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప chandu
ఇసటట ననస:101_5_317
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ chandu
ఇసటట ననస:101_5_317
వయససస:50
లస: పప
4162 SAA0644898
పపరర: మపసదతవ సతఖనడరరయణ

4154 DDN1431774
పపరర: అరరణకలమమరర చసదస

4143 SAA0474577
పపరర: ససజజత కకలగరన

భరస : ససపత కలమమర kanna
ఇసటట ననస:101_5_311
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకమనడనరరయణ chandu
ఇసటట ననస:101_5_314
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ chandu
ఇసటట ననస:101_5_314
వయససస:49
లస: పప
4159 AP150990066429
పపరర: నరసససహరరవప చసదస

93-105/1022

తసడడ:డ గగపయఖ kanna
ఇసటట ననస:101_5_311
వయససస:67
లస: పప
93-105/1030

93-105/1015

భరస : వనసకటటశశరరర కకలగరన
ఇసటట ననస:101_4_213
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప kanna
ఇసటట ననస:101_5_311
వయససస:67
లస: ససస స

93-105/1027 4151 SAA0558155
4150 SAA0558130
పపరర: జవన ససపత కలమమర కనడన
పపరర: రరమమరరవప కనడన

4153 AP150990066653
పపరర: పప లలశశరరరవప చసదస

93-105/1017

భరస : శకనవరస రరవప kuraa
ఇసటట ననస:101_5_132
వయససస:33
లస: ససస స
93-105/1024

4140 SAA0645085
పపరర: మమమల ససజజతడ

భరస : అమరలసగరశశరరరవ maila
ఇసటట ననస:101_4_168
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : vinayakararao pasupuleti
ఇసటట ననస:101_4_188
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప maraka
ఇసటట ననస:101_4_303
వయససస:29
లస: పప
4147 SAA0559906
పపరర: చచసచసలకడహ కనడన

93-105/1014

భరస : సరసబశవరరవప koneti
ఇసటట ననస:101_4_148
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససరర బబబబ బబదదనవడడ
ఇసటట ననస:101_4_176
వయససస:29
లస: ససస స
4144 SAA0644609
పపరర: మరక సరసబ శవ రరవప

4139 AP150990069431
పపరర: వనసకరయమహ కకననటట

4164 AP150990069083 93-105/1048
పపరర: వనసకటససబబమహ మమమళళపల
భరస : ఉమమమహహశశరరరవప mamillapalli
ఇసటట ననస:101_6_374
వయససస:62
లస: ససస స

93-105/1050

తసడడ:డ ఉమమమహహశశరరరవప mamillapalli
ఇసటట ననస:101_6_374
వయససస:45
లస: పప

4167 AP150990066422
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
మమమళళపల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప maila
ఇసటట ననస:101_6_374
వయససస:75
లస: పప

93-105/1051
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4168 SAA0644823
పపరర: కకషష కలమమరర నమహల
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93-105/1052

భరస : సరసబశవ రరవప nimmala
ఇసటట ననస:101_6_378
వయససస:49
లస: ససస స
4171 SAA0458133
పపరర: నరరసదడ దడదథ

4169 SAA0645267
పపరర: పపషల పపషడపప

93-105/1053

భరస : సతఖ నడరరయణ pushadapu
ఇసటట ననస:101_6_378
వయససస:50
లస: ససస స
93-105/1047

తసడడ:డ శసకర రరవప దడదథ
ఇసటట ననస:101_6_1284
వయససస:30
లస: పప

4172 AP150990066090
పపరర: శరయబబబబ యమసస

4170 SAA0644930
పపరర: నమహల సరసబ శవ రరవప

తసడడ:డ తరరపత రరవప nimmala
ఇసటట ననస:101_6_378
వయససస:54
లస: పప
93-105/1056

తసడడ:డ ససరయఖ yasam
ఇసటట ననస:101_7_1324
వయససస:60
లస: పప

4173 SAA0915043
పపరర: లకడహ పడసనన మసచనలమర

తసడడ:డ అసకమహరరవ gurrala
ఇసటట ననస:101_40
వయససస:26
లస: పప

4177 SAA0644849
పపరర: పప కఅలమ అలవవలల మసగర
తడయరర
భరస : వవసకట రరమ రరవప pokala
ఇసటట ననస:101_58
వయససస:54
లస: ససస స

93-105/1042

4180 SAA0644955
పపరర: పప కఅలమ వవసకట రరమ రరవప

93-105/1045

93-105/1043

4179 SAA0645218
పపరర: వనసకట నడగ రసజత కలమమర
పప కల
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప pokala
ఇసటట ననస:101_58
వయససస:32
లస: పప

93-105/1046

93-105/1005
4182 SAA0330076
పపరర: వనసకటససతడరరవమహ శరఖమబరర

తసడడ:డ నడరరయణ సరశమ pokala
ఇసటట ననస:101_58
వయససస:76
లస: పప
93-105/1006

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప sakhamuri
ఇసటట ననస:101_272
వయససస:36
లస: పప
4186 SAA1071661
పపరర: సపలశ ఆర

4181 SAA0645135
పపరర: పప కఅలమ ససబబశవ రరవప

4184 DDN2170330
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శరఖమబరర

4187 SAA1071679
పపరర: శశకలమమర ఆర

93-105/1044

భరస : వనసకటటశశరరరవప sakhamuri
ఇసటట ననస:101_272
వయససస:48
లస: ససస స
93-105/1007

తసడడ:డ గగపరలరరవప sakhamuri
ఇసటట ననస:101_272
వయససస:56
లస: పప
93-104/21

93-105/1041

భరస : వనసకట నడగ రసజత కలమమర pokala
ఇసటట ననస:101_58
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబశవ రరవప pokala
ఇసటట ననస:101_58
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప pokala
ఇసటట ననస:101_58
వయససస:57
లస: పప
4183 DDN2170397
పపరర: గగపరలకకషష శరఖమబరర

4178 SAA0644815
పపరర: పప కఅలమ సరగజన

93-105/1008

భరస : హనసమసత రరవప manchinella
ఇసటట ననస:101_33
వయససస:27
లస: ససస స

93-105/1009 4175 SAA0644740
93-105/1021 4176 SAA0644732
4174 SAA0329961
పపరర: హనసమసతరరవప మసచనళళ
పపరర: గబరకల వరరసజనవయబలల gurrala
పపరర: ససపసడయ పప కల

తసడడ:డ జనడరరనరరవప manchinella
ఇసటట ననస:101_33
వయససస:31
లస: పప

93-105/1055

4185 SAA0644625
పపరర: మబరకకసడ సతష

93-105/1002

తసడడ:డ కకసడలrao murakonda
ఇసటట ననస:101_,2_65
వయససస:30
లస: పప
93-104/22

4188 SAA1071646
పపరర: చచలరపసడడ ఆర

93-104/23

భరస : రరమమర పస
ఇసటట ననస:102/1/02, FLAT NO 43
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమర పస
ఇసటట ననస:102/1/02, FLAT NO 43
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమమర పస
ఇసటట ననస:102/1/02, FLAT NO 43
వయససస:30
లస: పప

4189 SAA1071653
పపరర: రరమమర పస

4190 JBV3845823
పపరర: అననమహ గగరరకపపడడ

4191 JBV2017796
పపరర: కకటటశశరరరవప గగరరకపపడడ

93-104/24

తసడడ:డ పపరరయకరరపతతవర పస
ఇసటట ననస:102/1/02, FLAT NO 43
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-1-55
వయససస:31
లస: ససస స

4192 SAA0921453
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకసక

4193 JBV3844248
పపరర: సరసబబడజఖస కకసక

93-104/27

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసక
ఇసటట ననస:102-2-31
వయససస:24
లస: పప
4195 AP151010594350
పపరర: మసరసనమహ కకసక
భరస : వనసకటటశశరరకవప konka
ఇసటట ననస:102-2-32
వయససస:62
లస: ససస స

93-104/25

తసడడ:డ చనయయసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-1-55
వయససస:35
లస: పప
93-104/28

భరస : సరసబశవరరవప konka
ఇసటట ననస:102-2-32
వయససస:33
లస: ససస స
93-104/30

4196 SAA0921438
పపరర: ఫరతమమ షపక
భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:102-2-33
వయససస:30
లస: ససస స

93-104/26

4194 JBV3845559
పపరర: సరగజన రరమడడ

93-104/29

భరస : మబతస యఖ Ramidi
ఇసటట ననస:102-2-32
వయససస:51
లస: ససస స
93-104/31

4197 JBV3363363
పపరర: బసవమహ షపక

93-104/32

భరస : గగస shaik
ఇసటట ననస:102-2-33
వయససస:54
లస: ససస స
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4198 JBV3841384
పపరర: బషసర షపక
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93-104/33

తసడడ:డ గగస shaik
ఇసటట ననస:102-2-33
వయససస:34
లస: పప
4201 JBV3841392
పపరర: పప తషరరజ తతట

93-104/36

93-104/39

93-104/42

93-104/45

93-103/743

93-104/49

93-104/52

భరస : చనన ఏసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-55
వయససస:69
లస: ససస స

4211 SAA1257872
పపరర: రవసదడ ససదడపలర

4214 SAA0922097
పపరర: పపరషమహ కకసడమబదద

4217 SAA0922147
పపరర: అశశక ససదడపలర

4220 JBV3845740
పపరర: Chittemma వలలటట

93-104/55

4223 AP151010594638
పపరర: జయసత పడతసపరటట

93-104/783

4226 SAA0806556
పపరర: అనసష పపనసమమక

4206 JBV3841632
పపరర: పపడమమనసద ససదడపలర

93-104/41

4209 SAA1043983
పపరర: ససదడపలర ససధథర బబబబ

93-104/44

4212 SAA1257823
పపరర: ససజజత ససదడపలర

93-104/784

భరస : ససధథర బబబబ
ఇసటట ననస:102-2-47
వయససస:20
లస: ససస స
93-104/46

4215 JBV2018281
పపరర: సరగజన కకసడమబదద

93-104/47

భరస : vandanam kondamudhi
ఇసటట ననస:102-2-49
వయససస:48
లస: ససస స
93-104/50

4218 SAA0636381
పపరర: మబరళ ససదడపలర

93-104/51

తసడడ:డ మధస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-51
వయససస:26
లస: పప
93-104/53

4221 AP151010594337
పపరర: ససశల వలలటట

93-104/54

భరస : శశషయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-52
వయససస:57
లస: ససస స
93-104/57

భరస : సమబయయల Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-53
వయససస:47
లస: ససస స
93-104/59

93-104/38

తసడడ:డ ససదడపలర యమకకబబ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-47
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-52
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-52
వయససస:34
లస: పప
4225 JBV2018042
పపరర: నడగరతనస

93-104/43

తసడడ:డ మధస ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-51
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-51
వయససస:45
లస: పప
4222 JBV3842739
పపరర: venkataswara rao వలలటట

4208 AP151010594347
పపరర: యయససదయమహ ససదడపలర

4203 JBV3843273
పపరర: శకహరర కలరరక

తసడడ:డ పడభబదడస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-46
వయససస:33
లస: పప

తలర : Sarogini కకసడమబదద
ఇసటట ననస:102-2-49
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మధస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-51
వయససస:44
లస: ససస స
4219 AP151010591626
పపరర: మధస ససదడపలర

93-104/40

తసడడ:డ యకకబబ
ఇసటట ననస:102-2-47
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వసడనస కకసడమబదద
ఇసటట ననస:102-2-49
వయససస:21
లస: ససస స
4216 AP151010594362
పపరర: ఏసమహ ససదడపలర

4205 JBV2017812
పపరర: ససవరరస మహ ససదడపలర

93-104/35

తసడడ:డ సరసబయఖ kurra
ఇసటట ననస:102-2-35
వయససస:33
లస: పప

భరస : యమకకబబ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-47
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదడనస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-47
వయససస:43
లస: పప
4213 SAA1258607
పపరర: మసదడకకన కకసడమబదద

93-104/37

భరస : పడభబదడసస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-46
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదడపలర ససబబయఖ
ఇసటట ననస:102-2-46
వయససస:63
లస: పప
4210 AP151010591607
పపరర: యమకకబబ ససదడపలర

4202 JBV3846391
పపరర: వనసకటటశశరమహ కలరరక

4200 AP151010594670
పపరర: వనసకరయమహ తతట

భరస : సరసబయఖ Thota
ఇసటట ననస:102-2-34
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకహరర kurra
ఇసటట ననస:102-2-35
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపడమమనధ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-46
వయససస:30
లస: ససస స
4207 JBV2017804
పపరర: పడభబదడసస �

93-104/34

భరస : పప తషరరజ Thota
ఇసటట ననస:102-2-34
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ Thota
ఇసటట ననస:102-2-34
వయససస:38
లస: పప
4204 JBV3845732
పపరర: కకటటశశరర ససదడపలర

4199 JBV3363371
పపరర: గసగ తతట

4224 AP151010591559
పపరర: Samuelu

93-104/58

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-53
వయససస:49
లస: పప
93-104/60

తసడడ:డ నడగ మలలర సశర రరవప Penumaka
ఇసటట ననస:102-2-56
వయససస:27
లస: ససస స

4227 JBV3363272
పపరర: వరమహ కకమబహ

93-104/61

భరస : జజజపల kommu
ఇసటట ననస:102-2-57
వయససస:52
లస: ససస స
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4228 AP151010591557
పపరర: జజజపల కకమబహ

93-104/62

తసడడ:డ pransesu kommu
ఇసటట ననస:102-2-57
వయససస:53
లస: పప
4231 SAA0922071
పపరర: సరమయయలల కకరరటటపరటట

93-104/65

93-104/785

93-104/69

93-104/72

93-104/75

93-104/78

93-104/81

తసడడ:డ issaku gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-72
వయససస:31
లస: ససస స

4241 JBV3363249
పపరర: జయమహ పససమరరస

4244 JBV3842713
పపరర: పరమబలల పససమరరస

4247 JBV3845922
పపరర: నడగరతనస పడతసపరటట

4250 SAA1503234
పపరర: ఏససదడయమహ ససదడపలర

93-104/84

4253 JBV3845831
పపరర: ఎసపస రర గగరరకపపడడ

93-104/73

4256 AP151010594523
పపరర: మమరరమహ గగరరకపపడడ
భరస : ఇసరసకల gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-72
వయససస:61
లస: ససస స

4236 JBV3845906
పపరర: రజన పపలవరరస

93-104/68

4239 AP151010591594
పపరర: ఆశరరసదస ససదడపలర

93-104/71

4242 SAA1152354
పపరర: ఆనసద నసబబరర

93-104/74

తసడడ:డ చనన మసరసన నసబబరర
ఇసటట ననస:102-2-63
వయససస:21
లస: పప
93-104/76

4245 SAA1152370
పపరర: శకత పరటటబసడర

93-104/77

భరస : నడగరరజ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:102-2-66
వయససస:20
లస: ససస స
93-104/79

4248 SAA0961780
పపరర: కకపమహ పరటటబసడర

93-104/80

భరస : గగపయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:102-2-66
వయససస:43
లస: ససస స
93-104/82

4251 SAA0806952
పపరర: రజన గగరరకపపడడ

93-104/83

భరస : చటటటబబబబ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-70
వయససస:31
లస: ససస స
93-104/85

భరస : బబలలర బబబయ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-71
వయససస:32
లస: ససస స
93-104/87

93-104/67

తసడడ:డ ససబబయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-61
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-67
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకల gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-70
వయససస:33
లస: పప
4255 JBV3846250
పపరర: నడగమణణ గగరరకపపడడ

93-104/70

భరస : జజన Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-66
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-66
వయససస:41
లస: పప
4252 JBV3843091
పపరర: చటటటబబబబ గగరరకపపడడ

4238 JBV3843083
పపరర: నడగరశశరరరవప పపలవరరస

4233 AP151010594311
పపరర: మమరర వలలటట

భరస : నడగరశశరరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-61
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రతనస Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-63
వయససస:66
లస: పప

భరస : yohanu suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-66
వయససస:26
లస: ససస స
4249 JBV2017978
పపరర: జజన పడతసపరటట

93-104/837

భరస : పరమబలల valeti
ఇసటట ననస:102-2-63
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప namburu
ఇసటట ననస:102-2-63
వయససస:40
లస: పప
4246 JBV3845476
పపరర: వరమహ ససదడపలర

4235 SAA1429406
పపరర: కకరస ర ససదడపలర

93-104/64

భరస : బబబబరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-60
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససప నస pulivarthi
ఇసటట ననస:102-2-61
వయససస:37
లస: పప

భరస : చన మసరసన namburi
ఇసటట ననస:102-2-63
వయససస:33
లస: ససస స
4243 JBV2017911
పపరర: చనమసరసన నసబబరర

93-104/66

తసడడ:డ రవ ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-60
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-61
వయససస:62
లస: ససస స
4240 JBV2018174
పపరర: మరరయమహ నసబబరర

4232 JBV2018398
పపరర: ససనత ససదడపలర

4230 JBV3846490
పపరర: అసకమ కకరరటపరటట

భరస : యయసయఖ koritipati
ఇసటట ననస:102-2-59
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రవ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-60
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-60
వయససస:22
లస: పప
4237 AP151010594364
పపరర: బసవమహ ససదడపలర

93-104/63

భరస : సరమయయలల koritipati
ఇసటట ననస:102-2-59
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏషయఖ కకరరటటపరటట
ఇసటట ననస:102-2-59
వయససస:38
లస: పప
4234 SAA1257971
పపరర: ససమన ససదడపలర

4229 JBV3846508
పపరర: సశపన కకరరటపరటట

4254 JBV2017663
పపరర: బబలర బబబయ

93-104/86

తసడడ:డ యసరసకల gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-71
వయససస:34
లస: పప
93-104/88

4257 JBV2017945
పపరర: ఇసరసకల గగరరకకపపడడ �

93-104/89

తసడడ:డ రరమయఖ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-72
వయససస:66
లస: పప
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93-104/90

భరస : యయసప బబ కకమబహరర
ఇసటట ననస:102-2-73
వయససస:29
లస: ససస స
4261 SAA1070655
పపరర: పసడయమసక కకమబహరర

93-104/93

93-104/96

93-104/99

93-104/102

93-104/104

93-104/108

93-104/110

తసడడ:డ ససగగత రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:25
లస: పప

4271 JBV2018539
పపరర: నడగరశశర రరవప పపసడడఖల

4274 JBV3360369
పపరర: ఏసప బబ ససపరటట

4277 JBV2017887
పపరర: అసకమహరరవప గగరరకకపపడడ

4280 JBV2018224
పపరర: ససధఖవరణణ గగరరకపపడడ

93-104/113

4283 JBV3844420
పపరర: మమరరమహ గరరర పరటట

93-104/103

4286 JBV3842572
పపరర: చసటట బబబబ గరరర పరటట
తసడడ:డ రరజజరరవప garlapati
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:30
లస: పప

4266 JBV3846557
పపరర: జజఖత కకమబహరర

93-104/98

4269 SAA1049833
పపరర: సతష పపసడడఖల

93-104/101

4272 SAA1336718
పపరర: సలసదన పపసడడఖల

93-104/838

భరస : వనయ వరహ
ఇసటట ననస:102-2-77
వయససస:19
లస: ససస స
93-104/106

4275 JBV2018430
పపరర: దడనయయలల ససపరటట

93-104/107

తసడడ:డ సమబయయలల sowpati
ఇసటట ననస:102-2-79
వయససస:66
లస: పప
93-104/109

4278 SAA1451194
పపరర: వకరశ గగరరకపపడడ

93-104/839

తసడడ:డ అసకమహ రరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-84
వయససస:20
లస: పప
93-104/111

4281 JBV3841772
పపరర: వజయ కలమమర

93-104/112

తసడడ:డ ఇసరసకల gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-87
వయససస:39
లస: పప
93-104/114

భరస : రరజజరరవప garlapati
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:46
లస: ససస స
93-104/116

93-104/95

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప పపసడడఖల
ఇసటట ననస:102-2-77
వయససస:22
లస: పప

భరస : వజయకలమమర gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-87
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యయసస బబబబ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:32
లస: ససస స
4285 SAA0922329
పపరర: పపడమ కలమమర గరరర పరటట

93-104/100

తసడడ:డ నరసససహస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-84
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమమరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-86
వయససస:41
లస: ససస స
4282 SAA0806853
పపరర: పడమల గరరర పరటట

4268 JBV2018547
పపరర: రరజరశశరర పపసడడఖల

4263 JBV3363256
పపరర: మమరరమహ కకమబహరర

భరస : నరసససహరరవప kommuri
ఇసటట ననస:102-2-75
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనయయలల sowpati
ఇసటట ననస:102-2-79
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-84
వయససస:41
లస: ససస స
4279 JBV2017838
పపరర: ససలలచన గగరరకపపడడ

93-104/97

తసడడ:డ వరయఖ pendyala
ఇసటట ననస:102-2-77
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏసప బబ sowpati
ఇసటట ననస:102-2-79
వయససస:41
లస: ససస స
4276 AP151010594524
పపరర: నడగమలలర శశరర గగరరకపపడడ

4265 JBV3360351
పపరర: గబరవయఖ కకమబహరర

93-104/92

భరస : గబరవయఖ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-74
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప pendyala
ఇసటట ననస:102-2-77
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ థడమస pendyala
ఇసటట ననస:102-2-77
వయససస:25
లస: పప
4273 JBV3363280
పపరర: పడమల ససపరటట

93-104/94

తసడడ:డ వరయఖ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-74
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ kommuri
ఇసటట ననస:102-2-75
వయససస:41
లస: పప
4270 SAA0807000
పపరర: వనయ వరహ పపసడడఖల

4262 AP151010594259
పపరర: సరమమమ జఖస తతలలససరర

4260 SAA1070648
పపరర: జయ శక కకమబహరర

తసడడ:డ గబరవయఖ కకమబహరర
ఇసటట ననస:102-2-74
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ tholusuri
ఇసటట ననస:102-2-74
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ కకమబహరర
ఇసటట ననస:102-2-74
వయససస:26
లస: పప
4267 JBV3842903
పపరర: నరసససహరరవప కకమబహరర

93-104/91

తసడడ:డ గబరవయఖ kommuri
ఇసటట ననస:102-2-73
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర కకమబహరర
ఇసటట ననస:102-2-74
వయససస:24
లస: ససస స
4264 SAA0925372
పపరర: వజయ కలమమర కకమబహరర

4259 JBV3842911
పపరర: యయసప బబ కకమబహరర

4284 JBV3846540
పపరర: శవకలమమరర గరరర పరటట

93-104/115

భరస : ససగగతరరవప garlapati
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:46
లస: ససస స
93-104/117

4287 JBV3842580
పపరర: యయసస బబబబ గరరర పరటట

93-104/118

తసడడ:డ రరజజరరవప garlapati
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:32
లస: పప
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93-104/119

తసడడ:డ సరలహన garlapati
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:48
లస: పప
4291 SAA0841065
పపరర: తరరమలలసస గగరరకపపడడ

93-104/122

93-104/125

93-104/128

93-104/131

93-104/134

93-104/137

93-104/140

భరస : మరరయదడసస Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-100
వయససస:34
లస: ససస స

4301 JBV2017895
పపరర: హహసపసనస నసబబరర

4304 JBV3363207
పపరర: మమరస మహ కకసదమబరర

4307 JBV3360294
పపరర: పసచచయఖ కకసడమబదద

4310 SAA0841057
పపరర: ససరరష బబబబ పససమరరస

93-104/143

4313 SAA1343946
పపరర: పవన కళళఖణ పససమరరస

93-104/132

4316 SAA0806937
పపరర: మమరరయమదడసస పససమరరస
తసడడ:డ ఏలయఖ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-100
వయససస:42
లస: ససస స

4296 JBV2018141
పపరర: krishnaveni

93-104/127

4299 SAA0841016
పపరర: రవ తతజ నసబబరర

93-104/130

4302 JBV3846318
పపరర: లమవణఖ నసబబరర

93-104/133

భరస : ఆబబడహస namburu
ఇసటట ననస:102-2-97
వయససస:29
లస: ససస స
93-104/135

4305 SAA1152362
పపరర: రతన బబబబ కకసడమబరర

93-104/136

తసడడ:డ పసచచయఖ కకసడమబరర
ఇసటట ననస:102-2-98
వయససస:23
లస: పప
93-104/138

4308 SAA0636399
పపరర: మరరయమహ పససమరరస

93-104/139

భరస : నరహల రరవప Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-99
వయససస:37
లస: ససస స
93-104/141

4311 SAA0636423
పపరర: నరహల రరవప పససమరరస

93-104/142

తసడడ:డ మహన రరవప Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-99
వయససస:40
లస: పప
93-104/840

తసడడ:డ నరహలరరవప
ఇసటట ననస:102-2-99
వయససస:18
లస: పప
93-104/145

93-104/124

తసడడ:డ ససబబబరరవప namburu
ఇసటట ననస:102-2-96
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబబ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-99
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనలయమ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-99
వయససస:48
లస: పప
4315 JBV2018349
పపరర: ససనత పససమరరస

93-104/129

తసడడ:డ చనన kondamudhi
ఇసటట ననస:102-2-98
వయససస:55
లస: పప

భరస : యమకకబబ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-99
వయససస:41
లస: ససస స
4312 JBV2017762
పపరర: యమకకబబ పససమరస �

4298 SAA1070820
పపరర: పడశరసత నసబబరర

4293 SAA0841032
పపరర: రరజ పససమరరస

భరస : పపదడ మసరసనస namburu
ఇసటట ననస:102-2-96
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ kondamudhi
ఇసటట ననస:102-2-98
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ కకసడమబడడ
ఇసటట ననస:102-2-98
వయససస:30
లస: పప
4309 JBV3844461
పపరర: రతనకలమమరర

93-104/126

తసడడ:డ ససబబబరరవప namburu
ఇసటట ననస:102-2-96
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప namburu
ఇసటట ననస:102-2-97
వయససస:33
లస: పప
4306 SAA0922246
పపరర: వజయబబబబ కకనసడ ఖఠగ

4295 SAA0925406
పపరర: దతవకరరణ నసబబరర

93-104/121

తసడడ:డ ఏలయఖ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-95
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపదడససరసన నసబబరర
ఇసటట ననస:102-2-96
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప namburu
ఇసటట ననస:102-2-96
వయససస:30
లస: పప
4303 JBV2017952
పపరర: అబడహస నసబబరర

93-104/123

భరస : దతవదడసస నసబబరర
ఇసటట ననస:102-2-96
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప namburu
ఇసటట ననస:102-2-96
వయససస:63
లస: ససస స
4300 JBV3843497
పపరర: దతవదడసస

4292 JBV2017861
పపరర: మమరస మహ పససమరరస

4290 AP151010594521
పపరర: ససధడరరణణ గగరరకపపడడ

భరస : మరరయదడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-89
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఏలయమ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-95
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-95
వయససస:63
లస: పప
4297 AP151010594518
పపరర: మరరయమహ నససబబరర

93-104/120

తసడడ:డ సరలహన garlapati
ఇసటట ననస:102-2-88
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమరరయమ దడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-89
వయససస:26
లస: పప
4294 JBV2017630
పపరర: ఏలయమ పససమరరస

4289 JBV3841665
పపరర: ససగగతరరవప గరరర పరటట

4314 JBV3845708
పపరర: రగజ ఏససమరరస

93-104/144

భరస : పరలల Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-100
వయససస:28
లస: ససస స
93-104/146

4317 JBV2018000
పపరర: పసలల పససమరరస

93-104/147

తసడడ:డ ఏలయమ Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-100
వయససస:33
లస: పప
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93-104/148 4319 JBV3845872
4318 SAA0806903
పపరర: యయసస మరరయమహ గగరరకపపడడ
పపరర: చసదమహ గగరరకపపడడ

భరస : అబడహస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-101
వయససస:28
లస: ససస స

93-104/149

భరస : వనసకటబడవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-101
వయససస:41
లస: ససస స

4321 SAA0806929
పపరర: బబలమససరర గగరరకపపడడ

93-104/151

తసడడ:డ వనసకటబడవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-101
వయససస:27
లస: పప
4324 JBV3363488
పపరర: నరజ గగరరకపపడడ

4322 SAA1258490
పపరర: మనస గగరరకపపడడ

భరస : దతవదడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-112
వయససస:39
లస: ససస స

4325 AP151010594527
పపరర: సరమమమ జఖస గగరరకపపడడ

93-104/770

93-104/155

భరస : వవమన gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-113
వయససస:31
లస: ససస స

4328 JBV3844495
పపరర: శరసత కలమమరర గగరరకపపడడ

93-104/153

93-104/821

4326 AP151010591573
పపరర: దతవదడసస గగరరకపపడడ

93-104/154

తసడడ:డ యమనడదద gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-112
వయససస:43
లస: పప
93-104/156

భరస : ససరరష gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-113
వయససస:33
లస: ససస స

4330 JBV2017580
పపరర: జజజ గగరరకపపడడ

4323 SAA1394972
పపరర: రవ కలమమర గగరరకపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-101
వయససస:26
లస: పప

భరస : యమనడదద gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-112
వయససస:66
లస: ససస స

4327 JBV3845864
పపరర: సశరరప గగరరకపపడడ

93-104/150

భరస : పపదడ యయసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-101
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : బల ససరర గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-101
వయససస:19
లస: ససస స
93-104/152

4320 SAA0806879
పపరర: శశషమహ గగరరకపపడడ

4329 JBV2018018
పపరర: వజయమహ గరరకపపడడ

93-104/157

భరస : జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-113
వయససస:49
లస: ససస స

93-104/158

తసడడ:డ యమనడదద gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-113
వయససస:53
లస: పప

4331 JBV2017994
పపరర: భబగఖమహ గరరకపపడడ
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93-104/159

భరస : ఆనసదరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-114
వయససస:40
లస: ససస స
4334 JBV2018208
పపరర: ఆనసదరరవప గగరరకకపపడడ

93-104/162

93-104/165

తసడడ:డ Thimothi గరరర పరటట
ఇసటట ననస:102-2-117
వయససస:24
లస: ససస స

93-104/163

4338 JBV3360211
పపరర: కరటయఖ గగరరకపపడడ

93-104/167

4341 AP151010594532
పపరర: నడగరతనస గరరర పరటట

93-104/166

4344 JBV2018034
పపరర: మలర గరరర పరటట
భరస : తమత garlapati
ఇసటట ననస:102-2-117
వయససస:40
లస: ససస స

4336 JBV3844487
పపరర: అసకమహ

93-104/164

4339 SAA1257799
పపరర: హరరశ బబబబ గగరరకపపడడ

93-104/771

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:102-2-115
వయససస:19
లస: పప
93-104/168

భరస : సరలహన garlapati
ఇసటట ననస:102-2-116
వయససస:66
లస: ససస స
93-104/170

93-104/161

భరస : యయసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-115
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ యమనడదద gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-115
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జకకయఖ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-116
వయససస:28
లస: ససస స
4343 SAA0982570
పపరర: వజయ లకడహ గరరర పరటట

4335 JBV3844503
పపరర: రతనకలమమరర

4333 JBV3841780
పపరర: ససరరష గగరరకపపడడ

తసడడ:డ జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-114
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటయఖ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-115
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-115
వయససస:23
లస: పప
4340 JBV3844511
పపరర: ససధ గరరర పరటట

93-104/160

తసడడ:డ ఆనసద రరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-114
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యమనడదద gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-114
వయససస:43
లస: పప
4337 SAA1070812
పపరర: శరఖమ పడసరద గగరరకపపడడ

4332 SAA0806598
పపరర: రరజరష గరరకరపపడడ

4342 JBV2018232
పపరర: జకరయఖ గరరర పరటట

93-104/169

తసడడ:డ సరలహన garalapati
ఇసటట ననస:102-2-116
వయససస:35
లస: పప
93-104/171

4345 JBV3360831
పపరర: తమత గరరర పరటట

93-104/172

తసడడ:డ సరలహన garalapati
ఇసటట ననస:102-2-117
వయససస:45
లస: పప
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93-104/772

తసడడ:డ తమత
ఇసటట ననస:102-2-117
వయససస:19
లస: పప
4349 JBV2017697
పపరర: రరసబబబబ గగరరకకపపడడ

93-104/175

93-104/178

93-104/181

4353 JBV2018356
పపరర: నడగయఖ చలలమబరర

4356 SAA0636449
పపరర: మరరయదడసస

93-104/184

93-104/187

4359 SAA0807075
పపరర: రతన కలమమరర ససదడపలర

భరస : chinayesubabu gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-125
వయససస:31
లస: ససస స
4370 JBV2018364
పపరర: దతవ చలకర
భరస : రరజశశఖర chilaka
ఇసటట ననస:102-2-127
వయససస:51
లస: ససస స
4373 JBV3360955
పపరర: రమమష గగరరకకపపడడ
తసడడ:డ ఇసరసకల gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-127
వయససస:43
లస: పప

93-104/182

93-104/185

93-104/188

93-104/183

4360 AP151010594533
పపరర: రరణణ ససదడపలర

4368 JBV3843018
పపరర: చనఏససబబబబ గగరరకపపడడ

4371 SAA1070804
పపరర: ససధథర గగరరకపపడడ

4374 SAA0925703
పపరర: ఈశశరర కలమమరర వవమబరర
భరస : నడగరరజ వవమబరర
ఇసటట ననస:102-2-129
వయససస:29
లస: ససస స

93-104/186

93-104/189

భరస : యయససబబబబ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-124
వయససస:33
లస: ససస స
93-104/191

4366 JBV3841798
పపరర: అసకమహరరవప గగరరకకపపడడ

93-104/192

తసడడ:డ శశషయఖ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-124
వయససస:73
లస: పప
93-104/194

4369 JBV3363603
పపరర: వమలమహ గగరరకపపడడ

93-104/195

భరస : రమమష gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-127
వయససస:40
లస: ససస స
93-104/197

తసడడ:డ రమమశ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-127
వయససస:22
లస: పప
93-104/199

4357 JBV3845914
పపరర: ససనత కరరరమబరర
భరస : దడనయఖ karumuri
ఇసటట ననస:102-2-122
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమ రరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-125
వయససస:33
లస: పప
93-104/196

93-104/180

భరస : మమరరయమదడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-121
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమ రరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-124
వయససస:36
లస: పప
93-104/193

4354 SAA0636282
పపరర: రరజరశశరర గరరకపపడడ

4363 JBV3844446
పపరర: శశషమహ గగరరకపపడడ

4365 JBV3843307
పపరర: ఏససబబబబ గగరరకపపడడ

4367 JBV3846300
పపరర: సశరరపరరణణ గగరరకపపడడ

93-104/179

4362 JBV2017820
పపరర: పపదడ ససబబబరరవప ససదడపలర

4364 AP151010594534
పపరర: పసచచమహ గగరరకపపడడ
భరస : అసకమహరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-124
వయససస:63
లస: ససస స

93-104/177

భరస : పపద ససబబబరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-123
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-123
వయససస:63
లస: పప

93-104/190

4351 JBV2018455
పపరర: కలమమరర చలలమబరర

తసడడ:డ పపడడ ససబబబరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-123
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదడ ససబబబరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-123
వయససస:30
లస: పప

93-104/174

భరస : నడగయఖ chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-120
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-121
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప karumuri
ఇసటట ననస:102-2-122
వయససస:50
లస: పప
4361 SAA0807059
పపరర: కరరరసక ససదడపలర

93-104/176

తసడడ:డ సససదరరరవప chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-120
వయససస:63
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-121
వయససస:53
లస: ససస స
4358 JBV3843042
పపరర: దథనయఖ కరరరమబరర

4350 SAA0636324
పపరర: రరణణ చలలమబరర

4348 AP151010594528
పపరర: శవపరరశత ససదడపలర

భరస : రతస యఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-118
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-120
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-120
వయససస:31
లస: పప
4355 JBV3846292
పపరర: బబజజ గగరరకపపడడ

93-104/173

భరస : రరసబబబబ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-118
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యమనడదద gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-118
వయససస:41
లస: పప
4352 JBV3843075
పపరర: సరసబయఖ చలలమబదద

4347 JBV3845856
పపరర: రరఖ గగరరకపపడడ

4372 SAA0922287
పపరర: కకషప ర గగరరకపపడడ

93-104/198

తసడడ:డ రమమష గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-127
వయససస:24
లస: పప
93-104/200

4375 JBV3846631
పపరర: దతవ వవమబరర

93-104/201

భరస : రరజరసదడపస
డ రదస vemuri
ఇసటట ననస:102-2-129
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: నడగరరజ వవమబరర
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93-104/202

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద vemuri
ఇసటట ననస:102-2-129
వయససస:33
లస: పప
4379 JBV3846573
పపరర: గగరర కరకరన

93-104/204

93-104/208

93-104/211

93-104/214

93-104/217

93-104/220

93-104/222

భరస : కరరణడకరరరవప Aramalla
ఇసటట ననస:102-2-153
వయససస:39
లస: ససస స

4389 JBV2018067
పపరర: జజన పడకరష వలలటట

4392 AP151010594511
పపరర: వమలమహ నలలకలరరస

4395 SAA1432376
పపరర: లకడహ తరరపటమహ నలలకలరరస

4398 JBV3841723
పపరర: కలమమర బబబబ వవజరసడర

93-104/225

4401 JBV3841715
పపరర: ఇశరకయయలల వవజరఅడర

93-104/215

4404 JBV3841764
పపరర: కరరణకరరరవప ఆరరమళళ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Arumalla
ఇసటట ననస:102-2-153
వయససస:45
లస: పప

4384 AP151010594645
పపరర: లకడహ వవజరసడర

93-104/210

4387 JBV3360302
పపరర: ససధడకర వలలటట �

93-104/213

4390 JBV2018307
పపరర: ఉషరరరణణ నలలకలరరస

93-104/216

భరస : చసదడపరల nalukurthi
ఇసటట ననస:102-2-144
వయససస:35
లస: ససస స
93-104/218

4393 AP151010591571
పపరర: చసదడపరల నలలకలరరస

93-104/219

తసడడ:డ ఏససపరదస nalukurthi
ఇసటట ననస:102-2-144
వయససస:40
లస: పప
93-104/823

4396 JBV3845757
పపరర: మరరయమహ వవజరసడర

93-104/221

భరస : Kumar babu vejandla
ఇసటట ననస:102-2-148
వయససస:30
లస: ససస స
93-104/223

4399 JBV3360187
పపరర: కకపరరరవప వవజరసడర

93-104/224

తసడడ:డ కకటయఖ vejandla
ఇసటట ననస:102-2-148
వయససస:50
లస: పప
93-104/226

తసడడ:డ దడవదస vejandla
ఇసటట ననస:102-2-149
వయససస:33
లస: పప
93-104/228

93-104/206

తసడడ:డ శశషయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-140
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప vejandla
ఇసటట ననస:102-2-148
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఇశరకయలల వవజననన
ఇసటట ననస:102-2-149
వయససస:28
లస: ససస స
4403 JBV3844479
పపరర: ససబబషసణణ ఆరరమళర

93-104/212

తసడడ:డ చసదడపరల
ఇసటట ననస:102-2-144
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప vejandla
ఇసటట ననస:102-2-148
వయససస:46
లస: ససస స
4400 SAA1070796
పపరర: దదవఖ వవజననన

4386 JBV3842994
పపరర: దడవదస వవజరసడర

4381 SAA0636225
పపరర: దదవఖ పడతసపరటట

భరస : దడవదస vejandla
ఇసటట ననస:102-2-139
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : యయససపరదస nalukurthi
ఇసటట ననస:102-2-144
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ maddala
ఇసటట ననస:102-2-144
వయససస:46
లస: పప
4397 JBV2017739
పపరర: కమలమహ వవజసడర

93-104/209

తసడడ:డ ససధడకర valeti
ఇసటట ననస:102-2-141
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససధడకర maddala
ఇసటట ననస:102-2-144
వయససస:39
లస: ససస స
4394 JBV3841731
పపరర: ససధడకర మదడడ ల

4383 JBV3360666
పపరర: రరమమరరవప పతస పరటట

93-104/822

భరస : yohanu Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-133
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ vejandla
ఇసటట ననస:102-2-139
వయససస:70
లస: పప

భరస : జజజ నపడకరశరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-141
వయససస:34
లస: ససస స
4391 JBV3844438
పపరర: మలలర శశరర మదడడ ల

93-104/205

తసడడ:డ వరయఖ Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-133
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దడవదస vejandla
ఇసటట ననస:102-2-139
వయససస:30
లస: పప
4388 JBV3844453
పపరర: రమమదతవ వలలటట

4380 JBV3842960
పపరర: పసచచయఖ కరకరన

4378 SAA1339142
పపరర: రవ తతజ పరరశ

తసడడ:డ యకకబబ పరరశ
ఇసటట ననస:102-2-130
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ kakani
ఇసటట ననస:102-2-131
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-133
వయససస:30
లస: పప
4385 JBV3842937
పపరర: కకటటశశరరరవప వవజరసడర

93-104/203

తసడడ:డ దడసస parisa
ఇసటట ననస:102-2-130
వయససస:34
లస: పప

భరస : పసచచయఖ kakani
ఇసటట ననస:102-2-131
వయససస:33
లస: ససస స
4382 JBV3842705
పపరర: యహనస పడతసపరటట

4377 JBV2018778
పపరర: వరదయఖ పరరశ

4402 JBV3363348
పపరర: శవ నడగరసదడస దడనబబ యన

93-104/227

భరస : శశషరరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-2-153
వయససస:34
లస: ససస స
93-104/229

4405 JBV2017960
పపరర: రమమదతవ పతస పరటట

93-104/230

భరస : ఇమమహనసయయలల Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-154
వయససస:40
లస: ససస స
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93-104/231

తలర : జయ రరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-154
వయససస:27
లస: పప
4409 JBV3844404
పపరర: నరహల పడతసపరటట

93-104/233

93-104/236

93-104/239

93-104/242

93-104/245

93-104/248

93-104/251

తసడడ:డ మననహర garlapati
ఇసటట ననస:102-2-168
వయససస:51
లస: పప

4419 JBV3363355
పపరర: రరజరశశరర ఆలకరర

4422 JBV2017457
పపరర: ఆనసద ఆలకరర

4425 JBV3843356
పపరర: అశశక వలలటట

4428 SAA0806804
పపరర: అవనడష వరలలటట

93-104/254

4431 AP151010594250
పపరర: నడగమణణ గరరర పరటట

93-104/243

4434 JBV3363264
పపరర: మరరయమహ పడతసపరటట
భరస : ససదరసన Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-169
వయససస:42
లస: ససస స

4414 SAA0922170
పపరర: మమణణకఖస ఆలకరర

93-104/238

4417 JBV2018471
పపరర: రరజకలమమరర ఆలకరర

93-104/241

4420 JBV3843554
పపరర: రతనశశఖర ఆలకరర

93-104/244

తసడడ:డ పడభబకరరరవప Aluri
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:30
లస: పప
93-104/246

4423 SAA1070697
పపరర: పరసజజఖత వపననస

93-104/247

తసడడ:డ జజన వపననస
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:57
లస: పప
93-104/249

4426 SAA1070705
పపరర: కకపరవత వరలలటట

93-104/250

భరస : అవనడశ వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-167
వయససస:22
లస: ససస స
93-104/252

4429 JBV3360724
పపరర: రతన బబబబ వరలలటట �

93-104/253

తసడడ:డ పపదడ మసరసనస valeti
ఇసటట ననస:102-2-167
వయససస:44
లస: పప
93-104/255

భరస : జనడరర నరరవప garlapati
ఇసటట ననస:102-2-168
వయససస:47
లస: ససస స
93-104/257

93-104/235

భరస : ఆనసద Aluri
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రతన బబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-167
వయససస:25
లస: పప

భరస : మననహర garlapati
ఇసటట ననస:102-2-168
వయససస:31
లస: ససస స
4433 AP151010591106
పపరర: జనడరడనరరవప గరరర పరటట

93-104/240

తసడడ:డ రతనబబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-166
వయససస:30
లస: పప

భరస : రతనబబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-167
వయససస:41
లస: ససస స
4430 JBV3845849
పపరర: పదహ గరరర పరటట

4416 SAA1070671
పపరర: రరచల జజఖత వపననస

4411 JBV3844412
పపరర: చననమమహయ పససమరరస

భరస : రతన శశఖర ఆలకరర
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప Aluri
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:40
లస: పప

భరస : అశశక valeti
ఇసటట ననస:102-2-166
వయససస:25
లస: ససస స
4427 JBV3846516
పపరర: మరరయమహ వలలటట

93-104/237

భరస : పడభబకరరరవప Aluri
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప Aluri
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:33
లస: పప
4424 SAA0806838
పపరర: భబదతవ వరలలటట

4413 JBV3843448
పపరర: రమమష కకతస పలర

93-104/824

భరస : మహనరరవప Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-160
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసజజఖత వపననస
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పరసజజఖత వపననస
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:55
లస: ససస స
4421 JBV2018372
పపరర: చసదడశశఖర ఆలకరర

93-104/234

తసడడ:డ రమమష kothapalli
ఇసటట ననస:102-2-163
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పరసజజఖత వపననస
ఇసటట ననస:102-2-165
వయససస:27
లస: ససస స
4418 SAA1070689
పపరర: వరలల వపననస

4410 JBV3841707
పపరర: తరరపరలల పడతసపరటట

4408 SAA1336833
పపరర: ధనలకడహ పడతసపరటట

భరస : గగపస కకషష
ఇసటట ననస:102-2-154
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-155
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమష kothapalli
ఇసటట ననస:102-2-163
వయససస:30
లస: ససస స
4415 SAA1070663
పపరర: హవల జజఖత వపననస

93-104/232

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-154
వయససస:42
లస: పప

భరస : తరరపరలల Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-155
వయససస:47
లస: ససస స
4412 SAA0409425
పపరర: నరహలమ కకతస పలర

4407 JBV3841699
పపరర: ఇమమహనయయలల

4432 JBV2018273
పపరర: మననహర గరరర పరటట

93-104/256

తసడడ:డ జనడరడనరరవప garlapati
ఇసటట ననస:102-2-168
వయససస:33
లస: పప
93-104/258

4435 SAA1070770
పపరర: కలమఖణణ పడతపతస

93-104/259

భరస : చసటట పడతపత
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:23
లస: ససస స
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4436 JBV3845682
పపరర: మహహమకలమమరర పపడతసపరటట

93-104/260

భరస : బబజజ Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:32
లస: ససస స
4439 JBV3842648
పపరర: చసటట పడతసపరటట

93-104/263

93-104/266

93-104/269

93-104/272

93-104/275

93-104/278

93-104/281

భరస : రరజరశ బబబబ ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-180
వయససస:28
లస: ససస స

4449 AP151010591330
పపరర: మననజ కలమమర గరరర పరటట

4452 AP151010594640
పపరర: కలమమరర వలలటట

4455 JBV2018810
పపరర: అరరణ ససదడపలర

4458 AP151010594685
పపరర: మమరమహ ససదడపలర

93-104/285

4461 SAA0514984
పపరర: యయసయఖ చసతరరల

93-104/273

4464 AP151010591602
పపరర: బబలశశరర ససదడపలర
తసడడ:డ అసకయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-180
వయససస:65
లస: పప

4444 AP151010594644
పపరర: లత గరరర పరటట

93-104/268

4447 JBV3360690
పపరర: పరల గరరర పరటట

93-104/271

4450 SAA0636373
పపరర: శరసత వలలటట

93-104/274

భరస : ససరరష valeti
ఇసటట ననస:102-2-174
వయససస:28
లస: ససస స
93-104/276

4453 JBV3363140
పపరర: కకటటశశరర ఆరరమళళ

93-104/277

భరస : బబలర అబబబయ Aramalla
ఇసటట ననస:102-2-175
వయససస:46
లస: ససస స
93-104/279

4456 JBV3360161
పపరర: రవ ససదడపలర

93-104/280

తసడడ:డ చనససబబబరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-177
వయససస:36
లస: పప
93-104/282

4459 SAA1040831
పపరర: తరరమల చసతరరల

93-104/284

తసడడ:డ యయసయఖ చసతరరల
ఇసటట ననస:102-2-179
వయససస:22
లస: ససస స
93-104/286

తసడడ:డ దదబబయఖ chintharala
ఇసటట ననస:102-2-179
వయససస:41
లస: ససస స
93-104/288

93-104/265

తసడడ:డ పపసటయఖ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-172
వయససస:61
లస: పప

భరస : చననససబబబరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-178
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : యయసయఖ chintharala
ఇసటట ననస:102-2-179
వయససస:36
లస: ససస స
4463 SAA0925471
పపరర: సశపన ససదడపలర

93-104/270

భరస : రవ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-177
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకరణ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-178
వయససస:31
లస: ససస స
4460 SAA0514992
పపరర: భబరత చసతరరల

4446 JBV2018505
పపరర: పపరరషప తస స గరరర పరటట

4441 JBV3841673
పపరర: బడహహస పడతసపరటట

భరస : పరలల garlapati
ఇసటట ననస:102-2-172
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గగపస valeti
ఇసటట ననస:102-2-174
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప Aramalla
ఇసటట ననస:102-2-175
వయససస:48
లస: పప
4457 JBV3845450
పపరర: వరణణ ససదరపలర

93-104/267

తసడడ:డ palu garlapati
ఇసటట ననస:102-2-173
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గగపస valeti
ఇసటట ననస:102-2-174
వయససస:31
లస: ససస స
4454 JBV3360450
పపరర: బబలర అబబబయ అరమళర

4443 JBV3846607
పపరర: వరణణ గరరర పరటట

93-104/262

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ purshottham garlapati
ఇసటట ననస:102-2-172
వయససస:33
లస: పప

భరస : మననజ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-173
వయససస:33
లస: ససస స
4451 SAA0515015
పపరర: ససరరష వలలటట

93-104/264

భరస : వదడఖసరగర garlapati
ఇసటట ననస:102-2-172
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ vidyasagar garlapati
ఇసటట ననస:102-2-172
వయససస:33
లస: పప
4448 JBV3846599
పపరర: అరరణ గరరర పరటట

4440 JBV3360336
పపరర: బబజజ పడతసపరటట

4438 JBV2017986
పపరర: సమమధడనస పడతసపరటట

భరస : నడగరశశరరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దతవసహయస mandapati
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:46
లస: పప
4445 JBV2018521
పపరర: వదడఖసరగరర గరరర పరటట

93-104/261

భరస : యరహయమ mandapati
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-170
వయససస:30
లస: పప
4442 JBV3842630
పపరర: యరరహయమ మసదపరటట

4437 JBV3845674
పపరర: దడనమహ మసదపరటట

4462 AP151010594288
పపరర: అసకమహ తచనడల

93-104/287

భరస : నడగయఖ shaik
ఇసటట ననస:102-2-179
వయససస:90
లస: ససస స
93-104/290

4465 JBV2018380
పపరర: రరజరశ బబబబ ససదడపలర

93-104/825

తసడడ:డ బబలమససరర ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-180
వయససస:37
లస: పప
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93-104/291

భరస : Sundara rao chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-181
వయససస:25
లస: ససస స
4469 JBV3846359
పపరర: వజయకలమమరర ససదడపలర

93-104/295

93-104/298

93-104/773

93-104/303

93-104/306

93-104/309

93-104/312

తసడడ:డ వరయఖ Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-190
వయససస:68
లస: పప

4479 JBV2018653
పపరర: మరరయమహ ససదడపలర

4482 AP151010594268
పపరర: కకటటశశరర ససదడపలర

4485 SAA1049775
పపరర: పపషల వరగరన

4488 SAA1049791
పపరర: రమమష బబబబ వగరన

93-104/315

4491 JBV3843109
పపరర: నడగరరజ ససదడపలర

93-104/304

4494 SAA1430826
పపరర: ఏసస బబబబ ససదడపలర
తసడడ:డ మరరయదడసస ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-190
వయససస:23
లస: పప

4474 AP151010591623
పపరర: దతవసహయస ససదడపలర

93-104/300

4477 AP151010594356
పపరర: ఎలసమహ ససదడపలర

93-104/302

4480 JBV2018646
పపరర: ఉదయ కలమమర

93-104/305

తసడడ:డ దతవసహయస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-187
వయససస:43
లస: పప
93-104/307

4483 SAA0922121
పపరర: రరజవసశ ససదడపలర

93-104/308

తసడడ:డ గగవసదస ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-188
వయససస:25
లస: పప
93-104/310

4486 JBV3844396
పపరర: Rathu

93-104/311

భరస : దడనయయలల vangipuram
ఇసటట ననస:102-2-189
వయససస:36
లస: ససస స
93-104/313

4489 SAA0922337
పపరర: రవణమహ ససదడపలర

93-104/314

భరస : నడగరరజ ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-190
వయససస:25
లస: ససస స
93-104/316

తసడడ:డ మరరయదడసస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-190
వయససస:30
లస: పప
93-104/318

93-104/297

భరస : వరయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-186
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ వరగరన
ఇసటట ననస:102-2-189
వయససస:33
లస: పప

భరస : మరరయదడసస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-190
వయససస:52
లస: ససస స
4493 SAA0514976
పపరర: మసరసన పడతసపరటట

93-104/301

భరస : రమమష బబబబ వరగరన
ఇసటట ననస:102-2-189
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనయయలల వసగరపపరస
ఇసటట ననస:102-2-189
వయససస:22
లస: పప
4490 AP151010594312
పపరర: మరరయమహ ససదడపలర

4476 JBV2018604
పపరర: ఝమనసరరణణ ససదడపలర

4471 AP151010594243
పపరర: సతఖవత ససదడపలర

తసడడ:డ వరయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-185
వయససస:73
లస: పప

భరస : గగవసద suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-188
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-188
వయససస:51
లస: పప
4487 SAA1049783
పపరర: శరత బబబబ వసగరపపరస

93-104/299

భరస : ఉదయకలమమర suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-187
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-188
వయససస:24
లస: ససస స
4484 AP151010591560
పపరర: గగవసద ససదడపలర

4473 JBV2018182
పపరర: రమమష ససదడపలర

93-104/293

భరస : దతవసహయస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-185
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససరరష suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-186
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-186
వయససస:36
లస: పప
4481 SAA0922139
పపరర: వరణణ ససదడపలర

93-104/296

తసడడ:డ దతవసహయస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-185
వయససస:37
లస: పప

భరస : రమమశ ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-185
వయససస:34
లస: ససస స
4478 JBV2017903
పపరర: ససరరష ససదరపలర

4470 SAA0381566
పపరర: యయససమరరయమహ ససదడపలర

4468 SAA0636407
పపరర: సససదర రరవప చలలమబరర

తసడడ:డ నడగయఖ chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-181
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమష suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-185
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవసహయస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-185
వయససస:33
లస: పప
4475 SAA0298026
పపరర: యయసస మరరయమహ ససదడపలర

93-104/292

భరస : నడగమలలర శశర రరవప chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-181
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-185
వయససస:30
లస: ససస స
4472 JBV3843539
పపరర: రరమమరరవప ససదడపలర

4467 JBV3845880
పపరర: లమవణఖ చలలమబరర

4492 AP151010591617
పపరర: మరరయదడసస ససదడపలర

93-104/317

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-190
వయససస:55
లస: పప
93-104/826

4495 SAA1379031
పపరర: ఏససదడయమహ ససదడపలర

93-104/827

తసడడ:డ మరరయదడసస ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-190
వయససస:23
లస: ససస స
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93-104/319

భరస : వనసకటటశశరరరవప ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-191
వయససస:30
లస: ససస స
4499 AP151010591563
పపరర: శరఖససన ససదడపలర

93-104/321

93-104/324

93-104/327

93-104/330

93-104/333

93-104/337

93-104/340

భరస : రవ kakani
ఇసటట ననస:102-2-200
వయససస:39
లస: ససస స

4509 JBV3843174
పపరర: ఏసస బబబబ వలలటట

4512 SAA0514927
పపరర: ఉదయ లకడహ గరరర పరటట

4515 SAA0514943
పపరర: వజయ బబబబ గరరర పరటట

4518 JBV2018638
పపరర: మరరయమహ దతవరకకసడ

93-104/343

4521 JBV2017929
పపరర: చటటటయఖ దతవరకకసడ

93-104/331

4524 JBV3363231
పపరర: ఎలసమహ పడతసపరటట
భరస : ససబబబరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-202
వయససస:58
లస: ససస స

4504 AP151010594249
పపరర: బబజజ వలలటట

93-104/326

4507 SAA0636308
పపరర: అనసష వలలటట

93-104/329

4510 SAA0514968
పపరర: దదవఖ కకరణ గరరర పరటట

93-104/332

భరస : జజన అబడహస garlapati
ఇసటట ననస:102-2-197
వయససస:31
లస: ససస స
93-104/334

4513 SAA0514950
పపరర: జజన అబడహస గరరర పరటట

93-104/336

తసడడ:డ వజయ బబబబ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-197
వయససస:31
లస: పప
93-104/338

4516 SAA0806754
పపరర: పడభబవత దతవరకకసడ

93-104/339

భరస : ససబబబరరవప Devarakonda
ఇసటట ననస:102-2-198
వయససస:27
లస: ససస స
93-104/341

4519 SAA0806770
పపరర: ససబబబరరవప దతవరకకసడ

93-104/342

తసడడ:డ చటటటయమ Devarakonda
ఇసటట ననస:102-2-198
వయససస:29
లస: పప
93-104/344

తసడడ:డ తరరపతయఖ Devarakonda
ఇసటట ననస:102-2-198
వయససస:50
లస: పప
93-104/346

93-104/323

భరస : యయససబబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-196
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చటటటయఖ Devarakonda
ఇసటట ననస:102-2-198
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటయఖ Devarakonda
ఇసటట ననస:102-2-198
వయససస:33
లస: పప
4523 JBV2018489
పపరర: ససభబషసణణ కరకరన

93-104/328

తసడడ:డ పసచచయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:102-2-197
వయససస:70
లస: పప

భరస : వజడయఖ Devarakonda
ఇసటట ననస:102-2-198
వయససస:31
లస: ససస స
4520 JBV2018166
పపరర: వజడయఖ దతవరకకసడ

4506 AP151010591108
పపరర: మషప వలలటట

4501 JBV3841616
పపరర: కకషప ర ససదడపలర

భరస : మషప valeti
ఇసటట ననస:102-2-195
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబబబ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-197
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ బబబబ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-197
వయససస:33
లస: పప
4517 JBV3846367
పపరర: శరరష దతవరకకసడ

93-104/325

తసడడ:డ శశరర valeti
ఇసటట ననస:102-2-196
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వజయ బబబబ garlapati
ఇసటట ననస:102-2-197
వయససస:35
లస: ససస స
4514 SAA0514935
పపరర: జయ కలమమరర గగరర పరటట

4503 SAA0922105
పపరర: మమనక valeti

93-104/320

తసడడ:డ శరఖససన suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-193
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-195
వయససస:53
లస: పప

భరస : శశరర valeti
ఇసటట ననస:102-2-196
వయససస:55
లస: ససస స
4511 SAA0514901
పపరర: మమననహరర గరరర పరటట

93-104/322

భరస : vinay kumar valeti
ఇసటట ననస:102-2-195
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప valeti
ఇసటట ననస:102-2-195
వయససస:27
లస: పప
4508 AP151010594147
పపరర: శరసతకలమమరర వలలటట

4500 JBV3845955
పపరర: ఏససమమరర ససదడపలర

4498 AP151010594639
పపరర: ఎమమలమహ ససదడపలర

భరస : శరససన suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-192
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకషప ర suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-193
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససదరశన suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-194
వయససస:43
లస: ససస స
4505 SAA0636241
పపరర: వనయ కలమమర వలలటట

93-104/828

తసడడ:డ మరరయదడసస ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-191
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-192
వయససస:68
లస: పప
4502 JBV2018513
పపరర: మరరయమహ ససదడపలర

4497 SAA1338748
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససదడపలర

4522 SAA0922196
పపరర: ససధఖ రరణణ పడతసపరటట

93-104/345

భరస : చనన బబజజ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:102-2-200
వయససస:28
లస: ససస స
93-104/347

4525 AP151010591564
పపరర: ససబబబరరవప పతస పరటట

93-104/348

తసడడ:డ వనసకయఖ Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-202
వయససస:68
లస: పప
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93-104/349

భరస : వల సన garalapati
ఇసటట ననస:102-2-203
వయససస:36
లస: ససస స
4529 SAA0298000
పపరర: దతవ ససదడపలర

93-103/28

93-104/353

93-104/356

93-104/359

93-104/362

93-104/365

93-104/367

తసడడ:డ దతవదడనస Balla
ఇసటట ననస:102-2-222
వయససస:68
లస: పప

4539 JBV2018422
పపరర: శరసతకలమమరర వవజసడర

4542 AP151010594266
పపరర: నరహల పససమరరస

4545 SAA1339068
పపరర: అజయ బబబబ వలలటట

4548 SAA0636332
పపరర: హహమ బసదస వలలటట

93-104/370

4551 JBV2017705
పపరర: ససబబబరరవప వలలటట

93-104/360

4554 JBV2018612
పపరర: నరహల ససదడపలర
భరస : పడసరదరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-225
వయససస:39
లస: ససస స

4534 AP151010591312
పపరర: రరసబబబబ ససదడపలర

93-104/355

4537 JBV3363447
పపరర: santhi ససఖమపలర

93-104/358

4540 JBV3360427
పపరర: యహనస వవజసడర

93-104/361

తసడడ:డ Asayya vejandla
ఇసటట ననస:102-2-214
వయససస:51
లస: పప
93-104/363

4543 JBV3843059
పపరర: కకరణ కలమమర పససమరరస

93-104/364

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-215
వయససస:30
లస: పప
93-104/830

4546 SAA0636274
పపరర: రరధదక జజననలగడడ

93-104/366

భరస : తరరపత రరవప jonnalagadda
ఇసటట ననస:102-2-221
వయససస:34
లస: ససస స
93-104/368

4549 AP151010594241
పపరర: ననపటటసగరల వలలటట

93-104/369

భరస : అసకమహ రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-222
వయససస:53
లస: ససస స
93-104/371

తసడడ:డ అసకమహరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-222
వయససస:33
లస: పప
93-104/373

93-104/352

భరస : కకటటశశరరరవప sikhapalli
ఇసటట ననస:102-2-212
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-222
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఐజయఖ Balla
ఇసటట ననస:102-2-222
వయససస:56
లస: ససస స
4553 JBV2017564
పపరర: ఐజయఖ బలర

93-104/357

తసడడ:డ పపదడ సప మయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-218
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప jonnalagadda
ఇసటట ననస:102-2-221
వయససస:37
లస: పప
4550 JBV2017556
పపరర: ఎలసమహ బలమర

4536 JBV3360310
పపరర: చనబబజజ పడతసపరటట

4531 JBV3363504
పపరర: ససతతషమహ ససదడపలర

తసడడ:డ పడభబదడసస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-204
వయససస:45
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-215
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస Pasumarthi
ఇసటట ననస:102-2-215
వయససస:56
లస: పప
4547 SAA0636431
పపరర: తరరపత రరవప జజననలగడడ

93-104/354

భరస : యహనస vejandla
ఇసటట ననస:102-2-214
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకరణ పససమరరస
ఇసటట ననస:102-2-215
వయససస:24
లస: ససస స
4544 AP151010591147
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప పససమరరస

4533 SAA0806739
పపరర: వవణబ కలమమర ససదడపలర

93-104/829

భరస : రరసబబబబ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-204
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప Prathipati
ఇసటట ననస:102-2-209
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల shikapalli
ఇసటట ననస:102-2-212
వయససస:40
లస: పప
4541 SAA1152313
పపరర: ఇసదస పససమరరస

93-104/351

తసడడ:డ రరసబబబబ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-204
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-204
వయససస:61
లస: పప
4538 JBV3360674
పపరర: కకటటశశరరరవప శకరపలర

4530 SAA0409433
పపరర: దతవ ససదడపలర

4528 SAA1339092
పపరర: వజయమహ గరరర పరటట

తసడడ:డ బబజజ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:102-2-203
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బబబబ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-204
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజజ న పడకరశ రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-204
వయససస:45
లస: ససస స
4535 SAA0982554
పపరర: జజజ న పడకరశ రరవప వలలటట

93-104/350

భరస : మననహరస garalapati
ఇసటట ననస:102-2-203
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-204
వయససస:31
లస: ససస స
4532 SAA0982539
పపరర: కలమమరర వలలటట

4527 AP151010594314
పపరర: పపడమమవత గరరర పరటట

4552 AP151010591606
పపరర: అసకమహరరవప వలలటట

93-104/372

తసడడ:డ దదబబయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-222
వయససస:55
లస: పప
93-104/374

4555 SAA1070788
పపరర: రవ కలమమర ససదడపలర

93-104/375

తసడడ:డ పడసరద రరవప ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-225
వయససస:22
లస: పప
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93-104/376

భరస : నడగరశశర రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-228
వయససస:37
లస: ససస స
4559 JBV2018463
పపరర: మసరసనమహ వలలటట

93-104/379

93-104/382

93-104/385

4563 JBV3844362
పపరర: వరలకడహ వలలటట

4566 JBV3360773
పపరర: సససదరరరవప వలలటట

93-104/388

4569 JBV3842564
పపరర: రరజరష బబబబ కకలకలకరర

భరస : నడగరరజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:31
లస: ససస స

4572 JBV3844388
పపరర: సశపన చలలమబరర

భరస : కరటయఖ
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:51
లస: పప
4580 JBV3845898
పపరర: బబజజ కరఠరవరపప

భరస : ససరరష valeti
ఇసటట ననస:102-2-239
వయససస:31
లస: ససస స

4578 SAA1450188
పపరర: యశశద చలమబరగ

93-104/399

4581 SAA0921875
పపరర: గగపస కటటవరపప

93-104/389

4584 JBV2017507
పపరర: ససరరష వలలటట

4564 AP151010594223
పపరర: మమరమహ వలలటట

93-104/384

4567 SAA1049767
పపరర: పడవణ కకలకలకరర

93-104/387

4570 AP151010594342
పపరర: చటటట మహ వలలటట

93-104/390

భరస : యయసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-233
వయససస:77
లస: ససస స
93-104/392

4573 JBV3846326
పపరర: ఉమమదతవ చలలమబరర

93-104/393

భరస : కకషష chilumuru
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:45
లస: ససస స
93-104/395

4576 JBV2018158
పపరర: నడగరరజ గగరరకపపడడ

93-104/396

తసడడ:డ katiah gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:35
లస: పప
93-104/831

4579 SAA1049759
పపరర: ఆదదలకడహ కటటవరపప

93-104/398

భరస : గగపస కటటవరపప
ఇసటట ననస:102-2-238
వయససస:23
లస: ససస స
93-104/400

తసడడ:డ చననపల కటటవరపప
ఇసటట ననస:102-2-238
వయససస:28
లస: పప
93-104/402

93-104/381

భరస : సరసబయఖ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:102-2-232
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష చలమబరగ
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చననపల katavarapu
ఇసటట ననస:102-2-238
వయససస:43
లస: ససస స
4583 JBV3845807
పపరర: హహమలత వలలటట

93-104/386

తసడడ:డ katiah gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:33
లస: పప
93-104/397

4561 JBV2018257
పపరర: నలర యఖ వలలటట

భరస : అసకమహ రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-231
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష chilumuri
ఇసటట ననస:102-2-237
వయససస:34
లస: ససస స

93-104/394 4575 JBV2017671
4574 JBV3363454
పపరర: బబలమహ గరరకపపడడ�గరరకపపడడ
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగరరకపపడడ

4577 AP151010591598
పపరర: కకషష చలలమబరర

93-104/383

తసడడ:డ మబతస యఖ kolakluri
ఇసటట ననస:102-2-232
వయససస:35
లస: పప
93-104/391

93-104/378

తసడడ:డ బకసయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-230
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అసకమరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-231
వయససస:45
లస: పప

భరస : rajeshbabu kolakluri
ఇసటట ననస:102-2-232
వయససస:32
లస: ససస స
4571 JBV3846623
పపరర: అనత గగరరకపపడడ

93-104/380

భరస : సససదరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-231
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమ రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-231
వయససస:33
లస: పప
4568 JBV3845815
పపరర: మరరయమహ కకలకలకరర

4560 JBV3360328
పపరర: సజజనరరవప వలలటట

4558 SAA0515023
పపరర: ధనలకడహ వలలటట

భరస : సజజన రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-230
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర యఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-230
వయససస:39
లస: పప

భరస : మమరరబబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-231
వయససస:31
లస: ససస స
4565 JBV3843364
పపరర: మమరగబబబబ వలలటట

93-104/377

తసడడ:డ ఆనసదరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-228
వయససస:40
లస: పప

భరస : నలర యఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-230
వయససస:53
లస: ససస స
4562 JBV3846334
పపరర: మరరయరగజమహ వలలటట

4557 JBV3360401
పపరర: నడగరశశరరరవప వలలటట

4582 JBV2018802
పపరర: చననపల కఠవరపప

93-104/401

తసడడ:డ కకటటసరశమ katavarapu
ఇసటట ననస:102-2-238
వయససస:46
లస: పప
93-104/403

తసడడ:డ PEDDASUBBARAO valeti
ఇసటట ననస:102-2-239
వయససస:38
లస: పప

4585 JBV2017424
పపరర: పరపమహ ఎడస
ర రర

93-104/404

భరస : బబబబరరవప yedluri
ఇసటట ననస:102-2-245
వయససస:43
లస: ససస స
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4586 AP151010594318
పపరర: అసకమహ వలలటట

93-104/405

భరస : యయబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-245
వయససస:63
లస: ససస స
4589 JBV2017531
పపరర: మమరగకలమమరర వలలటట

93-104/409

93-104/411

93-104/414

93-104/417

93-104/420

తసడడ:డ బబలశశరర Penumaka
ఇసటట ననస:102-2-256
వయససస:47
లస: పప
4604 JBV3844305
పపరర: వనసకట ససబబమహ ససదడపలర

93-104/423

93-104/426

భరస : సప మయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-264
వయససస:35
లస: ససస స

93-104/415

4599 SAA0806572
పపరర: జజఖససస పపనసమమక

93-104/429

93-104/418

4594 AP151010594308
పపరర: నడగమహ గగరరకపపడడ

93-104/413

4597 JBV3842788
పపరర: బసవయఖ గగరరకపపడడ

93-104/416

4600 AP151010594214
పపరర: కలససమకలమమరర పపనసమమక

93-104/419

తసడడ:డ నడగ మలలర సశర రరవప Penumaka
ఇసటట ననస:102-2-256
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నడగమలలర శశరరరవప Penumaka
ఇసటట ననస:102-2-256
వయససస:41
లస: ససస స

4602 JBV3844313
పపరర: వజయలకడహ ససదడపలర

4603 JBV3841533
పపరర: బబపపజ ససదడపలర

93-104/421

4605 JBV3841525
పపరర: వసఅతకలమమర ససదడపలర

4608 SAA1049841
పపరర: అమర జజఖత వరలలటట

4611 JBV3360740
పపరర: నడగరశశరరకవప వరలలటట

4614 AP151010594338
పపరర: అరసద వలలటట
భరస : పప తషరరజ valeti
ఇసటట ననస:102-2-264
వయససస:58
లస: ససస స

93-104/422

తసడడ:డ వసఅతకలమమర suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-258
వయససస:47
లస: పప
93-104/424

4606 SAA0806630
పపరర: మమరస మహ

93-104/425

భరస : జయనన valeti
ఇసటట ననస:102-2-260
వయససస:55
లస: ససస స
93-104/427

4609 AP151010594293
పపరర: నరహల వలలటట

93-104/428

భరస : నడగరశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-262
వయససస:42
లస: ససస స
93-104/430

తసడడ:డ శశషయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-262
వయససస:43
లస: పప
93-104/431

93-103/29

తసడడ:డ బబససరరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-254
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-262
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-262
వయససస:25
లస: పప
4613 JBV2017937
పపరర: రరణణ వలలటట

4596 JBV3842796
పపరర: Basava raju గగరరకపపడడ

4591 SAA0807729
పపరర: రరజ బసడడ

భరస : భబససరరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-254
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-259
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ valeti
ఇసటట ననస:102-2-260
వయససస:59
లస: పప
4610 SAA0921784
పపరర: అమర కలమమర వరలలటట

93-104/412

భరస : భబపపజ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-258
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వసఅతకలమమర suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-259
వయససస:69
లస: ససస స
4607 AP151010591550
పపరర: జయనన valeti

4593 SAA0381483
పపరర: మలర కర గరరకపపడడ

93-104/408

భరస : రమమష bandi
ఇసటట ననస:102-2-248
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబససరరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-254
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-254
వయససస:56
లస: పప
4601 AP151010591174
పపరర: నడగమలలర శశరరరవప పపనసమమక

93-104/410

భరస : బసవయఖ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-254
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-254
వయససస:27
లస: పప
4598 JBV3843026
పపరర: భబససరరరవప గగరరకపపడడ

4590 JBV2017549
పపరర: కకరగటట బబబబ

4588 AP151010594212
పపరర: కకటమహ నలలటట

భరస : సరసబయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-246
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ యబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-247
వయససస:40
లస: పప

భరస : బసవరరజ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-254
వయససస:20
లస: ససస స
4595 SAA0514877
పపరర: అసకమహరరవప గగరరకపపడడ

93-104/407

భరస : జకకయఖ Pidaparthi
ఇసటట ననస:102-2-246
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకరగటట బబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-247
వయససస:37
లస: ససస స
4592 SAA1152396
పపరర: ససనత గగరరకపపడడ

4587 JBV3845468
పపరర: మరరయమహ వలలటట

4612 SAA1430560
పపరర: నవన వలలటట

93-104/832

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-262
వయససస:20
లస: ససస స
93-104/432

4615 JBV2017713
పపరర: Somaiah వలలటట

93-104/433

తసడడ:డ పప తషరరజ valeti
ఇసటట ననస:102-2-264
వయససస:39
లస: పప
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93-104/774

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:102-2-264
వయససస:18
లస: పప
4619 JBV2018299
పపరర: చనఎరకవనసకయఖ వలలటట

93-104/436

93-104/439

93-104/441

93-104/444

93-104/447

93-104/450

93-104/453

తసడడ:డ వనసకటబడవప వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:22
లస: పప

4629 JBV3841517
పపరర: దడనయయలల వలలటట

4632 AP151010594267
పపరర: జజఖత వలలర టట

4635 AP151010591549
పపరర: దతవయఖ వలలటట

4638 SAA0636365
పపరర: నడగరశశర రరవప వలలటట

93-104/455

4641 JBV3363496
పపరర: వజయ వలలటట

93-104/445

4644 JBV3842556
పపరర: రవసదడ బబబబ వలలర టట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:28
లస: పప

4624 SAA0982521
పపరర: ససనత వలలటట

93-104/440

4627 JBV3844297
పపరర: జజఖత చచరరకకరర

93-104/443

4630 JBV3841509
పపరర: పడకరశస వలలటట

93-104/446

తసడడ:డ ఎరకవనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-270
వయససస:61
లస: పప
93-104/448

4633 AP151010594246
పపరర: సరగజన వలలటట

93-104/449

భరస : దతవయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-271
వయససస:64
లస: ససస స
93-104/451

4636 JBV3845591
పపరర: మరరయమహ వలలటట

93-104/452

భరస : శవనడగరశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-273
వయససస:33
లస: ససస స
93-104/454

4639 SAA1256312
పపరర: రతన జజఖత వలలటట

93-102/843

భరస : రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:20
లస: ససస స
93-104/456

భరస : venkatarao valeti
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:42
లస: ససస స
93-104/458

93-104/438

భరస : చనన cherukuri
ఇసటట ననస:102-2-270
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-273
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:24
లస: ససస స
4643 SAA1049858
పపరర: నవన కలమమర వలలటట

93-104/442

తసడడ:డ ఎరకవనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-271
వయససస:66
లస: పప

భరస : Ankammarao valeti
ఇసటట ననస:102-2-273
వయససస:62
లస: ససస స
4640 SAA0921933
పపరర: అనసష వలలటట

4626 JBV3846672
పపరర: ఎసపస రరరరణణ వలలటట

4621 AP151010594370
పపరర: లలర రగజ మమరర వలలటట

భరస : ఎరక వనసకయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-268
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-271
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దవయఖ వరలలటట valeti
ఇసటట ననస:102-2-271
వయససస:37
లస: పప
4637 AP151010594313
పపరర: అననమహ వలలటట

93-104/775

తసడడ:డ పడకరశరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-270
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఎరకవనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-271
వయససస:31
లస: ససస స
4634 JBV2017689
పపరర: యరక వనసకయఖ వరలలటట

4623 JBV3841988
పపరర: ఏరకవనసకయఖ వలలటట

93-104/435

భరస : చనన valeti
ఇసటట ననస:102-2-267
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ధడనయయలల valeti
ఇసటట ననస:102-2-270
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడకరశస valeti
ఇసటట ననస:102-2-270
వయససస:60
లస: ససస స
4631 JBV3846664
పపరర: దడశరక వలలటట

93-104/437

తసడడ:డ చనన valeti
ఇసటట ననస:102-2-267
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనన valeti
ఇసటట ననస:102-2-268
వయససస:32
లస: పప
4628 AP151010594363
పపరర: శకలసతల వలలటట

4620 AP151010591105
పపరర: Raja rao

4618 SAA0921818
పపరర: మమరగ వలలటట

భరస : ఎరక వనసకయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-266
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరకవనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-266
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకవనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-267
వయససస:56
లస: పప
4625 SAA0409482
పపరర: యరక వనసకయఖ వలలటట

93-104/434

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-265
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-266
వయససస:38
లస: పప
4622 AP151010591144
పపరర: చనన వలలటట

4617 JBV3841574
పపరర: వరరసరశమ వలలటట

4642 AP151010594269
పపరర: మమరస మహ వలలర టట

93-104/457

భరస : చననససబబబరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:72
లస: ససస స
93-104/459

4645 JBV3360716
పపరర: వనసకటరరవప వలలటట

93-104/460

తసడడ:డ అసకమహరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:43
లస: పప
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4646 AP151010591145
పపరర: శకనవరసరరవప వలలటట

93-104/461

తసడడ:డ చననససబబబరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:48
లస: పప
4649 AP151010594641
పపరర: తరరపతమహ వలలటట

93-104/463

93-104/466

93-104/469

93-104/472

93-104/475

93-104/479

93-104/482

భరస : శకనవరసకలమమర suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-287
వయససస:42
లస: ససస స

4659 SAA0922030
పపరర: ఝమనస బబణడల

4662 AP151010591175
పపరర: పపదడసప మయఖ వలలటట

4665 AP151010594317
పపరర: సరగజన సదడపలర

4668 AP151010591553
పపరర: కకటటశశరరరవప ససదడపలర

93-104/485

4671 SAA0409466
పపరర: పడశరసత వలలటట

93-104/473

4674 AP151010591605
పపరర: srinivasukumar
తసడడ:డ దతవసహయస suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-287
వయససస:48
లస: పప

4654 AP151010591599
పపరర: ససబబబరరవప వలలటట

93-104/468

4657 SAA0445601
పపరర: రరసబబబబ వలలటట

93-104/471

4660 SAA1070762
పపరర: సశరష లత వరలలటట

93-104/474

తసడడ:డ పపద సప మయఖ వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-281
వయససస:25
లస: ససస స
93-104/476

4663 AP151010594667
పపరర: ఏససదయమహ వలలటట

93-104/477

భరస : మరరయదడసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-282
వయససస:46
లస: ససస స
93-104/480

4666 SAA1049866
పపరర: ససమన ససదడపలర

93-104/481

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ససదడపలర
ఇసటట ననస:102-2-283
వయససస:23
లస: పప
93-104/483

4669 JBV3844347
పపరర: Ramadevi వలలటట

93-104/484

భరస : శశషగరరరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-284
వయససస:34
లస: ససస స
93-104/486

భరస : Ravikumar valeti
ఇసటట ననస:102-2-285
వయససస:31
లస: ససస స
93-104/488

93-104/465

తసడడ:డ ససబబబరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-279
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-283
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-284
వయససస:39
లస: పప
4673 AP151010594386
పపరర: సశరరపరరణణ ససదడపలర

93-104/470

భరస : కకటటశశరరరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-283
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-283
వయససస:34
లస: పప
4670 AP151010591603
పపరర: seshagari rao

4656 JBV3846029
పపరర: వరమహ వలలటట

4651 JBV3845724
పపరర: ససభబషసణణ వలలటట

తసడడ:డ వనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-278
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-281
వయససస:56
లస: పప

భరస : yesubabu suddapalli
ఇసటట ననస:102-2-283
వయససస:30
లస: ససస స
4667 JBV3842549
పపరర: యయససబబబబ ససదడ పలర

93-104/467

భరస : యయససబబబబ బబణడల
ఇసటట ననస:102-2-281
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపదడసప మయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-281
వయససస:54
లస: ససస స
4664 JBV3845526
పపరర: సరశత ససదడపలర

4653 JBV2018679
పపరర: నడగయఖ వలలటట

93-104/462

భరస : నడగయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-278
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల valeti
ఇసటట ననస:102-2-279
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-279
వయససస:34
లస: పప
4661 AP151010594164
పపరర: మమరర ఇసదడమహ వలలటట

93-104/464

తసడడ:డ ససబబబరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-278
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరసబబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-279
వయససస:26
లస: ససస స
4658 JBV3360468
పపరర: సమబయయలల వలలటట

4650 JBV2018109
పపరర: మసరసన రరవప వలలటట

4648 JBV3845773
పపరర: కరరగసక వలలటట

భరస : మసరసనడడవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-276
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలర బబబయ valeti
ఇసటట ననస:102-2-276
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-278
వయససస:57
లస: ససస స
4655 SAA0806549
పపరర: మమరగ ససజజత వలలటట

93-104/833

భరస : రవసదడ బబబబ వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-274
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబలర బబబయ valeti
ఇసటట ననస:102-2-276
వయససస:46
లస: ససస స
4652 AP151010594305
పపరర: తచరరజమహ వలలటట

4647 SAA1338458
పపరర: రతన జజఖత వలలటట

4672 JBV2017622
పపరర: రవకలమమర వలలటట

93-104/487

తసడడ:డ అసకమహరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-285
వయససస:35
లస: పప
93-104/489

4675 JBV3846581
పపరర: సశరరప అసగలకలదసరర

93-104/490

భరస : మరరయదడసస angalakuduru
ఇసటట ననస:102-2-288
వయససస:31
లస: ససస స
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93-104/491

భరస : యయసస barigala
ఇసటట ననస:102-2-288
వయససస:35
లస: ససస స
4679 SAA1336726
పపరర: అమర కలమమర వలలటట

93-104/834

93-104/496

93-104/499

93-104/502

93-104/504

93-104/507

93-104/510

తసడడ:డ వరయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-328
వయససస:24
లస: పప

4689 JBV3360658
పపరర: ఏససపరదస కకసడడడ

4692 JBV2017523
పపరర: Arjunu rao కరరసరల

4695 JBV3844339
పపరర: ససనత వలలటట

4698 JBV2017879
పపరర: నడగమణణ గబసటటరర

93-104/513

4701 SAA0806481
పపరర: వజయ లకడహ వలలటట

93-104/503

4704 AP151010591200
పపరర: వరయఖ వలలటట
తసడడ:డ మబసలయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-328
వయససస:48
లస: పప

4684 SAA0381418
పపరర: దడనమహ కకసడసరర

93-104/498

4687 JBV3842663
పపరర: కనక రరజ కకసడడడ

93-104/501

4690 SAA1257831
పపరర: రరజ కలమమరర కకసడసరర

93-104/777

భరస : కనక బబబబ
ఇసటట ననస:102-2-322
వయససస:20
లస: ససస స
93-104/505

4693 JBV2017481
పపరర: మకరరణణ వలలటట

93-104/506

భరస : మరరయదడసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-324
వయససస:34
లస: ససస స
93-104/508

4696 AP151010591615
పపరర: శశషగరరరరరవప వలలటట

93-104/509

తసడడ:డ అబడహస valeti
ఇసటట ననస:102-2-325
వయససస:39
లస: పప
93-104/511

4699 JBV3842861
పపరర: బబబబరరవప గబసటటరర

93-104/512

తసడడ:డ రరమయఖ guntur
ఇసటట ననస:102-2-327
వయససస:47
లస: పప
93-104/514

తసడడ:డ వరయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-328
వయససస:27
లస: ససస స
93-104/517

93-104/495

తసడడ:డ సరమమఖలల kondru
ఇసటట ననస:102-2-322
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబబబరరవప guntur
ఇసటట ననస:102-2-327
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-328
వయససస:22
లస: ససస స
4703 SAA0921750
పపరర: అషప క బబబబ వలలటట

93-104/500

భరస : శశషగరరరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-325
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:102-2-327
వయససస:22
లస: ససస స
4700 SAA1070754
పపరర: పసడయమ వరలలటట

4686 AP151010594238
పపరర: మమరమహ కకసడడడ

4681 SAA0922253
పపరర: అషప క బబబబ గగరరకపపడడ

భరస : మరరయబబబబ kondru
ఇసటట ననస:102-2-322
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసప బబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-323
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబడహస valeti
ఇసటట ననస:102-2-324
వయససస:68
లస: ససస స
4697 SAA1039826
పపరర: శరకవణణ గబసటటరర

93-104/497

తసడడ:డ సరమమఖలల kondru
ఇసటట ననస:102-2-322
వయససస:33
లస: పప

భరస : అరరజనరరవప karasala
ఇసటట ననస:102-2-323
వయససస:30
లస: ససస స
4694 AP151010594316
పపరర: suvarthama

4683 JBV2017648
పపరర: పడభబదడసస గగరరకకపపడడ

93-104/493

తసడడ:డ పడభబదడసస గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-294
వయససస:25
లస: పప

భరస : సమమఖలల kondru
ఇసటట ననస:102-2-322
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖలల kondru
ఇసటట ననస:102-2-322
వయససస:31
లస: పప
4691 JBV3844354
పపరర: భవరన కరరసరల

93-104/494

తసడడ:డ చననయయసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-294
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఏససపరదస kondru
ఇసటట ననస:102-2-322
వయససస:30
లస: ససస స
4688 JBV3843117
పపరర: మరరయబబబబ కకసడడడ

4680 AP151010594520
పపరర: మమణణకఖస గగరరకపపడడ

4678 JBV3360286
పపరర: కకటటశశరరకవప అసగలకలదసరర

తసడడ:డ మసదయఖ angalakuduru
ఇసటట ననస:102-2-288
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడభబదడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-294
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబదడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-294
వయససస:27
లస: పప
4685 JBV3845690
పపరర: రమమదతవ కకసడడడ

93-104/492

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప angalakuduru
ఇసటట ననస:102-2-288
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:102-2-288
వయససస:19
లస: పప
4682 SAA0841040
పపరర: ససరరష గగరరకపపడడ

4677 JBV2017614
పపరర: మరరయదడసస అసగలకలదసరర

4702 AP151010594240
పపరర: కలమమరర వలలటట

93-104/515

భరస : వరయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-328
వయససస:43
లస: ససస స
93-104/518

4705 AP151010594278
పపరర: మరరయరతనస వలలటట

93-104/519

భరస : చననరరయపల valeti
ఇసటట ననస:102-2-330
వయససస:50
లస: ససస స
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93-104/520

తసడడ:డ చననరరయపల valeti
ఇసటట ననస:102-2-330
వయససస:27
లస: పప
4709 AP151010594674
పపరర: ససబబమహ కకతస

93-104/522

93-104/525

93-104/528

93-104/531

93-104/534

93-104/537

93-104/540

భరస : బబబబజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-370
వయససస:44
లస: ససస స

4719 SAA0921909
పపరర: సతష కలమమర బబ సత

4722 JBV2018497
పపరర: జయపరలల గగరరకపపడడ

4725 JBV3846268
పపరర: గరకస గగరరకపపడడ

4728 SAA1152321
పపరర: శశషరరతనస కళళస

93-104/543

4731 SAA1049742
పపరర: అనల కలమమర కరలస

93-104/532

4734 SAA0806689
పపరర: చరసజవ గగరరకపపడడ
తసడడ:డ బబబబజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-370
వయససస:25
లస: పప

4714 SAA0514893
పపరర: రమమష వలలటట

93-104/527

4717 SAA0921958
పపరర: పసడయమసక బబ సత

93-104/530

4720 JBV2010775
పపరర: రరజబబబబ వలలటట

93-104/533

తసడడ:డ PEDDASUBBARAO valeti
ఇసటట ననస:102-2-346
వయససస:45
లస: పప
93-104/535

4723 JBV2018190
పపరర: ఎలజబబత గగరరకపపడడ

93-104/536

భరస : pitarpalu gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-366
వయససస:34
లస: ససస స
93-104/538

4726 AP151010594340
పపరర: kotamma

93-104/539

భరస : జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-367
వయససస:72
లస: ససస స
93-104/541

4729 AP151010594220
పపరర: ఝమనస కరలస

93-104/542

భరస : Ramesh babu latu kalam
ఇసటట ననస:102-2-368
వయససస:39
లస: ససస స
93-104/544

తలర : ఝమనస కరలస
ఇసటట ననస:102-2-368
వయససస:22
లస: పప
93-104/546

93-104/524

భరస : సతష కలమమర బబ సత
ఇసటట ననస:102-2-346
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అనల కళళస
ఇసటట ననస:102-2-368
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబబ కళళస
ఇసటట ననస:102-2-368
వయససస:20
లస: పప
4733 AP151010594309
పపరర: కలమమరర గగరరకపపడడ

93-104/529

భరస : మరరయదడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-367
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-367
వయససస:35
లస: పప
4730 SAA1152388
పపరర: ససనల కలమమర కళళస

4716 AP151010594636
పపరర: రరజరశశరర వలలటట

4711 SAA0806721
పపరర: రరధ వలలటట

తసడడ:డ దతవదడసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-343
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-348
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-366
వయససస:40
లస: పప
4727 JBV2017853
పపరర: మరరయదడసస గగరరకపపడడ

93-104/526

తసడడ:డ చసదడమహన బబ సత
ఇసటట ననస:102-2-346
వయససస:30
లస: పప

భరస : jaypalu gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-348
వయససస:36
లస: ససస స
4724 JBV2018117
పపరర: pitarpalu గగరరకపపడడ

4713 SAA0806705
పపరర: మమణణకఖ రరవప వరలలటట

93-104/521

తసడడ:డ దతవదడసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-343
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకరర యఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-345
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజబబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-346
వయససస:39
లస: ససస స
4721 JBV3846276
పపరర: ఏసమహ గగరరకపపడడ

93-104/523

తసడడ:డ దతవదడసస వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-343
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఏసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-343
వయససస:53
లస: పప
4718 AP151010594684
పపరర: శశషమహ వలలటట

4710 SAA1070747
పపరర: మమఘన వరలలటట

4708 AP151010594352
పపరర: బబలలర మమహయ కకతస

తసడడ:డ గబరవయఖ kotha
ఇసటట ననస:102-2-341
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమశ వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-343
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దతవదడసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-343
వయససస:47
లస: ససస స
4715 AP151010591556
పపరర: దతవదడసస

93-104/778

భరస : శరరరధద వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-330
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ kotha
ఇసటట ననస:102-2-341
వయససస:77
లస: ససస స
4712 AP151010594637
పపరర: నరసమహ వలలటట

4707 SAA1257922
పపరర: శకవయ వలలటట

4732 SAA1070838
పపరర: ధన లకడహ గగరరకపపడడ

93-104/545

భరస : చరసజవ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-370
వయససస:21
లస: ససస స
93-104/547

4735 SAA0921974
పపరర: నడగరశశరరరవప గగరరకపపడడ

93-104/548

తసడడ:డ బబబబజ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-370
వయససస:27
లస: పప

Page 160 of 328

4736 JBV2018083
పపరర: Babuji

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16
93-104/549

తసడడ:డ జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-370
వయససస:46
లస: పప
4739 AP151010594248
పపరర: శవమహ గగరరకపపడడ

93-104/552

93-104/555

తసడడ:డ గబరవయఖ kotha
ఇసటట ననస:102-2-373
వయససస:38
లస: పప
4745 SAA1257963
పపరర: ససనల గగరరకపపడడ

93-104/779

93-104/560

93-104/563

తసడడ:డ బబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-378
వయససస:32
లస: పప
4757 SAA1430818
పపరర: అఖల కరడ
భరస : శరఖస రరడడడ కరడ
ఇసటట ననస:102-2-381
వయససస:23
లస: ససస స
4760 JBV3846227
పపరర: నడగమణణ వలలటట
భరస : ససరరష valeti
ఇసటట ననస:102-2-383
వయససస:28
లస: ససస స
4763 AP151010594242
పపరర: వనసకరయమహ కకరసరల
భరస : యయసప బబ karasala
ఇసటట ననస:102-2-385
వయససస:54
లస: ససస స

4744 AP151010591622
పపరర: ఏససదడసస గరరకపపడడ

93-104/556

4746 JBV3845781
పపరర: ససభబగఖస బబలమర

4749 JBV3841566
పపరర: కకటటశశరరరవప bulla

4752 SAA1429653
పపరర: లమవణఖ దదననపపడడ

4755 AP151010591600
పపరర: బబబబ వలలటట

4758 SAA0688655
పపరర: వలలటట రరజకలమమరగ

4761 JBV3842853
పపరర: ససరరష వలలటట

93-104/558

4764 JBV3842770
పపరర: బబజజ బబబబ కరరసరల
తసడడ:డ ఏసప బబ karasala
ఇసటట ననస:102-2-385
వయససస:31
లస: పప

4747 JBV3845799
పపరర: మమరరమహ దదననపపడడ

93-104/559

భరస : venkateswarao Donepudi
ఇసటట ననస:102-2-377
వయససస:41
లస: ససస స
93-104/561

4750 JBV3842671
పపరర: Enkataswarao దదననపపడడ

93-104/562

తసడడ:డ పరమబలల Donepudi
ఇసటట ననస:102-2-377
వయససస:48
లస: పప
93-104/835

4753 AP151010594247
పపరర: జజఖత వలలటట

93-104/564

భరస : బబబబ valeti
ఇసటట ననస:102-2-378
వయససస:44
లస: ససస స
93-104/566

4756 SAA1258334
పపరర: శరఖస రరడడడ కరడ

93-104/780

తసడడ:డ కరశనడథ రరడడ కరడ
ఇసటట ననస:102-2-381
వయససస:23
లస: పప
93-104/567

4759 JBV2017846
పపరర: దతవదడసస వలలటట

93-104/568

తసడడ:డ ఆనసదరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-382
వయససస:37
లస: పప
93-104/570

తసడడ:డ ఆనసదరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-383
వయససస:34
లస: పప
93-104/572

93-104/557

తసడడ:డ జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-375
వయససస:39
లస: పప

భరస : దతవదడసస valeti
ఇసటట ననస:102-2-382
వయససస:32
లస: ససస స
93-104/569

93-104/554

4743 JBV2018091
పపరర: పసడడ గగరరకపపడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-378
వయససస:51
లస: పప
93-104/836

4741 JBV3363298
పపరర: Lakshmi కకతస
భరస : వనసకటరరవప kotha
ఇసటట ననస:102-2-373
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-377
వయససస:19
లస: ససస స
93-104/565

93-104/551

తసడడ:డ చన భబససర రరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-372
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జజజ Bulla
ఇసటట ననస:102-2-377
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప Bulla
ఇసటట ననస:102-2-377
వయససస:53
లస: పప
4754 JBV3842812
పపరర: నడగయఖ వలలటట

93-104/553

భరస : కకటటశశర రరవప Bulla
ఇసటట ననస:102-2-377
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజజ Bulla
ఇసటట ననస:102-2-377
వయససస:48
లస: ససస స
4751 AP151010591170
పపరర: జజజ బబలమర

4740 JBV3843034
పపరర: బసవయఖ గగరరకపపడడ

4738 SAA1049817
పపరర: సరళ గగరరకపపడడ

తలర : శవమహ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-372
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఏససదడసస gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-375
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదడస గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:102-2-375
వయససస:19
లస: పప
4748 AP151010594224
పపరర: కలమమరర బబలమర

93-104/550

భరస : రతస యఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-371
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : భబససరరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-372
వయససస:45
లస: ససస స
4742 JBV2017598
పపరర: వనసకటరరవప కకతస

4737 AP151010594304
పపరర: దథనమహ వలలటట

4762 SAA0922055
పపరర: సశరరప కరరసరల

93-104/571

భరస : బబచచ బబబబ కరరసరల
ఇసటట ననస:102-2-385
వయససస:26
లస: ససస స
93-104/573

4765 SAA0514851
పపరర: ససమత వలలటట

93-104/574

భరస : ససపత కలమమర valeti
ఇసటట ననస:102-2-386
వయససస:43
లస: ససస స
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4766 AP151010591616
పపరర: ససపత కలమమర వలలటట

93-104/575

తసడడ:డ వనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-386
వయససస:47
లస: పప
4769 AP151010594376
పపరర: ఉషరరరణణ కససకలరరస

93-104/578

93-104/581

93-104/584

93-104/587

93-104/590

93-104/593

93-104/596

4779 JBV3360815
పపరర: పప తషరరజ వలలటట

4782 SAA0806663
పపరర: Samuelu గగరరకపపడడ

4785 AP151010594208
పపరర: నడగమణణ వలలటట

4788 SAA1070713
పపరర: పడసనన వరలలటట

93-104/599

4791 SAA0688648
పపరర: శరకవణకలమమర వలలటట

93-104/588

తసడడ:డ PEDDASUBBARAO valeti
ఇసటట ననస:102-2-406
వయససస:53
లస: పప

4794 AP151010594310
పపరర: నడగమహ బబలమర
భరస : బబలరరజ Bulla
ఇసటట ననస:102-2-407
వయససస:44
లస: ససస స

4774 SAA0636217
పపరర: ససనత మబనపలర

93-104/583

4777 SAA1049726
పపరర: కమల కలమమర వలలటట

93-104/586

4780 SAA0658005
పపరర: రమఖ

93-104/589

భరస : Samuelu gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-403
వయససస:25
లస: ససస స
93-104/591

4783 JBV2018687
పపరర: అపరలరరవప గగరరకపపడడ

93-104/592

తసడడ:డ జజజ gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-403
వయససస:58
లస: పప
93-104/594

4786 SAA1049718
పపరర: కకశశర బబబబ వలలటట

93-104/595

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-405
వయససస:25
లస: పప
93-104/597

4789 AP151010594683
పపరర: ఇసదదరమహ వలలటట

93-104/598

భరస : శశషగరరరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-406
వయససస:45
లస: ససస స
93-104/600

తసడడ:డ seshagiri rao valeti
ఇసటట ననస:102-2-406
వయససస:27
లస: పప
93-104/602

93-104/580

తసడడ:డ Pothuraju వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-402
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరకవణ కలమమర వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-406
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-406
వయససస:24
లస: పప
4793 JBV2011310
పపరర: శశషగరరరరరవప వలలటట

93-104/585

భరస : బబలశశరర valeti
ఇసటట ననస:102-2-405
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల శశరర valeti
ఇసటట ననస:102-2-405
వయససస:27
లస: పప
4790 SAA0806648
పపరర: అజయ కలమమర వలలటట

4776 AP151010594222
పపరర: మమరర అసకమహ

4771 JBV3841558
పపరర: Samuelraju

భరస : ససపత కలమమర munipalle
ఇసటట ననస:102-2-389
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-403
వయససస:26
లస: పప

తలర : Nagamani valeti
ఇసటట ననస:102-2-405
వయససస:29
లస: ససస స
4787 SAA0657973
పపరర: వరరసరశమ వలలటట

93-104/582

తసడడ:డ సరసబయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-402
వయససస:48
లస: పప

భరస : అపరలరరవప gorikapudi
ఇసటట ననస:102-2-403
వయససస:48
లస: ససస స
4784 SAA0657965
పపరర: జజఖత వలలటట

4773 JBV3845641
పపరర: లకడహ singipogu

93-104/577

తసడడ:డ david raju kasukurthi
ఇసటట ననస:102-2-387
వయససస:42
లస: పప

భరస : పప తషరరజ valeti
ఇసటట ననస:102-2-402
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పప ఠరరరజ valeti
ఇసటట ననస:102-2-402
వయససస:29
లస: పప
4781 JBV2018620
పపరర: నరహల గగరరక పపడడ

93-104/579

భరస : Ravikumar singipogu
ఇసటట ననస:102-2-388
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ munipalle
ఇసటట ననస:102-2-389
వయససస:37
లస: పప
4778 SAA0657981
పపరర: వజయ కలమమర వలలటట

4770 SAA1070739
పపరర: పడతడప కససకలరరస

4768 AP151010594373
పపరర: ఎసపస రర రరణణ కససకలరరస

భరస : Samuel raju kasukurthi
ఇసటట ననస:102-2-387
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజ కససకలరరస
ఇసటట ననస:102-2-387
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసయయలల kasukurthi
ఇసటట ననస:102-2-387
వయససస:83
లస: పప
4775 SAA0636340
పపరర: ససపత కలమమర మబనపలర

93-104/576

భరస : పరల నలలకలరరస
ఇసటట ననస:102-2-387
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబజజ kasukurthi
ఇసటట ననస:102-2-387
వయససస:48
లస: ససస స
4772 JBV3841541
పపరర: డతవడ రరజ కససకలరరస

4767 SAA1070721
పపరర: శశభ రరణణ నలలకలరరస

4792 JBV3842598
పపరర: రగహహణణ కలమమర వలలటట

93-104/601

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-406
వయససస:29
లస: పప
93-104/603

4795 SAA1049882
పపరర: నగరష బబలర

93-104/604

తసడడ:డ బబల రరజ బబలర
ఇసటట ననస:102-2-407
వయససస:23
లస: పప
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పపరర: కకటటశశర రరవప బబలమర
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93-104/605

తసడడ:డ బబల రరజ బబలమర
ఇసటట ననస:102-2-407
వయససస:28
లస: పప
4799 JBV3846680
పపరర: భబరత వలలటట

93-104/607

93-104/610

93-104/613

93-104/616

93-104/619

93-104/622

93-104/624

తసడడ:డ శవయఖ దడరస
ఇసటట ననస:102-2-415
వయససస:30
లస: పప

4809 SAA1049809
పపరర: అకడత వరలలటట

4812 SAA0514869
పపరర: నడగరరజ వరలలటట

4815 SAA1257997
పపరర: వనసకటటష వలలటట

4818 JBV3845633
పపరర: శకలకడహ తతలచసరర

93-104/627

4821 AP151010591128
పపరర: వనసకటటశశరరర తతలలససరర

93-104/617

4824 AP151010591195
పపరర: శవయఖ దడరస
తసడడ:డ వససతరరవప Daram
ఇసటట ననస:102-2-415
వయససస:56
లస: పప

4804 JBV2018760
పపరర: బబలలర మమహయ వలలటట

93-104/612

4807 JBV3360195
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వలలటట

93-104/615

4810 SAA0841008
పపరర: కమల దతవ మననస

93-104/618

భరస : పడవణ మననస
ఇసటట ననస:102-2-411
వయససస:34
లస: ససస స
93-104/620

4813 JBV3842721
పపరర: పడవణ మననస

93-104/621

తసడడ:డ రరవనయఖ మననస
ఇసటట ననస:102-2-411
వయససస:34
లస: పప
93-104/782

4816 JBV3845609
పపరర: కళళఖణణ పపనసమమక

93-104/623

భరస : Chinna babu Penumaka
ఇసటట ననస:102-2-412
వయససస:31
లస: ససస స
93-104/625

4819 AP151010594451
పపరర: గగవసదమహ తతలలససరర

93-104/626

భరస : అసకమహరరవప Toluchuri
ఇసటట ననస:102-2-414
వయససస:67
లస: ససస స
93-104/628

తసడడ:డ అసకమహరరవప Toluchuri
ఇసటట ననస:102-2-414
వయససస:39
లస: పప
93-104/630

93-104/609

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-410
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర Toluchuri
ఇసటట ననస:102-2-414
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర Aavula
ఇసటట ననస:102-2-414
వయససస:92
లస: ససస స
4823 SAA0892910
పపరర: అశశక కలమమర దడరస

93-104/614

తసడడ:డ ససపత కలమమర వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-411
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబలశశరర Penumaka
ఇసటట ననస:102-2-412
వయససస:34
లస: పప
4820 AP151010594258
పపరర: సరమమమ జఖస ఆవపల

4806 SAA1049825
పపరర: సతష వరలలటట

4801 SAA1049734
పపరర: రవ కలమమర వలలటట

భరస : నడగరశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-410
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-411
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-411
వయససస:64
లస: పప
4817 JBV3360229
పపరర: China babu పపనసమమక

93-104/611

భరస : నడగరరజ వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-411
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నడగయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-411
వయససస:56
లస: ససస స
4814 SAA0840992
పపరర: నడగయఖ వలలటట

4803 JBV3845492
పపరర: ససజజత వలలటట

93-104/781

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-409
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప వరలలటట
ఇసటట ననస:102-2-410
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-410
వయససస:39
లస: పప
4811 SAA0806515
పపరర: ఉష రరణణ వలలటట

93-104/608

భరస : వనసకటటశశర రరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-410
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-410
వయససస:64
లస: ససస స
4808 AP151010591113
పపరర: నడగరశశరరరవప వలలటట

4800 AP151010594213
పపరర: శవమహ వలలటట

4798 SAA1257930
పపరర: మమనక ససగగకవ వలలటట

భరస : రగహహణణ కలమమర వలలటట
ఇసటట ననస:102-2-407
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-409
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ valeti
ఇసటట ననస:102-2-409
వయససస:53
లస: పప
4805 AP151010594307
పపరర: ససరమహ

93-104/606

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప Bulla
ఇసటట ననస:102-2-407
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప valeti
ఇసటట ననస:102-2-409
వయససస:27
లస: ససస స
4802 AP151010591150
పపరర: నడగరశశరరరవప వలలటట

4797 AP151010591133
పపరర: బబలరరజ బబలమర

4822 AP151010594276
పపరర: శవమహ దడరస

93-104/629

భరస : శవయఖ Daram
ఇసటట ననస:102-2-415
వయససస:48
లస: ససస స
93-104/631

4825 SAA0921560
పపరర: రతనకలమమరర ఆవపల

93-104/632

భరస : కకరణ ఆవపల
ఇసటట ననస:102-2-416
వయససస:28
లస: ససస స
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93-104/633

భరస : కకషప ర Avula
ఇసటట ననస:102-2-416
వయససస:30
లస: ససస స
4829 JBV3842614
పపరర: కకశశర ఆవపల

93-104/636

93-104/639

93-104/642

93-104/645

తసడడ:డ వరరసరశమ చడవల
ఇసటట ననస:102-2-420
వయససస:28
లస: పప
4844 SAA0982471
పపరర: తరరమల వరసస తతలలససరర
తసడడ:డ సదడ శవ రరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:102-2-425
వయససస:28
లస: పప
4847 JBV2018828
పపరర: వనసకటటశశరమహ నకసల

93-104/654

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదడరర
ఇసటట ననస:102-3-423
వయససస:33
లస: పప

4839 AP151010594631
పపరర: సరసశత చడవల

4842 AP151010591544
పపరర: వరరసరశమ చడవల

4845 AP151010591112
పపరర: సదడశవరరవప తతలలచసరర

4848 JBV3844289
పపరర: శవపరరశత చదరర

93-104/657

4851 AP151010591234
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరర

93-104/646

4854 SAA1049700
పపరర: ససకకరసన పపనసమమక
తసడడ:డ ఉదయమరరజ పపనసమమక
ఇసటట ననస:102-3-427
వయససస:22
లస: ససస స

4837 SAA0841073
పపరర: గగపస దనబబ ఇన

93-104/644

4840 SAA0921511
పపరర: సరయ కలమమర చడవల

93-104/647

తసడడ:డ వరరసరశమ చడవల
ఇసటట ననస:102-2-420
వయససస:26
లస: పప
93-104/649

4843 AP151010594321
పపరర: నడగమణణ తతలలససరర

93-104/650

భరస : సదడశవ రరవప Toluchuri
ఇసటట ననస:102-2-425
వయససస:48
లస: ససస స
93-104/652

4846 SAA1152339
పపరర: ససధడకర కకమబహరర

93-104/653

తసడడ:డ గబరవయఖ కకమబహరర
ఇసటట ననస:102-2-741
వయససస:21
లస: పప
93-104/655

4849 AP151010594389
పపరర: ఈశశరమహ చదరర

93-104/656

భరస : వనసకటటశశరరర chidarla
ఇసటట ననస:102-3-422
వయససస:52
లస: ససస స
93-104/658

తసడడ:డ సరసబయఖ chidarla
ఇసటట ననస:102-3-422
వయససస:61
లస: పప
93-104/660

93-104/641

తసడడ:డ శకనవరస రరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-2-419
వయససస:28
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప chidarla
ఇసటట ననస:102-3-422
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర chidarla
ఇసటట ననస:102-3-422
వయససస:33
లస: పప
4853 JBV3842697
పపరర: సరసబశవ రరవప చదడరర

93-104/643

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ Toluchuri
ఇసటట ననస:102-2-425
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప nakkala
ఇసటట ననస:102-3-88
వయససస:35
లస: ససస స
4850 JBV3360377
పపరర: నడగరశశరరరవప చదరర

4836 AP151010594320
పపరర: పపననమహ దడనబబ యన

93-104/638

తసడడ:డ రతస యఖ Rayapati
ఇసటట ననస:102-2-417
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ లకహయఖ chavali
ఇసటట ననస:102-2-420
వయససస:49
లస: పప
93-104/651

4831 JBV3363322
పపరర: లలత కలమమరర రరయపరటట

93-104/640 4834 AP151010591545
4833 AP151010591171
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప రరయపరటట
పపరర: ససబబయఖ రరయపరటట

భరస : వరరసరశమ chavali
ఇసటట ననస:102-2-420
వయససస:46
లస: ససస స
93-104/648

93-104/635

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప Rayapati
ఇసటట ననస:102-2-417
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-2-419
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-2-419
వయససస:51
లస: పప
4841 SAA0921487
పపరర: అమరరష చడవల

93-104/637

తసడడ:డ ససబబయఖ Rayapati
ఇసటట ననస:102-2-417
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగపస Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-2-419
వయససస:23
లస: ససస స
4838 JBV3841434
పపరర: శకనవరసరరవప దడనబబ యన

4830 AP151010591274
పపరర: Ankammarao

4828 JBV3842531
పపరర: కకరణ కలమమర ఆవపల

తసడడ:డ అసకమహ రరవప Avula
ఇసటట ననస:102-2-416
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ Aavula
ఇసటట ననస:102-2-416
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబబయఖ Rayapati
ఇసటట ననస:102-2-417
వయససస:63
లస: ససస స
4835 SAA0841156
పపరర: వనసకటటశశరమహ దడనబబ యన

93-104/634

భరస : అసకమహరరవప Aavula
ఇసటట ననస:102-2-416
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప Avula
ఇసటట ననస:102-2-416
వయససస:33
లస: పప
4832 AP151010594664
పపరర: శవపరరశత రరయపరటట

4827 AP151010594360
పపరర: venkayamma

4852 JBV3846235
పపరర: శకలకడహ చదడరర

93-104/659

భరస : సరసబశవ రరవప చదడరర
ఇసటట ననస:102-3-423
వయససస:31
లస: ససస స
93-104/661

4855 JBV3363181
పపరర: నడగమణణ పపనసమమక

93-104/662

భరస : హకధయరరజ Penumaka
ఇసటట ననస:102-3-427
వయససస:42
లస: ససస స
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4856 AP151010591610
పపరర: హకదయరరజ పపనసమమక

93-104/663

తసడడ:డ బబలశశరర Penumaka
ఇసటట ననస:102-3-427
వయససస:48
లస: పప
4859 SAA0806614
పపరర: దసరర పడసరద మనననస

93-104/666

93-104/669

93-104/672

93-104/675

93-104/678

93-104/681

93-104/684

తసడడ:డ అసకమహ రరవప nakkala
ఇసటట ననస:102-3-442
వయససస:32
లస: పప

4869 AP151010594665
పపరర: నడగరసదడమహ తతట

4872 JBV3845666
పపరర: నడగమలలర శశరర చదరర

4875 JBV3841475
పపరర: శవశఅకరరరవప చదరర

4878 AP151010594274
పపరర: సరమమమ జఖస చదరర

93-104/687

4881 SAA0657957
పపరర: తడవవణణ నకసల

93-104/676

4884 SAA0657932
పపరర: పపషలలత నకసల
భరస : ససబబబ రరవప nakkala
ఇసటట ననస:102-3-443
వయససస:32
లస: ససస స

4864 JBV3845583
పపరర: పడభబవత తషలర మలర

93-104/671

4867 AP151010591601
పపరర: koteswarao tullimilli

93-104/674

4870 JBV3360443
పపరర: శకనవరసరరవప తతటబ

93-104/677

తసడడ:డ శవయఖ Thota
ఇసటట ననస:102-3-433
వయససస:40
లస: పప
93-104/679

4873 AP151010594663
పపరర: రమమదతవ చదరర

93-104/680

భరస : బబ లర యఖ chidarla
ఇసటట ననస:102-3-439
వయససస:53
లస: ససస స
93-104/682

4876 AP151010591009
పపరర: బబ లర యఖ చదరర

93-104/683

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర chidarla
ఇసటట ననస:102-3-439
వయససస:59
లస: పప
93-104/685

4879 AP151010591134
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరర

93-104/686

తసడడ:డ పప తషరరజ chidarla
ఇసటట ననస:102-3-440
వయససస:39
లస: పప
93-104/688

భరస : గగపస nakkala
ఇసటట ననస:102-3-442
వయససస:30
లస: ససస స
93-104/690

93-104/668

తసడడ:డ వరయఖ tullimilli
ఇసటట ననస:102-3-431
వయససస:63
లస: పప

భరస : పప తషరరజ chidarla
ఇసటట ననస:102-3-440
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : గగపస chavali
ఇసటట ననస:102-3-441
వయససస:32
లస: ససస స
4883 SAA0657940
పపరర: గగపస నకసల

93-104/673

తసడడ:డ బబ లర యఖ chidarla
ఇసటట ననస:102-3-439
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర chidarla
ఇసటట ననస:102-3-440
వయససస:33
లస: ససస స
4880 JBV3845575
పపరర: శకలకడహ చడవల

4866 JBV3841483
పపరర: సరసబశవరరవప తషలర మలర

4861 SAA0806606
పపరర: దథలప కలమమర బసడడ

భరస : సరసబశవరరవప tullimilli
ఇసటట ననస:102-3-431
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవశసకర chidarla
ఇసటట ననస:102-3-439
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ Bollaiah chidarla
ఇసటట ననస:102-3-439
వయససస:32
లస: పప
4877 JBV2018711
పపరర: పదహ చదరర

93-104/670

భరస : శవయఖ Thota
ఇసటట ననస:102-3-433
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర chidarla
ఇసటట ననస:102-3-439
వయససస:27
లస: ససస స
4874 JBV3842689
పపరర: వనసకటటశశరరర చదరర

4863 JBV3360260
పపరర: వనసకటబడవప బసడడ

93-104/665

తసడడ:డ వనసకటబడవప Bandi
ఇసటట ననస:102-3-429
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప tullimulli
ఇసటట ననస:102-3-431
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప Thota
ఇసటట ననస:102-3-433
వయససస:39
లస: ససస స
4871 JBV3846243
పపరర: హహమలత చదరర

93-104/667

తసడడ:డ రగసయఖ Bandi
ఇసటట ననస:102-3-429
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశరరకవప tullimulli
ఇసటట ననస:102-3-431
వయససస:54
లస: ససస స
4868 JBV2018703
పపరర: రరజరశశరర తతట

4860 JBV3363157
పపరర: Pramila

4858 AP151010594209
పపరర: వనసకరయమహ ఇరరవపరర

భరస : కకటయఖ kotaiah
ఇసటట ననస:102-3-428
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప Bandi
ఇసటట ననస:102-3-429
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప Bandi
ఇసటట ననస:102-3-429
వయససస:31
లస: పప
4865 AP151010594275
పపరర: పప లలరమహ తషలర మలర

93-104/664

భరస : వనసకటటశశరరర Mannam
ఇసటట ననస:102-3-428
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : Venkataramana mannam
ఇసటట ననస:102-3-428
వయససస:26
లస: పప
4862 JBV3843166
పపరర: నడగరరజ బసడడ

4857 AP151010594306
పపరర: వనసకటరమణ మనననస

4882 AP151010594634
పపరర: రమణమహ నకసల

93-104/689

భరస : అసకమహరరవప nakkala
ఇసటట ననస:102-3-442
వయససస:72
లస: ససస స
93-104/691

4885 JBV3841467
పపరర: చనససబబబరరవప నకసల

93-104/692

తసడడ:డ అసకమహరరవప nakkala
ఇసటట ననస:102-3-443
వయససస:39
లస: పప
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93-104/693

భరస : సరసబ రరడడడ jonnala
ఇసటట ననస:102-33
వయససస:44
లస: ససస స
4889 SAA0841131
పపరర: నడగర రరడడడ దసడ

93-104/697

93-104/700

93-104/703

93-104/706

భరస : సప మయఖ Rachamanti
ఇసటట ననస:102-73
వయససస:36
లస: ససస స
4904 JBV3843323
పపరర: వనసకటటశశరరర రరచమసటట
తసడడ:డ వరభదడయఖ Rachamanti
ఇసటట ననస:102-73
వయససస:48
లస: పప
4907 SAA0636316
పపరర: నడగ వవణణ తతలలచసరర

93-104/714

93-104/717

తసడడ:డ అసకమహరరవప tholusuri
ఇసటట ననస:102-75
వయససస:42
లస: పప

4899 JBV3846383
పపరర: శవమహ కలరరక

93-104/707

భరస : సరసబశవరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-69
వయససస:33
లస: ససస స

4902 JBV3846425
పపరర: గగరరదతవ రరచమసట

4905 JBV3842887
పపరర: సప మయఖ రరచమసటట

4908 SAA1152347
పపరర: సరసబబడజఖస తతలలచసరర

4911 JBV3363520
పపరర: సరమమమ జఖస తతలచసరర

4914 AP151010594666
పపరర: అనససరఖ మబవరశ
భరస : రగశయఖ muvva
ఇసటట ననస:102-76
వయససస:54
లస: ససస స

93-104/702

4897 JBV3846409
పపరర: లకడహ కలరరక

93-104/705

4900 JBV3843331
పపరర: శకనవరసరరవప తతలచసరర

93-104/708

తసడడ:డ తరరపత రరవప tholusuri
ఇసటట ననస:102-72
వయససస:41
లస: పప
93-104/710

4903 JBV3843349
పపరర: గబడడరర అసకయఖ రరచమసటట

93-104/711

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప Rachamanti
ఇసటట ననస:102-73
వయససస:30
లస: పప
93-104/713

4906 SAA1429596
పపరర: గగతమ రచమసటట

93-104/841

భరస : గబదడరగ అసకయఖ రచమసటట
ఇసటట ననస:102-73
వయససస:21
లస: ససస స
93-104/715

4909 JBV3842622
పపరర: గగపస తతలచసరర

93-104/716

తసడడ:డ తరరపత వనసకయఖ tholuchuri
ఇసటట ననస:102-74
వయససస:32
లస: పప
93-104/718

భరస : రరమమరరవప Toluchuri
ఇసటట ననస:102-75
వయససస:39
లస: ససస స
93-104/720

93-104/699

భరస : ఏడడకకసడలల kurra
ఇసటట ననస:102-72
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : తరరపత వనసకయఖ తతలలచసరర
ఇసటట ననస:102-74
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ Toluchuri
ఇసటట ననస:102-74
వయససస:57
లస: పప
4913 JBV3841442
పపరర: రరమమరరవప తతలలచసరర

93-104/704

తసడడ:డ వరభదడయఖ Rachamanti
ఇసటట ననస:102-73
వయససస:49
లస: పప

భరస : గగపస Tholuchuri
ఇసటట ననస:102-74
వయససస:28
లస: ససస స
4910 AP151010591191
పపరర: తరరపత వనసకయఖ

4896 AP151010591192
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

భరస : వనసకటటశశరరర Rachamanti
ఇసటట ననస:102-73
వయససస:45
లస: ససస స
93-104/712

4891 JBV3845567
పపరర: దతవ దడనబబ యన

తసడడ:డ అసకమహరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-69
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబయఖ kurra
ఇసటట ననస:102-72
వయససస:49
లస: ససస స
93-104/709

93-104/696

93-104/701 4894 JBV3841426
4893 SAA0657908
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దడనబబ యన
పపరర: సరసబశవరరవప దడనబబ యన

తసడడ:డ వరయఖ Thota
ఇసటట ననస:102-71
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప Toluchuri
ఇసటట ననస:102-72
వయససస:39
లస: ససస స
4901 JBV3846524
పపరర: లకడహ తరరపతమహ రరచమసట

93-104/698

తసడడ:డ అసకమహ రరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-69
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప Thota
ఇసటట ననస:102-71
వయససస:38
లస: ససస స
4898 JBV3846375
పపరర: నడగమలలర శశరర తతలచసరర

4890 JBV3845617
పపరర: శకలత దడనబబ యన

4888 SAA0982596
పపరర: సరసబబడజఖస దసడడ

భరస : నడగర రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:102-35
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-69
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-69
వయససస:57
లస: ససస స
4895 JBV2018588
పపరర: ధనలకడహ తతట

93-104/695

తసడడ:డ కకటట రరడడడ jonnala
ఇసటట ననస:102-33
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ Danda
ఇసటట ననస:102-35
వయససస:68
లస: పప
4892 AP151010594272
పపరర: సరసశత దడనబబ యన

4887 SAA0841115
పపరర: సరసబ రరడడ జజననల

4912 SAA0982786
పపరర: మసరసన రరవప తతలలససరర

93-104/719

తసడడ:డ రరమమరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:102-75
వయససస:25
లస: పప
93-104/721

4915 SAA1257948
పపరర: శక లత చవల

93-104/787

భరస : అమరరశ చవల
ఇసటట ననస:102-79
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: నడగమణణ చవల
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93-104/788

భరస : సరయ కలమమర చవల
ఇసటట ననస:102-79
వయససస:18
లస: ససస స
4919 SAA1440627
పపరర: శకనవరస దనడబబ ఈనడ

93-104/842

4917 JBV3844255
పపరర: భబగఖలకడహ దడనబబ యన

తసడడ:డ అసకమహరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-80
వయససస:37
లస: పప

4920 SAA0921594
పపరర: అనసష తతలలససరర

4921 AP151010594387
పపరర: వజయకలమమరర తతలలససరర

భరస : గగపసకకషష తతలలససరర
ఇసటట ననస:102-81
వయససస:25
లస: ససస స

4922 JBV3842762
పపరర: శకనవరస తతలలచసరర

4923 JBV2018562
పపరర: గగపసకకషష తతలససరర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప tholusuri
ఇసటట ననస:102-81
వయససస:31
లస: పప
4925 JBV3363462
పపరర: వనసకరయమహ తతలచసరర
భరస : శవ శసకరరరవప tholusuri
ఇసటట ననస:102-82
వయససస:33
లస: ససస స
4928 AP151010594277
పపరర: సరమమమ జఖస తతలలససరర

93-104/732

93-104/843

4929 AP151010594301
పపరర: ఆదదలకడహ ఆరదల

4932 SAA0921537
పపరర: వనసకరయమహ దడనబబ యన

93-104/790

4935 SAA0921685
పపరర: లకడహ దడనబబ యన

తసడడ:డ మబతడఖలల Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-86
వయససస:47
లస: పప

4940 AP151010591095
పపరర: ససబబబరరవప నకసల

4941 JBV3363132
పపరర: కకమల తషలర మలర

93-104/741

తసడడ:డ గగపయఖ nakkala
ఇసటట ననస:102-87
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:102-89
వయససస:19
లస: పప

4944 SAA0657882
పపరర: రరణణ చడవల
భరస : బబజ chavali
ఇసటట ననస:102-170
వయససస:29
లస: ససస స

93-104/728

93-104/731

భరస : శకనవరసరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:102-83
వయససస:25
లస: ససస స
93-104/733

4930 AP151010591188
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరదల

93-104/734

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Aradala
ఇసటట ననస:102-84
వయససస:43
లస: పప
93-104/735

4933 JBV3842010
పపరర: సరసబశవ రరవప దడనబబ యన

93-104/789

తసడడ:డ వరయఖ దడనబబ యన
ఇసటట ననస:102-85
వయససస:36
లస: పప
93-104/736

4936 AP151010594323
పపరర: భబరత దడనబబ యన

93-104/737

భరస : మమరససడతయబలల Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-86
వయససస:42
లస: ససస స
93-104/740

భరస : ససబబబరరవప nakkala
ఇసటట ననస:102-87
వయససస:42
లస: ససస స
93-104/742

భరస : శకనవరసరరవప tullimilli
ఇసటట ననస:102-89
వయససస:35
లస: ససస స
93-104/844

4927 SAA0925513
పపరర: శకలకడహ తతలలససరర

93-104/739 4939 AP151010594661
4938 JBV3360807
పపరర: మమరససడతయబలల దడనబబ యన
పపరర: లకడహ నకసల

తసడడ:డ మమరససడతయబలల దడనబబ యన
ఇసటట ననస:102-86
వయససస:26
లస: పప

4943 SAA1338383
పపరర: వవణబమమధవ తషలర మలర

93-104/730

భరస : గగపస దడనబబ యన
ఇసటట ననస:102-86
వయససస:29
లస: ససస స
93-104/738

4924 AP151010591057
పపరర: కకటటశశరరరవప తతలలససరర
తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ Toluchuri
ఇసటట ననస:102-81
వయససస:53
లస: పప

భరస : నడగరరజ దడనబబ యన
ఇసటట ననస:102-85
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ దడనబబ యన
ఇసటట ననస:102-85
వయససస:32
లస: పప
4937 SAA0921636
పపరర: గగపస దడనబబ యన

93-104/727

భరస : శకనవరసరరవప Aradala
ఇసటట ననస:102-84
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరరర లమ
ఇసటట ననస:102-84
వయససస:20
లస: పప
4934 JBV3842002
పపరర: నడగ రరజ దడనబబ యన

4926 JBV3841459
పపరర: శవశఅకరరరవప తతలససరర

93-104/725

భరస : koteswararao tholusuri
ఇసటట ననస:102-81
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప tholusuri
ఇసటట ననస:102-82
వయససస:36
లస: పప

భరస : అసకమహ రరవపt tholusuri
ఇసటట ననస:102-83
వయససస:56
లస: ససస స
4931 SAA1440007
పపరర: గగపస అరరర లమ

93-104/724

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప Toluchuri
ఇసటట ననస:102-81
వయససస:34
లస: పప
93-104/729

93-104/723
4918 JBV3841418
పపరర: శవనడగరశశరరరవప దడనబబ యన

భరస : శవ నడగరశశరరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:102-80
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నడగరశశర రరవప దనడబబ ఈనడ
ఇసటట ననస:102-80
వయససస:19
లస: పప
93-104/726

93-104/722

4942 AP151010591131
పపరర: Srinivasarao

93-104/743

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప tullimilli
ఇసటట ననస:102-89
వయససస:39
లస: పప
93-104/744

4945 AP151010594270
పపరర: ససతమహ చడవల

93-104/745

భరస : సరసబశవరరవప chavali
ఇసటట ననస:102-170
వయససస:52
లస: ససస స
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93-104/746

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప chavali
ఇసటట ననస:102-170
వయససస:31
లస: పప
4949 AP151010591086
పపరర: మబతడఖలల దడనబబ యన

93-104/748

93-99/56

4955 JBV3833407
పపరర: శకధర� ఆళళ�

93-99/59

93-104/845

93-104/755

93-104/791

93-104/751

4959 JBV2018729
పపరర: రమమదతవ దడనబబ యన

4962 SAA0657916
పపరర: రవ తతజ తతలలచసరర

4965 JBV3363538
పపరర: కకటటశశరమహ దడనబబ యన

93-104/760

4968 SAA1401074
పపరర: వనసకటటశశరరర తతలలచసరర

93-104/753

తసడడ:డ చసదడ శశఖ నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104వయససస:28
లస: ససస స

4971 SAA0981895
పపరర: రరజ బసడడ

93-104/756

4974 SAA1244565
పపరర: వజయ లకడహ కకటటపఅల
భరస : శవనడగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-1-15
వయససస:53
లస: ససస స

93-99/58

4957 JBV3843521
పపరర: హరరబబబబ నకస

93-104/752

4960 AP151010594388
పపరర: ఉమమదతవ తతలలససరర

93-104/754

4963 AP151010591546
పపరర: రరధడకకషష తతలలససరర

93-104/757

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ Toluchuri
ఇసటట ననస:103-11
వయససస:47
లస: పప
93-104/758

4966 SAA0445619
పపరర: శకనవరసరరవప దడనబబ యన

93-104/759

తసడడ:డ వరయఖ Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-12
వయససస:41
లస: పప
93-104/846

4969 JBV2014801
పపరర: సరలమహ thmmistti

93-100/168

భరస : హనసమయఖ� tammisetti
ఇసటట ననస:103_1_6
వయససస:60
లస: ససస స
93-99/61

భరస : రమమష బసడడ
ఇసటట ననస:104-1-14
వయససస:37
లస: ససస స
93-99/62

4954 AP151010585245
పపరర: సరగజన ఉగరరరరల� UGGIRALA

భరస : రరధడకకషష Toluchuri
ఇసటట ననస:103-11
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదడరరజ
ఇసటట ననస:103-14
వయససస:70
లస: పప
93-99/60

93-104/750

తసడడ:డ రగశయఖ nakka
ఇసటట ననస:103-08
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-12
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-13
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మనననస
ఇసటట ననస:104-1-15
వయససస:28
లస: పప

4956 JBV3363330
పపరర: కకటటశశరర నకరస

4951 AP151010591624
పపరర: వరయఖ దడనబబ యన

భరస : మమరససడతయబలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:103-6-475
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష Toluchuri
ఇసటట ననస:103-11
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దడనబబ యన
ఇసటట ననస:103-11
వయససస:40
లస: పప

4973 SAA0822628
పపరర: పపడమ కలమమర మనననస

93-99/57

భరస : Nagaraju Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-09
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరదడ కకషష Toluchuri
ఇసటట ననస:103-11
వయససస:27
లస: పప

4970 SAA1030972
పపరర: పరవన నసససకరరరవ

4953 SAA0138198
పపరర: మమరససడతయబలల� నసడసరగ�

93-104/747

తసడడ:డ బబలర యఖ Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-1-29
వయససస:61
లస: పప

భరస : హరరబబబబ nakka
ఇసటట ననస:103-08
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ నకస
ఇసటట ననస:103-08
వయససస:19
లస: పప

4967 JBV3845518
పపరర: శకదతవ దడనబబ యన

93-104/749

తసడడ:డ నరసససహరరవప� nanduri
ఇసటట ననస:103-5-373
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప� alla
ఇసటట ననస:103-6-645
వయససస:31
లస: పప

4964 JBV3842028
పపరర: నడగ రరజ దడనబబ యన

4950 AP151010594672
పపరర: వరమహ దడనబబ యన

4948 JBV3363546
పపరర: శవమహ దడనబబ యన

భరస : మబతడఖలల Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-1-28
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వరయఖ Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-1-29
వయససస:58
లస: ససస స

4952 AP151010582250
పపరర: అసకమహరరవప అమలలతష�
amulotu
తసడడ:డ హనసమసతరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:103-3-249
వయససస:43
లస: పప

4961 SAA0657924
పపరర: కరరరసక బబబబ తతలలచసరర

93-104/820

తసడడ:డ లకహయఖ
ఇసటట ననస:102-170
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబలర యఖ Dhanaboina
ఇసటట ననస:103-1-28
వయససస:65
లస: పప

4958 SAA1334887
పపరర: భబరర వ సరయ నకస

4947 SAA1379197
పపరర: సరసబశవరరవప చడవల

4972 SAA1336387
పపరర: శవ నడగరశశరరరవప కకటటపలర

93-99/1179

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:104-1-14
వయససస:63
లస: పప
93-99/1103

4975 SAA1222173
పపరర: దసరర రరవప గరరకపరటట

93-99/1104

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:104-1-15
వయససస:44
లస: పప
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4976 SAA1222207
పపరర: ససజజత గరరకపరటట
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93-99/1106

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:104-1-15
వయససస:37
లస: ససస స

93-99/1107

తసడడ:డ దసరర రరవప
ఇసటట ననస:104-1-15
వయససస:19
లస: పప

4979 AP151010585438
పపరర: శవనడగమలలర శశరర అసకకరరడ�డడ
ankiareddy
భరస : శవరరమకకషష� ankiareddy
ఇసటట ననస:104-1-45
వయససస:50
లస: ససస స

93-99/63

4982 AP151010582183
పపరర: శవరరమకకషష అసకకరరడ�డడ
అసకకతడరరడడడ
తసడడ:డ గగపరలరరవప� అసకకతడరరడడడ
ఇసటట ననస:104-1-45
వయససస:55
లస: పప

93-99/68

4985 SAA1405083
పపరర: భబలకరశహ పరడథదవరడడ

4977 SAA1222249
పపరర: పవన కలమమర గరరకపరటట

93-99/65

తసడడ:డ శవరరమకకషష అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:104-1-45
వయససస:32
లస: పప

4986 SAA1221415
పపరర: సరయ కకరణ నశశసకరరరవప

93-99/1180

93-99/1111

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:22
లస: పప

4988 SAA1419530
పపరర: శవ కరమమశశరగ ఉపపలతల

4989 SAA0445494
పపరర: వరలకడహ గనననజ

భరస : మమణణకలమమర ఉపపలతల
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:34
లస: ససస స
4991 SAA1043843
పపరర: పపషరలవత తసగరలరపఅల
భరస : అరవసద మహరరర తసగరలరపఅల
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:38
లస: ససస స
4994 SAA1018002
పపరర: భబరత పడసనన సససకర

93-99/69

93-99/1185

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� narisetty
ఇసటట ననస:104-2-64
వయససస:33
లస: ససస స

93-101/30

4998 SAA1344456
పపరర: జజన షపక

93-99/71

5001 SAA0822602
పపరర: బబజ షపక

93-101/32

5004 AP151010585348
పపరర: లకడహ నడరరశశటట � naeisetty
భరస : నడగరశశరరరవప� narishetty
ఇసటట ననస:104-2-64
వయససస:51
లస: ససస స

93-99/1183

4990 SAA0445411
పపరర: నడగరరజనచడరర గనననజ

93-100/49

4993 SAA1043868
పపరర: అచచయఖ అలర స

93-101/31

94-4/1245
4996 NDX2200475
పపరర: Suresh Kumar Tirumalasetty

తసడడ:డ రరజ త రర మ ల శశ టటట
ఇసటట ననస:104/2
వయససస:37
లస: పప
93-99/1186

4999 SAA1031038
పపరర: షబనడ షపక

93-99/70

భరస : ఝమన షపక
ఇసటట ననస:104-2-60
వయససస:26
లస: ససస స
93-99/72

తసడడ:డ బబబబ శరహహబ షపక
ఇసటట ననస:104-2-61
వయససస:26
లస: పప
93-99/73

4987 SAA1419902
పపరర: మణణకలమమర ఉపలతల

తసడడ:డ పరపరరరవప అలర స
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబజజ
ఇసటట ననస:104-2-1
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరద అసదచ
ఇసటట ననస:104-2-60
వయససస:32
లస: ససస స
5003 JBV2016715
పపరర: నడగమలలర శశరర� నడరరశశటట �

4995 SAA1151976
పపరర: మబనసదడ బసడడరర

93-99/1181

తసడడ:డ సతఖనడరరయణచడరర gannoju
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:104-1-725
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన
ఇసటట ననస:104-2-1
వయససస:53
లస: పప
5000 SAA1030980
పపరర: గరయతడ అసదచ

93-100/48

భరస : అచచయఖ అలర స
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : దడనడరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-1-65
వయససస:31
లస: ససస స
4997 SAA1344407
పపరర: బషసర ఉదదడ న షపక

4992 SAA1043876
పపరర: ఉషర రరణణ అలర స

4984 SAA1336361
పపరర: తడసడవ ఫణణ కకషష మబరకకసడ

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఉపలతల
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:39
లస: పప

భరస : నడగరరజనచడరర gannoju
ఇసటట ననస:104-1-48
వయససస:30
లస: ససస స
93-101/29

93-99/66

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-1-45
వయససస:43
లస: పప

భరస : అమరలసగరశశర రరవప పరడథదవరడడ
ఇసటట ననస:104-1-45
వయససస:36
లస: ససస స
93-99/1184

4981 SAA0857591
పపరర: శకనవరసరరవప అసకకరరడడడ
తసడడ:డ శవరరమకకషష అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:104-1-45
వయససస:33
లస: పప

భరస : నడగరసశరరరరవప మబరకకసడ
ఇసటట ననస:104-1-45
వయససస:67
లస: ససస స
93-99/1182

93-99/1108

తసడడ:డ దసరర రరవప
ఇసటట ననస:104-1-15
వయససస:18
లస: పప

4980 SAA0857583
పపరర: బబలమజ అసకకరరడడడ

4983 SAA1336395
పపరర: హనసమమయమహ కకలమర

4978 SAA1222306
పపరర: అనసదథప కలమమర గరరకపరటట

5002 SAA1157569
పపరర: లకడహ బబ లర స

93-101/33

భరస : దడనడరరవప బబ లర స
ఇసటట ననస:104-2-63
వయససస:53
లస: ససస స
93-99/74

5005 JBV3832680
పపరర: వరరసజనవయబలల� నడరరశశటట �

93-99/75

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప� narishetty
ఇసటట ననస:104-2-64
వయససస:33
లస: పప
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5006 SAA1244557
పపరర: రజయ బబగబమ షపక
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93-99/1112

భరస : బషసర ఉదథడ న
ఇసటట ననస:104-2-65
వయససస:44
లస: ససస స
93-99/77

తసడడ:డ బబబబ shaik
ఇసటట ననస:104-2-66
వయససస:27
లస: పప
93-99/1187

93-100/52

93-99/80

భరస : వనసకటటశశరరరవప� దడదద
ఇసటట ననస:104-2-68
వయససస:44
లస: ససస స
93-99/83

తసడడ:డ సరసబయఖ� దడదద
ఇసటట ననస:104-2-68
వయససస:57
లస: పప
5024 AP151010582041
పపరర: శరసబశవరరవప యపపల� YIPPE

93-99/86

తసడడ:డ అపలయఖ� YIPPE
ఇసటట ననస:104-2-71
వయససస:51
లస: పప
93-99/89

93-99/81

93-99/84

5025 SAA1031079
పపరర: ససవర నడగ మలలర సవరరగ ఇపపల

93-99/87

తసడడ:డ శవరరస పడసరద
ఇసటట ననస:104-2-72
వయససస:20
లస: పప

5031 SAA1151463
పపరర: అసజల దతవ ఆళళ

5034 AP151010582028
పపరర: సరసబశవరరవప ఆళళ Alla
తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ� Alla
ఇసటట ననస:104-2-74
వయససస:76
లస: పప

93-100/54

5020 JBV3833936
పపరర: కకటబ ఆసజనవయబలల� దడదద�

93-99/82

5023 AP151010585369
పపరర: పదడహవత యపపల� IPPE

93-99/85

భరస : సరసబశవరరవప� IPPE
ఇసటట ననస:104-2-71
వయససస:44
లస: ససస స
5026 SAA0727562
పపరర: భబలకడహ ఇపపల

93-99/88

తసడడ:డ శసకర రరవప IPPE
ఇసటట ననస:104-2-72
వయససస:26
లస: ససస స
93-99/90

5029 SAA1244086
పపరర: జగన మహనరరవప తతట

93-99/1114

తసడడ:డ శవ రరస పడసరద
ఇసటట ననస:104-2-72
వయససస:21
లస: పప
93-99/91

భరస : నడగరరజ ఆళళ
ఇసటట ననస:104-2-74
వయససస:27
లస: ససస స
93-99/94

93-100/51

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� దడదద
ఇసటట ననస:104-2-68
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అపలయఖ� YIPPE
ఇసటట ననస:104-2-72
వయససస:48
లస: పప
93-101/914

5014 JBV2013423
పపరర: సరమమమ జఖస ఇమబడడశశటట

తసడడ:డ గరరరయఖ imudisetty
ఇసటట ననస:104-2-67
వయససస:59
లస: పప

5022 AP151010585165
పపరర: మహలకడహ బబరగడడ �
booragadda
భరస : కలచతలరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-2-69
వయససస:69
లస: ససస స

5028 JBV3351269
పపరర: శసకరరరవప యపపల� ఇపసల

93-99/79

భరస : జనడరడ నరరవప imudisetty
ఇసటట ననస:104-2-67
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప ఇపపల
ఇసటట ననస:104-2-72
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప� YIPPE
ఇసటట ననస:104-2-72
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప Alla
ఇసటట ననస:104-2-74
వయససస:38
లస: పప

93-100/50

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప� దడదద
ఇసటట ననస:104-2-68
వయససస:31
లస: పప

5021 AP151010582030
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దడదద� దడదద

5011 SAA0821877
పపరర: రరమజనవయలల ఇమహడడ శశటట

93-100/53 5017 JBV2013415
5016 JBV2010650
పపరర: మమరరత ఫణణకలమమర ఇమబడడశశటట
పపరర: జనడరడనరరవప ఇమబడడశశటట

5019 JBV3832698
పపరర: కకటటశశర రరవప� దడదద�

93-99/76

తసడడ:డ జనడరరన రరవప ఇమహడడశశటట
ఇసటట ననస:104-2-67
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జనడరడ నరరవప imudisetty
ఇసటట ననస:104-2-67
వయససస:36
లస: పప

5018 JBV3354396
పపరర: రరణబకరదతవ దడదద� దడదద

5033 JBV2013258
పపరర: మమరససడతయబలల� Alla

93-99/78

భరస : మమరరత ఫణణ కలమమర imudisetty
ఇసటట ననస:104-2-67
వయససస:31
లస: ససస స

5015 JBV3833928
పపరర: వనసకట గరరర శశష కలమమర
ఇమహడడశశటట
తసడడ:డ జనడరరన రరవప� imudisetty
ఇసటట ననస:104-2-67
వయససస:31
లస: పప

5030 SAA1244862
పపరర: వనసకటటష తతట

5010 AP151010582036
పపరర: బబబబ షపక� shaik

5013 JBV3837390
పపరర: భబగఖలకడహ ఇమడడశశటట

5008 AP151010585349
పపరర: మసరసననబషపక shaik

భరస : బబబబ shaik
ఇసటట ననస:104-2-66
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక పపసటట� shaik
ఇసటట ననస:104-2-66
వయససస:57
లస: పప

భరస : రమమసజనఉలక ఇమహడడశశటట
ఇసటట ననస:104-2-67
వయససస:20
లస: ససస స

5027 AP151010585318
పపరర: ససజజత యపపల� YIPPE

93-99/1113

తసడడ:డ షపక బషసర ఉదథడ న
ఇసటట ననస:104-2-65
వయససస:28
లస: పప

5009 SAA0822594
పపరర: కరగమబలమర షపక

5012 SAA1379122
పపరర: పపజ పడవలర క ఇమహడడశశటట

5007 SAA1221555
పపరర: రమజ ఉదథడ న షపక

5032 JBV2011427
పపరర: నడగరరజ ఆళర

93-99/93

తసడడ:డ సరసబశవరరవప Alla
ఇసటట ననస:104-2-74
వయససస:35
లస: పప
93-99/95

5035 JBV3834652
పపరర: మలలర శశరర� తతట�

93-99/96

భరస : శవ రరమపడసరద� తతట
ఇసటట ననస:104-2-75
వయససస:41
లస: ససస స
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5036 JBV3832706
పపరర: శవ రరమ పడసరద� తతట�

93-99/97

తసడడ:డ వరరరరఘవయఖ� తతట
ఇసటట ననస:104-2-75
వయససస:51
లస: పప
5039 JBV3831260
పపరర: వనసకటటశశరరర� మకసరరల�

93-99/100

5042 AP151010585183
పపరర: వరణణ గగపరలదడసస�
GOPALDASU
భరస : శవరరమకకషష� GOPALDASU
ఇసటట ననస:104-2-83
వయససస:44
లస: ససస స

93-99/103

5045 SAA0727505
పపరర: భబరత గగపరలదడసస

93-99/105

భరస : నడగ శవరజ గగపరల దడసస
ఇసటట ననస:104-2-84
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� కఠరరర
ఇసటట ననస:104-2-82
వయససస:40
లస: ససస స

5040 SAA0821893
పపరర: ససమమసజల గగపరల దడసస

93-99/101

భరస : ససరరష� donti
ఇసటట ననస:104-2-83
వయససస:33
లస: ససస స

93-99/104
5043 AP151010582044
పపరర: శవరరమకకషష గగపరలదడసస�
GOPALDASU
తసడడ:డ ససరఖనడరయణ� GOPALDASU
ఇసటట ననస:104-2-83
వయససస:50
లస: పప

5044 SAA1289560
పపరర: శవ ససరఖ బబ పరలదడసస

5046 AP151010585184
పపరర: రరధదక గగపరలదడసస� గగపరల
దడసస
భరస : భబససరరరవప� గగపరల దడసస
ఇసటట ననస:104-2-84
వయససస:47
లస: ససస స

93-99/106

93-99/1115

తసడడ:డ శవ కకషష
ఇసటట ననస:104-2-83
వయససస:20
లస: పప
5047 SAA0411355
పపరర: శవ నవన గగపరలదడసస

93-99/107

తసడడ:డ భబససర రరవప గగపరలదడసస
ఇసటట ననస:104-2-84
వయససస:28
లస: పప

5052 AP151010585161
పపరర: వవసకటరమణడకలసచడల
kunchala
భరస : మమరససడతయబలల కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:40
లస: ససస స

93-99/113

5053 AP151010585153
పపరర: వనసకరయమహ కలసచడల�
కలసచడల
భరస : శకనవరసరరవప� కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:42
లస: ససస స

93-99/114

93-99/115

5055 SAA0913773
పపరర: మమరససడతయబలల కలసచడల

93-99/116

5056 AP151010582035
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచడల�
కలసచడల
తసడడ:డ లకహయఖ� కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:49
లస: పప

93-99/117

తసడడ:డ లకహయఖ కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:47
లస: పప
93-99/1116

5058 SAA1420959
పపరర: వవసకటటశశరరరవప కకసచడల

93-99/1188

తసడడ:డ మమరససడతయబలల కకసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:24
లస: పప

5060 SAA0727620
పపరర: భవరన చలమర

5061 SAA0534347
పపరర: శవపరరశత తమహశశటట తమహశశటట

93-99/118

భరస : సరసబ చలమర
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస� atchi
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:38
లస: ససస స

93-99/102

తసడడ:డ శవరరమకకషష GOPALDASU
ఇసటట ననస:104-2-83
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ MARKANDEYULU KUNCHALA
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:19
లస: ససస స

5063 JBV3834504
పపరర: అసజమహ� అచచ�

5041 JBV3837382
పపరర: రరజఖలకడహ� దదసత�

93-99/111

భరస : లకహయఖ� కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:67
లస: ససస స
5057 SAA1221639
పపరర: GIREESHA KUNCHALA

93-99/99

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:25
లస: ససస స
5054 AP151010585391
పపరర: సరసబబడజఖస కలసచడల� కలసచడల

5038 JBV3834546
పపరర: మలలర శశరర� కఠరరర�

93-99/109
5049 AP151010582042
పపరర: భబససరరరవప గగపరలదడసస�
GIPALDASU
తసడడ:డ ససరఖనడరయణ� GOPALDASU
ఇసటట ననస:104-2-84
వయససస:54
లస: పప

93-99/108

తసడడ:డ భబససరరరవప� గగపరల దడసస
ఇసటట ననస:104-2-84
వయససస:32
లస: పప
5051 SAA0914102
పపరర: రరవత కలసచడల

93-99/98

భరస : వనసకటటశశరరర� mukkarala
ఇసటట ననస:104-2-82
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ� mukkarala
ఇసటట ననస:104-2-82
వయససస:46
లస: పప

5048 SAA0322735
పపరర: నడగ శవరజ� గగపరలదడసస�

5037 JBV3834512
పపరర: కరశమహ� మబకసరరల�

5064 JBV3836038
పపరర: ససబబమహ� చలమర�
భరస : జమలయఖ� challa
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:46
లస: ససస స

93-99/110

5059 SAA1420934
పపరర: అనల కలసచల

93-99/1189

తసడడ:డ మమరససడతయబలల కలసచల
ఇసటట ననస:104-2-88
వయససస:23
లస: పప
93-99/119

భరస : వనసకటరరజ తమహశశటట
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:28
లస: ససస స
93-99/121

5050 SAA0914078
పపరర: మమధవ కలసచడల

5062 JBV3836004
పపరర: వనసకటటశశరమహ� చలమర�

93-99/120

భరస : లకహయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:30
లస: ససస స
93-99/122

5065 JBV3834496
పపరర: పదహ� చలమర�

93-99/123

భరస : శవయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:47
లస: ససస స
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93-99/124

భరస : కకషటయఖ� చలమర
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:76
లస: ససస స
5069 JBV3831252
పపరర: శకనస� అచచ�

93-99/127

93-99/130

93-99/133

93-99/136

5081 JBV3351160
పపరర: మమరససడతయబలల� జడడగబ�

93-99/139

5076 SAA0981689
పపరర: యయసస బబబబ కలసచడల

5079 SAA0914136
పపరర: వనసకట లకడహ జడడగబ

5082 JBV3835709
పపరర: రమమ దతవ� జడడగబ�

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-101
వయససస:30
లస: పప

5085 JBV2011229
పపరర: మమరససడతయబలల� జడడగబ�

93-99/132

93-99/134

5077 AP151010582039
పపరర: చన శకనసవరసరరవప కలసచడల�
kunchala
తసడడ:డ నరసససహరరవప� కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-98
వయససస:46
లస: పప

93-99/135

93-99/137

93-99/138
5080 AP151010585106
పపరర: మసరసనమహ జడడగబ� JIDUGU

భరస : రరమమరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-100
వయససస:58
లస: ససస స
93-99/140

93-99/145

5090 SAA0322719
పపరర: వనసకట ససరరష� జడడగబ�

93-99/148

5088 SAA0727471
పపరర: రరమ దతవ జడడగబ

తసడడ:డ నడగయఖ� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-102
వయససస:32
లస: పప

5086 AP151010582045
పపరర: మమణణకఖరరవప జడడగబ�
JIDUGU
తసడడ:డ ససరరఖరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-101
వయససస:54
లస: పప

93-99/144

93-99/146

5089 AP151010585225
పపరర: శకలసతల JIDUGU

93-99/147

భరస : నడగయఖ� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-102
వయససస:45
లస: ససస స
93-99/150

భరస : మమరససడతయబలల� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-103
వయససస:34
లస: ససస స
93-99/152

5094 JBV2010627
పపరర: మమరససడతయబలల� జడడగబ�
తసడడ:డ సప మయఖ � JIGUDU
ఇసటట ననస:104-2-103
వయససస:36
లస: పప

93-99/141

93-99/143

భరస : వనసకట ససరరష JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-102
వయససస:33
లస: ససస స
5091 SAA0409532
పపరర: అననపపరష జడడగబ�

5083 AP151010585177
పపరర: లకడహ జడడగబ� JIDUGU
భరస : మమణణకఖరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-101
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-101
వయససస:37
లస: పప

5087 AP151010582534
పపరర: కకటటశశరరరవప జడడగబ�
JIDUGU
తసడడ:డ ససరరఖరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-101
వయససస:59
లస: పప

93-99/129

5074 AP151010582129
పపరర: మసరసనడడవప అమలలతష�
amlotu
తసడడ:డ ససరరఖరరవప� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-2-92
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-101
వయససస:31
లస: ససస స
93-99/142

5071 JBV3831278
పపరర: శవయఖ� చలమర�

93-99/131

భరస : మమరససడతయబలల జడడగబ
ఇసటట ననస:104-2-100
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-100
వయససస:34
లస: పప

భరస : రసగరరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-2-103
వయససస:72
లస: ససస స

5073 SAA0138164
పపరర: వనసకటకరరగసక� అమలలతష�

93-99/126

తసడడ:డ కకషటయఖ� challa
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచడల
ఇసటట ననస:104-2-98
వయససస:24
లస: పప

5078 AP151010585282
పపరర: మసరసనమహ కలసచడల�
kunchala
భరస : శవయఖ� kunchala
ఇసటట ననస:104-2-99
వయససస:47
లస: ససస స

5093 AP151010585018
పపరర: మమణణకఖమహ JIDUGU

93-99/128

తసడడ:డ మసరసన రరవప� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-2-92
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� kunchala
ఇసటట ననస:104-2-98
వయససస:42
లస: ససస స

5084 SAA0411363
పపరర: ససరరసదడ� జడడగబ�

5070 JBV3832995
పపరర: జమలయఖ� చలమర�

5068 JBV3832979
పపరర: లకహణ రరవప� చలమర�

తసడడ:డ శవయఖ� challa
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటట శశ రరర� challa
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప అమలలతష
ఇసటట ననస:104-2-92
వయససస:28
లస: ససస స
5075 JBV3354404
పపరర: కలమమరర కలసచడల� kunchala

93-99/125

తసడడ:డ శవయఖ� challa
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� ఆచ
ఇసటట ననస:104-2-91
వయససస:46
లస: పప
5072 SAA0138255
పపరర: పడవణ అమలలతష

5067 JBV3832987
పపరర: సరసబ శవ రరవప� చలమర�

5092 JBV3837432
పపరర: రరణబకరదతవ� గడడస�

93-99/151

భరస : వనసకట రరవప� GADDAM
ఇసటట ననస:104-2-103
వయససస:35
లస: ససస స
93-99/153

5095 JBV3834140
పపరర: వనసకట రరవప� గడడస�

93-99/154

తసడడ:డ రతయఖ� GADDAM
ఇసటట ననస:104-2-103
వయససస:36
లస: పప
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93-104/794

భరస : పసతషరర ససదడపలర
ఇసటట ననస:104-2-248
వయససస:44
లస: ససస స
5099 SAA1222488
పపరర: శశశతడ సరమమమ జఖస రరగస

93-99/1136

93-100/57

93-100/55

93-100/59

5106 SAA1432384
పపరర: నడగ మహహశశరర అకకసశశటట

93-102/847

5101 AP151010585091
పపరర: రరణబకమహ ఉగరరరరల

5104 AP151010585548
పపరర: వనసకరయమహ

93-99/1191

5107 SAA0688424
పపరర: శకవలర లలళళ
తసడడ:డ రఘబదతవ రరవప lella
ఇసటట ననస:104-3-104
వయససస:28
లస: ససస స

5109 SAA0727455
పపరర: రవదతవరరజ లలళర

93-99/159

5110 JBV2013316
పపరర: సతఖవత ఉగరరరరల

93-99/160

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర lella
ఇసటట ననస:104-3-104వయససస:57
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:104-3-106
వయససస:39
లస: ససస స

93-99/161
5111 SAA0534362
పపరర: అనససరఖదతవ యరకసశశటట
YARRAMSETTY
భరస : శకరరమమబరరస YARRAMSETTY
ఇసటట ననస:104-3-111
వయససస:63
లస: ససస స

93-99/162
5112 SAA0535203
పపరర: శకరరమమబరరస యరకసశశటట
YARRAMSETTY
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర YARRAMSETTY
ఇసటట ననస:104-3-111
వయససస:67
లస: పప

5113 SAA1221951
పపరర: హరరక దదరరశల
తసడడ:డ వషష
ష మబరరస
ఇసటట ననస:104-3-122
వయససస:23
లస: ససస స

5114 AP151010594156
పపరర: భబగఖలకడహ నశశసకరరరవప

5115 JBV3835949
పపరర: రమహ� ఉగరరరరల�

5116 JBV2013241
పపరర: అసకమహరరవప� ఉగరరరరల�

భరస : పసచచయఖ� నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-3-123
వయససస:46
లస: ససస స
5117 SAA0445486
పపరర: వశరలకడ కలపరలల
భరస : సరసబశవరరవప kuppala
ఇసటట ననస:104-3-125
వయససస:30
లస: ససస స
5120 JBV2010890
పపరర: భబగఖలకడహ నశశసకరరరవప

93-99/168

93-99/171

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-127
వయససస:35
లస: పప

93-99/1117

5118 SAA1015925
పపరర: కలససమహరనడధ దదరరసరల

93-99/166

5119 SAA0445403
పపరర: సరసబబశవరరవప కలపరలల

93-99/167

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప kuppala
ఇసటట ననస:104-3-125
వయససస:33
లస: పప

5121 JBV2010411
పపరర: పసచచయఖ నశశసకరరరవప

93-99/169

5122 JBV3837366
పపరర: రరజఖలకడహ� ఉగరరరరల�

93-99/170

తసడడ:డ కకషషమరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-3-126
వయససస:53
లస: పప

భరస : దడనడ రరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-127
వయససస:32
లస: ససస స

5124 SAA1221506
పపరర: హహమసత రసగ రరవప నలక

5125 JBV3357324
పపరర: ససధడరరణణ నలర క

తసడడ:డ SRINIVASA RAO నలక
ఇసటట ననస:104-3-127
వయససస:18
లస: పప

93-99/164

తసడడ:డ వర వనసకయఖ� ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-124
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస దదరరసరల
ఇసటట ననస:104-3-125
వయససస:26
లస: పప

భరస : పసచచయఖ� nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-3-126
వయససస:50
లస: ససస స
5123 JBV2015428
పపరర: దడనడరరవప� ఉగరరరరల�

93-99/163

భరస : అసకమహరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-124
వయససస:35
లస: ససస స
93-99/165

93-100/58

93-99/157

భరస : రవదతవరరజ� లలలర
ఇసటట ననస:104-3-104
వయససస:45
లస: ససస స

93-103/39

93-100/56

భరస : వరబబబబ ramayanam
ఇసటట ననస:104-3-98
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చనన పసచచయఖ
ఇసటట ననస:104-3-103
వయససస:19
లస: ససస స
93-99/158

93-99/156

భరస : దడనడరరవప uggirala
ఇసటట ననస:104-3-96
వయససస:64
లస: ససస స

భసధసవప: LOKESH BABU రరగస
ఇసటట ననస:104-3-96
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ ramayanam
ఇసటట ననస:104-3-98
వయససస:47
లస: పప
5108 JBV2010908
పపరర: కలమమరర� లలళళ�

5100 SAA0981960
పపరర: రతన సరయ ఉగరరరరల

5103 SAA1258201
పపరర: అననపపరష రరగస

5098 JBV3833399
పపరర: శకరసగస� దమహవళస�

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� ధమహవలస
ఇసటట ననస:104-3-3
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-96
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనడరరవప uggirala
ఇసటట ననస:104-3-96
వయససస:32
లస: పప
5105 AP151010582582
పపరర: వరబబబబ రరమమయణస

93-104/796

తసడడ:డ మబతడఖలల దడనబబ యన
ఇసటట ననస:104-2-420
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ లలకరష బబబబ
ఇసటట ననస:104-3-96
వయససస:21
లస: ససస స
5102 JBV3831948
పపరర: ఆసజనవయబలల uggirala

5097 JBV3841970
పపరర: శశషరరరవప దడనబబ యన

93-99/1118

93-101/34

భరస : శకనవరసరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-3-127
వయససస:36
లస: ససస స
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5126 AP151010588106
పపరర: ససరఖకలమమరర నలర క

93-101/35

భరస : మహహశశరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-3-127
వయససస:51
లస: ససస స
5129 JBV2012177
పపరర: నడగరశశరరరవప నడగరశశటట

93-99/173

93-99/175

93-99/177

93-99/180

93-99/183

భరస : శశషగరరరరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:104-3-137
వయససస:50
లస: ససస స
5144 JBV2010064
పపరర: నడగభబషణస మసతడ

93-99/186

93-99/188

భరస : శసకర � తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:104-3-141
వయససస:39
లస: ససస స

93-99/178

5139 AP151010582536
పపరర: సరసబశవరరవప నడగరశశటట �
nagisetty
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-136
వయససస:41
లస: పప

93-99/181

5142 JBV3831336
పపరర: శవ శసకరరరవప మసతడ

93-99/184

5145 SAA1221720
పపరర: కలససమ కలమమరర మసతడ

5148 JBV3831328
పపరర: శకమనడనరరయణ దడడకకరరస

93-99/190

5151 SAA0914151
పపరర: ససరఖ నడరరయణ దడసరర

5154 AP151010585561
పపరర: మలలర శశరర బరరహ� barma
భరస : నడగయఖ� barma
ఇసటట ననస:104-3-141
వయససస:50
లస: ససస స

5134 SAA0657130
పపరర: చరణ రరజ గడడ స

93-100/60

5137 JBV2011153
పపరర: రరదకకషన నడగరశశటట

93-99/179

5140 AP151010582048
పపరర: ఏడడకకసడలల nagisetty

93-99/182

తసడడ:డ గగవరడ న�
ఇసటట ననస:104-3-136
వయససస:62
లస: పప
5143 JBV2011575
పపరర: కనకమహలకడహ మసతడ

93-99/185

భరస : నడగభబషణస మసతడ
ఇసటట ననస:104-3-138
వయససస:34
లస: ససస స
93-99/1119

5146 JBV3834561
పపరర: చసదడడవత దడడకకరరస

93-99/187

భరస : శకమనడనరరయణ� దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-3-139
వయససస:43
లస: ససస స
93-99/189

5149 SAA1336429
పపరర: ససకనఖ దడడకకరస

93-99/1193

భరస : ససతడరరస
ఇసటట ననస:104-3-139
వయససస:18
లస: ససస స
93-99/191

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-3-140
వయససస:28
లస: పప
93-99/193

93-99/174

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-136
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ� దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-3-139
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప dasari
ఇసటట ననస:104-3-140
వయససస:43
లస: ససస స
5153 JBV3835683
పపరర: ససధడ రరణణ� తడడడకకసడ

5136 AP151010585255
పపరర: రరజరశశరర nagisetty

5131 JBV3834728
పపరర: వనసకటటశశరమహ� గడడ స�

తసడడ:డ ససబడహహణఖస gaddam
ఇసటట ననస:104-3-135
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నడగభబషణస
ఇసటట ననస:104-3-138
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ దడడకకరరస
ఇసటట ననస:104-3-139
వయససస:27
లస: పప
5150 JBV2014215
పపరర: పదడహవత దడసరర

93-99/176

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:104-3-137
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:104-3-138
వయససస:38
లస: పప
5147 SAA0981713
పపరర: ససత రరస దడడకకరరస

5133 JBV2016509
పపరర: ససబడహహణఖస� గడడ స�

93-99/172

భరస : ససబడమణఖస� GADDAM
ఇసటట ననస:104-3-135
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-136
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప గబసటమబకసల
ఇసటట ననస:104-3-136
వయససస:36
లస: పప
5141 JBV2011567
పపరర: వరలకడహ మసతడ

93-99/1192

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� GADDAM
ఇసటట ననస:104-3-135
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజరషరబబబ గబసటమబకసల
ఇసటట ననస:104-3-136
వయససస:35
లస: ససస స
5138 SAA0727422
పపరర: రరజరశ బబబబ గబసటమబకసల

5130 SAA1336312
పపరర: సరయ శరగష సససకర

5128 JBV3835675
పపరర: నడగ లకడహ నడగరశశటట

భరస : నడగరశశర రరవప� నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-130
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజ
ఇసటట ననస:104-3-133
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� గడడ స
ఇసటట ననస:104-3-135
వయససస:70
లస: ససస స
5135 JBV3837416
పపరర: మమధవలత గబసటమబకసల

93-101/36

తసడడ:డ మహహశశరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-3-127
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-130
వయససస:38
లస: పప
5132 JBV2010130
పపరర: రరజమహ� గడడ స�

5127 AP151010588082
పపరర: శకనవరసరరవప నలర క

5152 JBV2012631
పపరర: శకనవరసరరవప దడసరర

93-99/192

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:104-3-140
వయససస:48
లస: పప
93-99/194

5155 SAA0411405
పపరర: శసకర తడడడకకసడ

93-99/195

తసడడ:డ మహన రరవప తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:104-3-141
వయససస:43
లస: పప
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5156 AP151010582049
పపరర: నడగయఖ బరరహ� barma

93-99/196

తసడడ:డ కకటయఖ� barma
ఇసటట ననస:104-3-141
వయససస:52
లస: పప
93-99/200

తసడడ:డ రరస బబబబ బబ యన
ఇసటట ననస:104-3-143
వయససస:27
లస: ససస స
93-99/203

తసడడ:డ చలమయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:104-3-143
వయససస:49
లస: పప

93-99/201

5163 SAA0567453
పపరర: పపరష చసదడ రరవప బరరహ

93-99/1121

5166 SAA1244300
పపరర: నగరజ నసడసరర

93-99/204

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:104-3-149
వయససస:29
లస: ససస స

5169 SAA1244615
పపరర: మమనక ఉగరరరరల

93-99/1122

93-99/206

భరస : పపరయఖ� గకసధద
ఇసటట ననస:104-3-152
వయససస:38
లస: ససస స

5172 JBV2012888
పపరర: పపరయఖ � గకసధద�

93-99/1125

భరస : వనసకటటశశర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:104-3-153
వయససస:68
లస: ససస స
5177 SAA1036269
పపరర: కకషషఅరరజన యడర పప డ లల

93-99/207

93-99/211

93-99/214

భరస : ఉదయచసదడరరవప UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-157
వయససస:34
లస: ససస స

5181 AP151010585621
పపరర: అననపపరష మహ తననరర

5184 JBV2015469
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప ఉగరరరరల

93-99/1123

5170 SAA0534370
పపరర: వరరసరశమ మనడ meena

93-99/205

5173 AP151010585479
పపరర: ససతడరరవమహ చలమర� chilla

93-99/208

5176 JBV3354719
పపరర: చడమబసడతశశరర యడర పప లల�
yadrapolu
భరస : శకనవరసరరవప yadrapolu
ఇసటట ననస:104-3-155
వయససస:43
లస: ససస స

93-99/210

93-99/212

5179 JBV3834009
పపరర: శవరరమకకషష యడర పప డ లల

93-99/213

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� yadrapolu
ఇసటట ననస:104-3-155
వయససస:30
లస: పప
93-99/215

భరస : నరసససహరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:104-3-156
వయససస:79
లస: ససస స
93-99/217

5167 SAA1221613
పపరర: జజఖత ఉగరరరరల

93-99/209

తసడడ:డ శకనవరసర రరవప యసడడపప లల
ఇసటట ననస:104-3-155
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల yadrapolu
ఇసటట ననస:104-3-155
వయససస:49
లస: పప
5183 JBV3354685
పపరర: మమధవ ఉగరరరరల

5178 SAA0727307
పపరర: సరయ రరమ కకషష యడదర డ లలల

93-99/1120

భరస : వరరసరశమ� chilla
ఇసటట ననస:104-3-153
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ramisetti
ఇసటట ననస:104-3-154
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పప డ లల
ఇసటట ననస:104-3-155
వయససస:23
లస: పప
5180 AP151010582502
పపరర: శకనవరసరరవప yadrapolu

5175 JBV2013001
పపరర: చసదడశశఖర రరమశశటట

5164 SAA1221845
పపరర: వనసకయమహ బబరగడడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప meena
ఇసటట ననస:104-3-152
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� గకసధద
ఇసటట ననస:104-3-152
వయససస:37
లస: పప
93-99/1126

93-99/202

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-149
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:104-3-149
వయససస:26
లస: ససస స

5171 JBV3834538
పపరర: నడగరరజ� గకసధద�

5161 SAA1031087
పపరర: సరయ చరణ బబ ఏన

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:104-3-146
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-3-147
వయససస:23
లస: పప
93-99/1124

93-99/198

తసడడ:డ రరసబబబబ బబ ఏన
ఇసటట ననస:104-3-143
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అసజనవయబలల బరరహ
ఇసటట ననస:104-3-145
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-3-146
వయససస:19
లస: పప

5174 SAA1221514
పపరర: లకడహ అవపల

5160 JBV3837457
పపరర: ధనలకడహ బబ యన

5158 SAA1031012
పపరర: కకమల తననరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-3-142
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ బబ యన
ఇసటట ననస:104-3-143
వయససస:44
లస: ససస స

5162 JBV3834124
పపరర: రరస బబబబ బబ యన

5168 SAA1256353
పపరర: అనసష ఉగరరరరల

93-99/197

తసడడ:డ వరయఖ� తడడడకకసడ
ఇసటట ననస:104-3-141
వయససస:55
లస: పప

5159 SAA1030899
పపరర: సరయ చసదన బబ యన

5165 SAA1221779
పపరర: వనసకట సరయ తననరర

5157 JBV3834116
పపరర: మహన రరవప� తడడడకకసడ

5182 SAA0535302
పపరర: సససగరరజ కరనసమలల

93-99/216

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరనసమకల
ఇసటట ననస:104-3-156
వయససస:33
లస: పప
93-99/218

తసడడ:డ మమరససడతయబలల UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-157
వయససస:40
లస: పప

5185 SAA1338789
పపరర: రరజరశశరర మలకలపలర

93-99/1178

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలకలపలర
ఇసటట ననస:104- 3-158
వయససస:25
లస: ససస స
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5186 SAA1338771
పపరర: శకనవరస రరవప మలకలపలర

93-99/1194

తసడడ:డ జజలయఖ మలకలపలర
ఇసటట ననస:104-3-158
వయససస:56
లస: పప
5189 SAA1191220
పపరర: సరమమజఖస జలలర డ

93-99/219

93-99/223

భరస : రరఘవయఖ జవశన
ఇసటట ననస:104-3-209
వయససస:44
లస: ససస స
5198 JBV3835691
పపరర: ససజజత బబవరరడడడ�

93-99/228

93-99/231

భరస : దడనడరరవప
ఇసటట ననస:104-3-236
వయససస:29
లస: ససస స

93-99/224

93-99/236

5210 AP151010585202
పపరర: ససతడరరవమహ అమలలతష�
amulotu
భరస : హనసమసతరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104-3-249
వయససస:72
లస: ససస స

93-99/239

5196 SAA1245380
పపరర: రరమకకషష జవరశడడ

93-101/915

5213 JBV2012953
పపరర: శవశసకర� పప తషరరజ�

93-99/241

93-99/229

93-99/232

5205 AP151010585146
పపరర: లకడహ చససడసరర� చససడసరర

93-99/225

5197 JBV3834702
పపరర: లలత అశశన సదసరర

93-99/227

5200 JBV3832748
పపరర: శకనవరస రరవప� బబవరరడడడ�

93-99/230

5203 SAA0822792
పపరర: అపరల రరవప బబరగడడ

93-99/233

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప booragadda
ఇసటట ననస:104-3-236
వయససస:29
లస: పప
93-99/234

5206 JBV2011625
పపరర: వనసకటనడగలకడహ� అమలలతష�

93-99/235

భరస : మమరససడతయబలల� amulotu
ఇసటట ననస:104-3-248
వయససస:40
లస: ససస స

5208 SAA0535245
పపరర: ససరరష బబబబ చసదస chandu

93-99/237

తసడడ:డ కకషషమబరరస chandu
ఇసటట ననస:104-3-248
వయససస:46
లస: పప

5209 JBV2011641
పపరర: రరణబకరదతవ అమబలలతష

93-99/238

భరస : అసకమహరరవప అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-3-249
వయససస:36
లస: ససస స
93-100/1095

తసడడ:డ అసకమహ రరవప అమబలలఠర
ఇసటట ననస:104-3-249
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బకస� మసడల
ఇసటట ననస:104-3-250
వయససస:39
లస: పప

5194 JBV3837986
పపరర: మమలలర శశరగ� జవరసదద�

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� bavireddy
ఇసటట ననస:104-3-225
వయససస:43
లస: పప

5202 SAA0822776
పపరర: నడరరయణ బబరగడడ

5214 JBV3834157
పపరర: ఆసజనవయబలల� మసడల�

93-99/221

భరస : గగపసకకషష సదసరర
ఇసటట ననస:104-3-225
వయససస:35
లస: ససస స

5199 AP151010585338
పపరర: ససరరఖవత ఉగరరరరల� ఉగరరరరల

5211 SAA1244474
పపరర: చడసదదన అమబలలఠర

5191 JBV3837598
పపరర: రరధ� తతట�

భరస : రరఘవయమఖ� జవరశదద
ఇసటట ననస:104-3-209
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరయఖ� చససడసరర
ఇసటట ననస:104-3-242
వయససస:62
లస: ససస స

5207 AP151010582252
పపరర: మమరససడతయబలల అమలలతష�
amulotu
తసడడ:డ హనసమసతరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104-3-248
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� పప తషరరజ
ఇసటట ననస:104-3-250
వయససస:39
లస: పప

5193 JBV3831906
పపరర: కకషష తతట� thota

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప booragadda
ఇసటట ననస:104-3-236
వయససస:27
లస: పప
93-99/1127

93-99/1196

భరస : శకనవరస� తతట
ఇసటట ననస:104-3-208
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల� ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-225
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరససడతయబలల� ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-225
వయససస:44
లస: పప
5204 SAA1221860
పపరర: అనసతలకడహ బబరగడడ

93-99/220

తసడడ:డ రరఘవయఖ జవరశడడ
ఇసటట ననస:104-3-209
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప� బబవరగడడ
ఇసటట ననస:104-3-225
వయససస:36
లస: ససస స
5201 AP151010582551
పపరర: దడనడరరవప ఉగరరరరల� ఉగరరరరల

5190 SAA1191238
పపరర: వనసకట ససబబమహ జలలర డ

తసడడ:డ కకటయఖ� thota
ఇసటట ననస:104-3-208
వయససస:71
లస: పప
93-101/37

5188 SAA1338714
పపరర: రవ తతజ మలకలపలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలకలపలర
ఇసటట ననస:104-3-158
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప లలట జలలర డ
ఇసటట ననస:104-3-202
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష� తతట
ఇసటట ననస:104-3-208
వయససస:36
లస: పప
5195 AP151010588254
పపరర: నడగమలలర శశరర జవరశన

93-99/1195

భరస : శకనవరస రరవప మలకలపలర
ఇసటట ననస:104-3-158
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష జలలర డ
ఇసటట ననస:104-3-202
వయససస:34
లస: ససస స
5192 JBV3831393
పపరర: శకనస తతట� తతట

5187 SAA1338839
పపరర: పదహ మలకలపలర

5212 JBV3837440
పపరర: శశకలజ� మసడల�

93-99/240

భరస : ఆసజనవయబలల� mandala
ఇసటట ననస:104-3-250
వయససస:34
లస: ససస స
93-99/242

5215 SAA1243336
పపరర: జగదథశ కలమమర తననరర

93-100/1048

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:104-3-251
వయససస:18
లస: పప
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93-99/243

భరస : వటలమడవప nanduri
ఇసటట ననస:104-3-252
వయససస:34
లస: ససస స
5219 SAA0914177
పపరర: మసరసనమహ నసడసరర

93-99/246

93-99/249

5231 SAA1336411
పపరర: నడగరరరజన నసడసరర

93-99/252

93-99/255

93-99/1197

5226 JBV3832755
పపరర: రతయఖ� పపదడ ద�

5229 JBV3831369
పపరర: రసగరరరవప పపదడ ద� పపదడ ద

5232 SAA1336320
పపరర: సరయ కలమమర నసడసరర

93-101/39

5235 JBV2012847
పపరర: అఅకమహరరవప బబదచ

5238 AP151010585180
పపరర: లకడహ సప మశశటట సప మశశటట

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-3-257
వయససస:50
లస: పప

93-99/256

5244 SAA1040773
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప వదస
డ రర

5224 JBV2012995
పపరర: రరధడరరణణ� ధసళపరళర

93-99/251

5227 SAA0914219
పపరర: శశషగరరర ధసళపరళళ

93-99/254

5230 AP151010585604
పపరర: పరరశత నసడసరర� నసడసరర

93-99/257

భరస : గగవసదరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-3-255
వయససస:41
లస: ససస స
93-99/1198

5233 SAA0568279
పపరర: శవ నడగరరజ భబవవ

93-101/38

భరస : అసకమ రరవప బబదత
ఇసటట ననస:104-3-256
వయససస:31
లస: ససస స
93-101/40

5236 JBV2012656
పపరర: ఆఅజనవయబలల బబదచ

93-101/41

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ బబదత
ఇసటట ననస:104-3-256
వయససస:60
లస: పప
93-99/259

5239 SAA0727331
పపరర: ససతమననజ సప మశశటట

93-99/260

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-3-257
వయససస:26
లస: పప
93-99/262

భరస : చసదడ శశఖర రరవప వదస
డ రర
ఇసటట ననస:104-3-261
వయససస:45
లస: ససస స
93-99/264

93-99/248

తసడడ:డ దసరరరరరవప ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:104-3-254
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-3-257
వయససస:43
లస: ససస స

93-99/261 5241 SAA1040781
5240 AP151010582059
పపరర: శకనవరసరరవప సప మశశటట సప మశశటట
పపరర: ససనత వదస
డ రర

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప వదస
డ రర
ఇసటట ననస:104-3-261
వయససస:27
లస: పప

93-99/253

తసడడ:డ ఆఅజనవయబలల బబదత
ఇసటట ననస:104-3-256
వయససస:36
లస: పప
93-99/258

5221 AP151010582055
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతటకకర

భరస : శశషగరరర ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:104-3-254
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : పరరశత
ఇసటట ననస:104-3-255
వయససస:21
లస: పప

భరస : నడగ మహహసదడ సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-3-257
వయససస:27
లస: ససస స

5243 SAA1040765
పపరర: పడదథప కలమమర వదస
డ రర

93-99/250

తసడడ:డ రతస యఖ� పపదడ ద
ఇసటట ననస:104-3-254
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఆఅజనవయబలల బబదత
ఇసటట ననస:104-3-256
వయససస:50
లస: ససస స
5237 SAA1030949
పపరర: అపరష సప మశశటట

5223 SAA0914235
పపరర: కటటకక నడగరరజ

93-99/245

తసడడ:డ నడసచడరయఖ� తతటకకర
ఇసటట ననస:104-3-252
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప� peddi
ఇసటట ననస:104-3-254
వయససస:34
లస: పప

తలర : పరరశత
ఇసటట ననస:104-3-255
వయససస:23
లస: పప
5234 JBV2016095
పపరర: ధనలకడహ బబదచ

93-99/247

తసడడ:డ నలవవణణ రరవప కటటకక
ఇసటట ననస:104-3-253
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-3-254
వయససస:42
లస: ససస స
5228 JBV3831310
పపరర: శకనవరసరరవప నసడసరర�
నసడసరర
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-3-254
వయససస:47
లస: పప

5220 JBV2013498
పపరర: ధనకకటమహ తతట

5218 JBV2013514
పపరర: నడగమలలర శశరర శవరలశశటట

భరస : మహహశశరరరవప shivalsetty
ఇసటట ననస:104-3-252
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ thota
ఇసటట ననస:104-3-252
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : nagaraju కరటటకక
ఇసటట ననస:104-3-253
వయససస:35
లస: ససస స
5225 JBV3834553
పపరర: ససజజత నసడసరర� నసడసరర

93-99/244

భరస : రరసబబబబ� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-3-252
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:104-3-252
వయససస:68
లస: ససస స
5222 JBV2013522
పపరర: మమధవ కటటకక

5217 JBV2011963
పపరర: ఉమమమహహశశరర� తననరర�

5242 SAA1040757
పపరర: ససనల కలమమర వదసడ రర

93-99/263

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప వదస
డ రర
ఇసటట ననస:104-3-261
వయససస:24
లస: పప
93-99/265

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప లలట వదస
డ రర
ఇసటట ననస:104-3-261
వయససస:53
లస: పప

5245 SAA0914383
పపరర: సరహహత రరతసశశటట

93-99/266

భరస : సతఖనడరరయణ రరతసశశటట
ఇసటట ననస:104-3-262
వయససస:26
లస: ససస స
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93-99/267

భరస : అరవసద బబబబ రరతసశశటట
ఇసటట ననస:104-3-262
వయససస:31
లస: ససస స
93-99/270

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరతసశశటట
ఇసటట ననస:104-3-262
వయససస:37
లస: పప

5250 JBV3832797
పపరర: రరమ కకషష రరతసశశటట

93-99/273

భరస : మబరళకకషష� sandu
ఇసటట ననస:104-3-266
వయససస:40
లస: ససస స

5253 JBV3834256
పపరర: మబరళ� చసదస�

93-99/271

93-99/276

భరస : నవన కలమమర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:104-3-268
వయససస:30
లస: ససస స
5258 JBV2017341
పపరర: శకరరధదక� ఆరరశశటట �

93-99/279

భరస : నడరరయణ సరశమ అరరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-269
వయససస:35
లస: ససస స

93-99/274

5256 SAA0534404
పపరర: రరణబకరదతవ బబలరసకకసడ
bellamkonda
భరస : రమమష బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:104-3-268
వయససస:48
లస: ససస స

93-99/277

5259 JBV3832896
పపరర: నవన కలమమర� బబలరసకకసడ�

93-99/280

తసడడ:డ రసగ రరవప పపల
ఇసటట ననస:104-3-269
వయససస:50
లస: పప

5262 SAA1245430
పపరర: శవ రరణణ పపల

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:104-3-269
వయససస:18
లస: పప

5265 JBV3835873
పపరర: మమరరత� మమటటటట�

93-99/272

5254 SAA1015917
పపరర: హరరత అరరశశటట

93-99/275

93-99/278
5257 SAA0535211
పపరర: రమమష బబలరసకకసడ bellamkonda

తసడడ:డ ససబబబరరవప kollamkonda
ఇసటట ననస:104-3-268
వయససస:58
లస: పప

93-99/1130

భరస : ససభబరరవప పపల
ఇసటట ననస:104-3-269
వయససస:42
లస: ససస స
93-99/1132

5251 JBV3832821
పపరర: ఏడడకకసడలల రరతసశశటట

భరస : రమమశ బబబబ అరరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-268
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబబ� bellamkonda
ఇసటట ననస:104-3-269
వయససస:34
లస: పప
93-99/1129

93-99/269

తసడడ:డ భబససర రరవప ratamshetty
ఇసటట ననస:104-3-262
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలరరవప� chandu
ఇసటట ననస:104-3-266
వయససస:45
లస: పప

5255 SAA0534412
పపరర: అనసష బబలరసకకసడ బబలరసకకసడ

5248 JBV3831351
పపరర: సతఖనడరరయణ రరతసశశటట

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ratamshetty
ఇసటట ననస:104-3-262
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ratamshetty
ఇసటట ననస:104-3-262
వయససస:38
లస: పప

5252 JBV3835782
పపరర: నడగలకడహ� ససదస�

5264 SAA1221753
పపరర: నతశ పపలర

93-99/268

భరస : ఏడడకకసడలల� రరతసశశటట
ఇసటట ననస:104-3-262
వయససస:55
లస: ససస స

5249 JBV3832789
పపరర: అరవసద బబబబ రరతసశశటట

5261 SAA1244417
పపరర: ససబబరరవప పపల

5247 JBV3835758
పపరర: పదడహవత� రరసశశటట �

5260 AP151010582566
పపరర: నడరరయణసరశమ ఆరరశశటట �
అరరశశటట
తసడడ:డ గగపరలరరవప� అరరశశటట
ఇసటట ననస:104-3-269
వయససస:46
లస: పప
5263 SAA1221530
పపరర: ARUN PULI

93-99/281

93-99/1131

తసడడ:డ SUBBA RAO PULI
ఇసటట ననస:104-3-269
వయససస:20
లస: పప
93-99/282

భరస : వనసకట రమణ బబబబ� మమటటటట
ఇసటట ననస:104-3-270
వయససస:41
లస: ససస స

5266 JBV3835980
పపరర: ఏసపస రర రరణణ� యరకసశశటట �

93-99/283

తసడడ:డ శవయమఖ� యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:31
లస: ససస స

5267 AP151010585608
పపరర: కకషషవవణణ నశశసకరరరవప�
నశశసకరరకవప
భరస : హరరబబబబ� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:47
లస: ససస స

93-99/284

93-99/285 5269 AP151010585341
5268 AP151010585108
పపరర: లలమవత ఉగరరరరల� UGGIRALA
పపరర: కకషషకలమమరర ఉగరరరరల�
UGGIRALA
భరస : అసకమహరరవప� UGGIRALA
భరస : ధరహరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-274
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:48
లస: ససస స
వయససస:50
లస: ససస స

93-99/286

5270 SAA0726937
పపరర: మహన కలమమర నశశసకరరకవప

93-99/287

5271 SAA0712927
పపరర: వజయ పవన నశసకరరరవప

తసడడ:డ కకషష వవణణ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:25
లస: పప
5273 JBV3832870
పపరర: కలటటసబ రరవప� ఉగరరరరల�
తసడడ:డ అసకమహ రరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:30
లస: పప

93-99/288

5272 JBV3831450
పపరర: ఉదయ కలమమర యరకసశశటట �
yerramsetty
తసడడ:డ శవయఖ� YARRAMSETTY
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:30
లస: పప

93-99/289

93-99/291

5275 AP151010582083
పపరర: అసకమహరరవప� ఉగరరరరల�

93-99/292

తసడడ:డ హరర బబబబ నశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:27
లస: పప
93-99/290

5274 AP151010582119
పపరర: హరరబబబబ నశశసకరరకవప
తసడడ:డ పసచచయఖ� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కలటటసబరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:52
లస: పప
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5276 AP151010582084
పపరర: ధరరహరరవపఉగరరరరల�
UGGIRALA
తసడడ:డ కలటటసబరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:56
లస: పప

93-99/293

5279 SAA1017996
పపరర: సరగజన దతవ ఉగరరరరల

93-99/294

93-99/297

93-99/299

93-99/302

93-99/305

93-99/307

93-99/310

తసడడ:డ శశషయఖ chandu
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:78
లస: పప

5289 SAA0981762
పపరర: చటటట బబబబ తననరర

5292 AP151010582090
పపరర: దడనయఖ ఉగరరరరల� ఉగరరరరల

5295 SAA0534461
పపరర: శరగషర చసదస chandu

5298 SAA0534487
పపరర: సరసబబడజఖస చసదస chandu

93-99/313

5301 SAA0567412
పపరర: నడగరరజ చసదస chandu

93-99/303

5304 SAA1441435
పపరర: నవన మలలర ల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:38
లస: పప

5284 SAA1245059
పపరర: భబవనవశశరర ఉగరరరరల

93-99/1133

5287 SAA0981812
పపరర: లకడహ నరసమహ తననరర

93-99/301

5290 JBV2013308
పపరర: రరధదక� ఉగరరరరల�

93-99/304

భరస : దడనయఖ� uggirala
ఇసటట ననస:104-3-279
వయససస:45
లస: ససస స
93-99/306

5293 SAA1222405
పపరర: రరణబకసబ ఉగరరరరల

93-99/1134

తసడడ:డ దడనయఖ
ఇసటట ననస:104-3-279
వయససస:19
లస: ససస స
93-99/308

5296 SAA0534438
పపరర: నడగమలలర శశరర చసదస chandu

93-99/309

భరస : శకనవరసరరవప chandu
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:41
లస: ససస స
93-99/311

5299 JBV3832904
పపరర: రరమ కకషష� కఠరరర�

93-99/312

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� kathari
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:32
లస: పప
93-99/314

తసడడ:డ కకషషమబరరస chandu
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:44
లస: పప
93-99/316

93-99/296

భరస : చటటట బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-3-277
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస chandu
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:38
లస: పప
5303 SAA0535252
పపరర: కకషషమబరరస చసదస chandu

93-99/300

భరస : నడగరరజ chandu
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబబ chandu
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:41
లస: ససస స
5300 SAA0914193
పపరర: వనసకట కకషష జలలర డ

5286 JBV3837325
పపరర: మమనస� ఉగరరరరల�

5281 AP151010582006
పపరర: రరసబబబబ UGGIRALA

భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:104-3-276
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవనసకయఖ� ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-279
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమకకకషష� kathari
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:31
లస: ససస స
5297 SAA0534479
పపరర: చసదడకళ చసదస chandu

93-99/298

తసడడ:డ ససబబ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-3-277
వయససస:60
లస: పప

భరస : వరవనసకయఖ� uggirala
ఇసటట ననస:104-3-279
వయససస:60
లస: ససస స
5294 JBV3835964
పపరర: కకషషకలమమరర� కఠరరర�

5283 SAA0982745
పపరర: గసగరరజ ఉగరరరరల

93-99/1200

తసడడ:డ దడనయఖ� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-275
వయససస:49
లస: పప

భరస : దడనయమఖ� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-277
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-3-277
వయససస:33
లస: పప
5291 AP151010585372
పపరర: రరణబకరదతవ ఉగరరరరల� uggirala

93-99/295

తసడడ:డ అసకమహరరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-276
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బడహహయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-3-277
వయససస:27
లస: ససస స
5288 SAA0981796
పపరర: బడహహయఖ తననరర

5280 AP151010585094
పపరర: లకడహ ఉగరరరరల� ఉగరరరరల

5278 SAA1432350
పపరర: సరయ హనషర జడడల

భరస : సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-3-275
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప� ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-276
వయససస:53
లస: ససస స
5285 SAA0981838
పపరర: కకటటశశరర తననరర

93-99/1199

భరస : శకరరస
ఇసటట ననస:104-3-274
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-3-275
వయససస:26
లస: ససస స
5282 JBV2016723
పపరర: మణణ� ఉగరరరరల�

5277 SAA1432368
పపరర: నలశర జడడల

5302 SAA0535260
పపరర: శకనవరసరరవప చసదస chandu

93-99/315

తసడడ:డ కకషషమబరరస chandu
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:48
లస: పప
93-99/1201

5305 SAA1440676
పపరర: శకదతవ మలలర ల

93-99/1202

భరస : నవన మలలర ల
ఇసటట ననస:104-3-282
వయససస:33
లస: ససస స
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5306 AP151010585281
పపరర: శవమహ ఆళళ� Alla

93-99/317

భరస : అసకమహరరవప� Alla
ఇసటట ననస:104-3-285
వయససస:51
లస: ససస స
5309 SAA1419621
పపరర: సరశత అలర

93-99/1204

5310 SAA1030915
పపరర: పరరహల అల

93-99/321

5313 AP151010582098
పపరర: మమరరససడతయబలల ఆళళ� alla

93-99/319

93-99/1203

5311 AP151010585187
పపరర: రరణబకమహ ఆళళ� alla

93-99/320

భరస : మమరససడతయబలల� alla
ఇసటట ననస:104-3-286
వయససస:56
లస: ససస స
93-99/322

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ� alla
ఇసటట ననస:104-3-286
వయససస:63
లస: పప
93-99/324

5308 SAA1338268
పపరర: గరయతడ ఆళర

తసడడ:డ అసకమహరరవప ఆళర
ఇసటట ననస:104-3-285
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప అలమర
ఇసటట ననస:104-3-286
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� alla
ఇసటట ననస:104-3-286
వయససస:34
లస: పప
5315 JBV3832912
పపరర: చసదడ శశఖర� నశశసకరరరవప�

93-99/318

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ� Alla
ఇసటట ననస:104-3-285
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప అలర
ఇసటట ననస:104-3-285
వయససస:22
లస: ససస స
5312 JBV3833019
పపరర: పపరష చసదడ రరవప� ఆళళ�

5307 AP151010582097
పపరర: అసకమహరరవప ఆళళ� Alla

5314 JBV2015717
పపరర: రమణ� నశశసకరరరవప�

93-99/323

భరస : సరసబశవరరవప� nisshankararao
ఇసటట ననస:104-3-289
వయససస:42
లస: ససస స

93-99/325 5317 SAA1010578
5316 JBV2015451
పపరర: సరసబశవరరవప� నశశసకరరరవప�
పపరర: బసధస పససపపలలటట

93-99/326

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� nisshankararao
ఇసటట ననస:104-3-289
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ� నశశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-3-289
వయససస:55
లస: పప

5318 JBV3835097
పపరర: అనతడ వరణణ� పససపపలలటట�

93-99/327

5319 AP151010585081
పపరర: శవభబరత పససపపలలటట�
pasupuleti
భరస : బబబబరరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-3-290
వయససస:57
లస: ససస స

93-99/328

5320 JBV3831484
పపరర: నడగరరజ పససపపలలటట�
పససపపలలటట
తసడడ:డ బబబబరరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-3-290
వయససస:33
లస: పప

93-99/330

93-99/331

5322 AP151010582105
పపరర: బబబబరరవప పససపపలలటట�
pasupuleti
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-3-290
వయససస:60
లస: పప

93-99/332

5323 SAA0914342
పపరర: లకడహ భబరర వ బబరగడడ

93-99/333

5325 AP151010582549
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� పలచగళళ�

93-99/335

భరస : కకటటశశరరరవప� pasupuleti
ఇసటట ననస:104-3-290
వయససస:46
లస: ససస స
5321 JBV3831856
పపరర: కకటటశశరరరవప� పససపపలలటట�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� pasupuleti
ఇసటట ననస:104-3-290
వయససస:49
లస: పప
5324 AP151010585622
పపరర: వనసకరయమహ పలచగళళ�
palcholla
భరస : వనసకటటశశరరరవప� palcholla
ఇసటట ననస:104-3-291
వయససస:52
లస: ససస స

93-99/334

5327 AP151010585279
పపరర: చచననమహ బబరగడడ

93-99/337

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప� పపరస
ఇసటట ననస:104-3-293
వయససస:34
లస: పప

5328 AP151010582550
పపరర: కకటటశశరరరవప కరకరర

93-99/339

93-99/338

5329 SAA1222348
పపరర: వజయ లకడహ కరకరర

93-99/1135

93-99/340 5332 JBV3831500
5331 AP151010585257
పపరర: భబరత పససపపలలటట� పససపపలలటట
పపరర: సరయచసద పపరస� puram

5334 SAA0138263
పపరర: శక లకడహ వపపపల
భరస : సరసబశవరరవప వపపపల
ఇసటట ననస:104-3-294
వయససస:34
లస: ససస స

93-99/336

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:104-3-292
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నడరరయణరరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-3-293
వయససస:62
లస: ససస స
93-99/342

5326 JBV3834686
పపరర: శవకలమమరర� పప టర పరటట�
భరస : బబబబరరవప� పప టర పరటట
ఇసటట ననస:104-3-292
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మమళయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:104-3-292
వయససస:57
లస: పప

భరస : వరపడసరదరరవప� puram
ఇసటట ననస:104-3-293
వయససస:51
లస: ససస స
5333 JBV3351079
పపరర: మననజ కలమమర� పపరస�

భరస : ససబబబరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-3-291
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ� palcholla
ఇసటట ననస:104-3-291
వయససస:59
లస: పప

భరస : దడనడరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-3-292
వయససస:67
లస: ససస స
5330 JBV3354479
పపరర: గగవసదమహ పపరస� puram

భరస : నడగరరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-3-290
వయససస:29
లస: ససస స

93-99/341

తసడడ:డ పడసరదరరవప� puram
ఇసటట ననస:104-3-293
వయససస:31
లస: పప
93-99/343

5335 AP151010585409
పపరర: శవ పరరశత వపపపల

93-99/344

భరస : వనసకట రతస యఖ వపపపల
ఇసటట ననస:104-3-294
వయససస:41
లస: ససస స
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5336 SAA1151471
పపరర: శకనవరస రరవప dande

93-99/345

తసడడ:డ సతఖనడరరయమ DANDE
ఇసటట ననస:104-3-294
వయససస:35
లస: పప
5339 AP151010585498
పపరర: అనససరఖ వపపపల

93-99/348

93-99/1205

93-99/352

93-99/355

5351 JBV3835766
పపరర: మలలర శశరర చటబటల

93-99/358

93-104/797

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చడవల
ఇసటట ననస:104-3-341
వయససస:33
లస: పప
93-99/363

తసడడ:డ శశషయఖ chandu
ఇసటట ననస:104-3-380
వయససస:73
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల మగరల
ఇసటట ననస:104-4-117
వయససస:33
లస: ససస స

5346 SAA0534776
పపరర: వనసకటరమణ పప తషల pothula

5349 SAA0913914
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప పప తషల

5352 SAA0567438
పపరర: వనసకట సతష బబబబ తననరర
తననరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-3-328
వయససస:31
లస: పప

93-99/1190

93-99/353

5344 AP151010585214
పపరర: రరజరశశరర తతట� తతట

5347 SAA0727141
పపరర: అవనడశ పప తషల

93-99/356

5350 JBV3837465
పపరర: అరరణ� చటబటల�

93-99/357

భరస : అసకమహరరవప� chittala
ఇసటట ననస:104-3-328
వయససస:36
లస: ససస స
93-99/359

5353 JBV3832847
పపరర: మమరససడతయబలల� బబరగడడ �

5358 SAA1151612
పపరర: లకడహ ఝమనస దసడత

5359 AP151010588174
పపరర: ససరఖకలమమరర వడడగరనవన

భరస : నడగరశశరరరవప మగరల
ఇసటట ననస:104-4-117
వయససస:61
లస: ససస స

93-99/360

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-3-335
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబ ససబబబబ chandu
ఇసటట ననస:104-3-380
వయససస:62
లస: ససస స

5364 JBV3840493
పపరర: ససబబరరవమహ మగరల

93-99/351

93-99/354

93-99/361
5355 JBV3831401
పపరర: ఉమమశసకర నశశసకరరరవప�
nishshankarrao
తసడడ:డ సరసబశవరరవప� nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-3-343
వయససస:40
లస: పప

5361 SAA0807869
పపరర: లకడహ తడవవణణ దడసరర

93-99/350

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప pothula
ఇసటట ననస:104-3-308
వయససస:25
లస: పప

93-99/364

5356 SAA0534420
పపరర: వరమహ చసదస chandu

93-99/362

93-101/42

భరస : రరమమరరవప వడడగరనవన
ఇసటట ననస:104-3-953
వయససస:48
లస: ససస స
93-101/43

భరస : రవ కలమమర దడసరర
ఇసటట ననస:104-3-1039
వయససస:25
లస: ససస స
93-101/44

5341 SAA1157957
పపరర: నడగ వనసకట సరయ బవరరడడ

భరస : శకనవరసరరవప� తతట
ఇసటట ననస:104-3-307
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దసడత
ఇసటట ననస:104-3-399
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతశ బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-3-1021
వయససస:18
లస: ససస స
5363 JBV3840519
పపరర: రరజఖలకడహ మగరల

93-99/1206

తసడడ:డ వనసకయఖ నడయబడడ పప తషల
ఇసటట ననస:104-3-308
వయససస:59
లస: పప

భరస : లకహయఖ chittala
ఇసటట ననస:104-3-328
వయససస:66
లస: ససస స

5360 SAA1420348
పపరర: ఉమ లకడహ తననరర

5343 SAA1344480
పపరర: వనసకట సతఖ వరణణ యడర పలర

93-99/347

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బవరరడడ
ఇసటట ననస:104-3-295
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పప తషల
ఇసటట ననస:104-3-308
వయససస:40
లస: ససస స

5348 AP151010582645
పపరర: నటరరజశకనవరసస రరడడడరగతష�
reddyrautu
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ� reddyrautu
ఇసటట ననస:104-3-308
వయససస:47
లస: పప

5357 SAA0535229
పపరర: బబ ససబబబబ చసదస chandu

93-99/349

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-3-300
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబరరవప� తతట
ఇసటట ననస:104-3-307
వయససస:49
లస: పప

5354 JBV3841962
పపరర: గగపస చడవల

5340 AP151010582126
పపరర: భబవనడరరయణ ఉపపల� uppu

5338 AP151010582125
పపరర: వనసకట రతస యఖ వపపప

తసడడ:డ భబవనడనరయణ వపపప
ఇసటట ననస:104-3-294
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ� uppu
ఇసటట ననస:104-3-294
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర యడర పలర
ఇసటట ననస:104-3-299
వయససస:21
లస: ససస స
5345 AP151010582089
పపరర: శకనవరసరరవప తతట� తతట

93-99/346

తసడడ:డ భబవనడనరయణ వపపప
ఇసటట ననస:104-3-294
వయససస:43
లస: పప

భరస : భబవనడనరయణ వపపపల
ఇసటట ననస:104-3-294
వయససస:61
లస: ససస స
5342 SAA1339878
పపరర: తతజససశ యడర పలర

5337 AP151010582554
పపరర: సరసబశవ రరవప వపపప

5362 AP151010582135
పపరర: ససబడమణఖస యడర పలర

93-99/365

తసడడ:డ దడనడమబరరస� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-63
వయససస:57
లస: పప
93-101/45

5365 JBV3840501
పపరర: వరరసజనవయబలల మగరల

93-101/46

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప మగరల
ఇసటట ననస:104-4-117
వయససస:38
లస: పప
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93-101/47

తసడడ:డ రరమయఖ మగరల
ఇసటట ననస:104-4-117
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-4-148
వయససస:49
లస: ససస స

5369 JBV3834280
పపరర: శవశసకర రరవప� శవరలశశటట �

5370 AP151010582537
పపరర: నడరరయణ ఆదదమబలస�
adimulam
తసడడ:డ కకటయఖ� adimulam
ఇసటట ననస:104-4-274
వయససస:67
లస: పప

93-99/369

5371 SAA0534537
పపరర: ఆషర జజఖత యమరకగగపపల
yarragopula
తలర : రతడనకలమమరర yarragopula
ఇసటట ననస:104-4-294
వయససస:27
లస: ససస స

93-99/370

93-99/371

5373 SAA0688507
పపరర: జయదథప కలమమర యరక గగపపల

93-100/61

5374 SAA0727075
పపరర: దసరరరసవరగ యమడర పఅల

93-99/372

భరస : సదడశవరరవప� yarragopula
ఇసటట ననస:104-4-294
వయససస:39
లస: ససస స
5375 JBV3834736
పపరర: ససజజత యడర పలర � యడర పలర

తలర : రతన కలమమరర యరకగగపపల
ఇసటట ననస:104-4-294
వయససస:27
లస: పప
93-99/373

భరస : రవకలమమర� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-299
వయససస:40
లస: ససస స
5378 AP151010582132
పపరర: శకనవరసరరవప యడర పలర �
యడర పలర
తసడడ:డ అసకమహరరవప � యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-300
వయససస:47
లస: పప

93-99/376

5381 SAA0914565
పపరర: వనసకట రమమశ బబబబ గరదచ

93-99/379

93-99/382

93-102/848

భరస : అసకమహరరవప� alla
ఇసటట ననస:104-4-305
వయససస:57
లస: ససస స

5379 SAA0914581
పపరర: నడగ భవరన గరదచ

93-99/377

93-99/385

5380 SAA0914573
పపరర: వనసకరయమహ గరదచ

93-99/378

భరస : యమనడదదరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:104-4-301
వయససస:72
లస: ససస స

93-99/380 5383 SAA0914052
5382 AP151010585363
పపరర: కకటటశశరర చససడసరర� chunduru
పపరర: రరమ కకషష చససడసరర

5385 SAA1244664
పపరర: పరరశత చససడసరర

5388 SAA0727034
పపరర: కకషష వవణణ మనసడ

5391 JBV2010205
పపరర: అసకబబబబ� చససడసరర�

5394 JBV2010551
పపరర: ససతడరరమయఖ � alla
తసడడ:డ అసకమహరరవప� alla
ఇసటట ననస:104-4-305
వయససస:37
లస: పప

93-99/381

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:104-4-302
వయససస:26
లస: పప
93-99/1138

5386 SAA1444371
పపరర: మన కలమమరర చససడసరర

93-99/1207

భరస : రరమ కకషష చససడసరర
ఇసటట ననస:104-4-302
వయససస:24
లస: ససస స
93-99/383

5389 AP151010585365
పపరర: రతనకలమమరర చససడసరర�
chunduru
భరస : కకటటశశరరరవప� chunduru
ఇసటట ననస:104-4-303
వయససస:52
లస: ససస స

93-99/384

93-99/386

5392 JBV3837309
పపరర: ధరణణదతవ� ఆళళ�

93-99/388

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� chunduru
ఇసటట ననస:104-4-303
వయససస:35
లస: పప
93-99/389

93-99/375
5377 AP151010582654
పపరర: రవకలమమర యడర పలర � యడర పలర

తసడడ:డ అసకమహరరవప � yadlapalli
ఇసటట ననస:104-4-299
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవశ రరవప monadu
ఇసటట ననస:104-4-303
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� chunduru
ఇసటట ననస:104-4-303
వయససస:34
లస: పప
5393 AP151010585195
పపరర: రగజజ ఆళళ� alla

93-99/374

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-4-302
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-4-302
వయససస:22
లస: పప
5390 JBV2010379
పపరర: బడహహనడయబడడ� చససడసరర�

5376 AP151010582556
పపరర: కకరణకలమమర యడర పలర �
యడర పలర
తసడడ:డ అసకమహరరవప� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-299
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:104-4-302
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ� చససడసరర
ఇసటట ననస:104-4-302
వయససస:47
లస: పప
5387 SAA1256429
పపరర: మననహర చససడసరర

భరస : కకరణ కలమమర yadlapalli
ఇసటట ననస:104-4-299
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ గరదచ
ఇసటట ననస:104-4-301
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యమనడధదరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:104-4-301
వయససస:54
లస: పప
5384 AP151010582107
పపరర: శకనవరసరరవప చససడసరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప meduri
ఇసటట ననస:104-4-148
వయససస:62
లస: పప

93-99/368

తసడడ:డ మహహశశర రరవప� shivalsetty
ఇసటట ననస:104-4-252
వయససస:34
లస: పప
5372 SAA0138248
పపరర: రతన కలమమరగ� యరకగగపపల�

93-99/366 5368 AP151010582047
93-99/367
5367 AP151010585221
పపరర: ససరఖకలమమరర మమడసరర meduri
పపరర: సరసబశవరరవప మమడసరర meduri

భరస : ససతడరరమయఖ� alla
ఇసటట ననస:104-4-305
వయససస:35
లస: ససస స
93-99/390

5395 AP151010585632
పపరర: కలససమకలమమరర బబరగడడ �
బబరగడడ
భరస : కకటటశశరరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-306
వయససస:44
లస: ససస స

93-99/391
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93-99/392

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-306
వయససస:25
లస: పప
5399 SAA1221464
పపరర: రరవత బబరగడడ

93-99/1139

భరస : శవ కకటటశశరరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-306
వయససస:21
లస: ససస స
5402 SAA0981853
పపరర: ఓస కకటటశశర రరవప బబరగడడ

5397 SAA0535294
పపరర: శవకకటటశశరరరవప బబరగడడ
బబరగడడ
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-306
వయససస:27
లస: పప
5400 SAA1258144
పపరర: రరవత బబరగడడ

93-99/393

5398 AP151010582547
పపరర: కకటటశశరరరవప బబరగడడ �
బబరగడడ
తసడడ:డ కలచతలరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-306
వయససస:48
లస: పప

93-99/394

93-102/849

5401 AP151010585336
పపరర: కకషషకలమమరర బబరగడడ

93-99/395

భరస : siva koteswararao బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-306
వయససస:21
లస: ససస స
93-99/396

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-307
వయససస:29
లస: పప

5403 SAA1245026
పపరర: మలర క బబరగడడ

భరస : ఆదదనడరరయణ� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-307
వయససస:45
లస: ససస స
93-99/1140

భరస : ఓమ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-4-307
వయససస:22
లస: ససస స

93-99/398 5406 SAA0535286
5405 AP151010585199
పపరర: వనసకటటశశరమహ జడడగబ� జడడగబ
పపరర: శవరరస జడడగబ

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-4-309
వయససస:45
లస: ససస స
5408 SAA0726986
పపరర: పపడమ కలమమర కకసగలఎస

5404 SAA0534511
పపరర: నడగలకడహ జడడగబ jidugu

93-99/397

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప jidugu
ఇసటట ననస:104-4-309
వయససస:27
లస: ససస స
93-99/399

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-309
వయససస:27
లస: పప

5407 SAA0635540
పపరర: ససధడ రరన అసదసగబలమ

93-101/48

భరస : పపడమ కలమమర అసదసగబల
ఇసటట ననస:104-4-309
వయససస:38
లస: ససస స

93-101/49

తసడడ:డ జజబబ కకసగలమ
ఇసటట ననస:104-4-309
వయససస:39
లస: పప
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5409 JBV3837317
పపరర: మహలకడహదతవ� జడడగబ�

93-99/400

భరస : నరరసదడశకనవరస� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-310
వయససస:35
లస: ససస స
5412 AP151010582544
పపరర: నరరసదడశకనవరసస జడడగబ�
jidugu
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104-4-310
వయససస:40
లస: పప
5415 SAA1258367
పపరర: దసరర నవన వలర భదడసస

93-99/404

93-102/850

తసడడ:డ కకషషమబరరస� ramisetty
ఇసటట ననస:104-4-314
వయససస:55
లస: పప

93-99/405 5414 SAA0918161
5413 AP151010582088
పపరర: దడమదరరరవప జడడగబ� jidugu
పపరర: నడగరశశర రరవప జడడగబ

5416 AP151010585196
పపరర: తడపపరకలమమరర జడడగబ� jidugu

5419 AP151010582092
పపరర: రగమఋషస జడడగబ� జడడగబ

93-99/407

5422 JBV2012896
పపరర: ససతడరరమయఖ� ఉగరరరరల�
తసడడ:డ దడనడరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-315
వయససస:38
లస: పప

93-99/406

5417 SAA0913906
పపరర: రవసదడ జడడగబ

93-99/408

తసడడ:డ ఋషస జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-312
వయససస:24
లస: పప
93-99/410

తసడడ:డ వనసకయఖ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-312
వయససస:48
లస: పప
93-99/412

93-99/402

తసడడ:డ వనసకయఖ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-310
వయససస:68
లస: పప

భరస : రగమబబషస� jidugu
ఇసటట ననస:104-4-312
వయససస:44
లస: ససస స
93-99/409

5411 AP151010585213
పపరర: లకడహససజజత జడడగబ� jidugu

భరస : నడగరశశరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104-4-310
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� jidugu
ఇసటట ననస:104-4-310
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రగమమ రరశ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-312
వయససస:27
లస: పప
5421 SAA0322677
పపరర: ఉదయచసదడరరవప� రరమశశటట �

93-99/401

భరస : దడమధరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104-4-310
వయససస:52
లస: ససస స

భసధసవప: దడమదర రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-310
వయససస:21
లస: పప
5418 SAA0981846
పపరర: రరజవ జడడగబ

5410 AP151010585189
పపరర: అనససరఖమహ జడడగబ� jidugu

5420 SAA0323006
పపరర: పదడహవత� రరమశశటట �

93-99/411

భరస : ఉదయ చసదడ రరవప� ramisetty
ఇసటట ననస:104-4-314
వయససస:51
లస: ససస స
93-99/413

5423 JBV3834629
పపరర: రరజఖలకడహ� ఉగరరరరల�

93-99/414

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-316
వయససస:32
లస: ససస స
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5424 JBV3837945
పపరర: వనసకరయమహ� ఉగరరరరల�

93-99/416

5425 JBV3831435
పపరర: ధనససజయరరవప ఉగరరరరల

93-99/417

5426 JBV2010445
పపరర: మమరససడతయబలల వపగరరరరల

భరస : ఉదయ చసదడ రరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-316
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయచసదడరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-316
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయచనడ న రరవప వపగరరరరల
ఇసటట ననస:104-4-316
వయససస:36
లస: పప

5427 AP151010582543
పపరర: ఉదయచసదడరరవప� ఉగరరరరల�

5428 SAA0727240
పపరర: సరశత ఉగరరరరల

5429 JBV3835808
పపరర: ధనలకడహ� పససపపలలటట�

93-99/419

తసడడ:డ కలటటసబరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-316
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససత రరమయఖ UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:32
లస: ససస స

5430 JBV2011971
పపరర: శశకలజ� ఉగరరరరల�

93-99/422

భరస : మమరససడతయబలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:40
లస: ససస స
5433 JBV3832839
పపరర: శసకర రరవప� పససపపలలటట�

93-99/425

93-99/1142

93-99/427

93-99/1208

తసడడ:డ రరఘవ రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-4-320
వయససస:34
లస: పప
5445 AP151010585181
పపరర: రరఘవమహ బడత�

93-99/433

తసడడ:డ రమమషరబబబ� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-322
వయససస:35
లస: పప

93-99/426

5435 SAA1221662
పపరర: రవ దతవ రరజ ఉగరరరరల

5437 SAA1221894
పపరర: నగరజ ఉగరరరరల

5440 JBV3833167
పపరర: పపరషచసదడ రరవప� ఉగరరరరల�

93-99/436

93-99/1143

93-99/1141

5438 SAA1256445
పపరర: అనల కలమమర ఉగరరరరల

93-102/851

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:18
లస: పప
93-99/430

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-320
వయససస:34
లస: పప

5441 AP151010582173
పపరర: మమరరససడతయబలల ఉగరరరరల�
UGGIRALA
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-320
వయససస:62
లస: పప

5443 AP151010585399
పపరర: నరహల బడత� bade

5444 AP151010585397
పపరర: మహలకడహ బడత� బడత

93-99/432

93-99/429

93-99/431

5446 AP151010582063
పపరర: నడగరశశరరరవప బడత� bade

భరస : చనన అసకమహరరవప� బడత
ఇసటట ననస:104-4-321
వయససస:47
లస: ససస స
93-99/434

5449 SAA0914276
పపరర: ససధడఖ రరణణ ఉగరరరరల

5452 JBV2014165
పపరర: మమరససడతయబలల ఉగరరరరల�
UGGIRALA
తసడడ:డ రమమషరబబబ � UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-322
వయససస:38
లస: పప

5447 AP151010582109
పపరర: అసకమహరరవప బడత� bade

93-99/435

తసడడ:డ బడహహనసదస� bade
ఇసటట ననస:104-4-321
వయససస:47
లస: పప
93-99/437

భరస : సరయ భగవరన ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-4-322
వయససస:29
లస: ససస స
93-99/439

93-99/424

తలర : దసరర భవన
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బడహహనసదస� బడత
ఇసటట ననస:104-4-321
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-4-322
వయససస:29
లస: ససస స
5451 JBV3831377
పపరర: సరయ భగవరన� ఉగరరరరల�

5434 SAA0138180
పపరర: దడనడరరవప� ఉగరరరరల�

భరస : నడగరశశరరరవప� bade
ఇసటట ననస:104-4-321
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బడహహనసదస� bade
ఇసటట ననస:104-4-321
వయససస:77
లస: ససస స
5448 SAA0914250
పపరర: శకలకడహ ఉగరరరరల

5432 AP151010585592
పపరర: నడగరశశరమహ ఉగరరరరల�
UGGIRALA
భరస : దడనడరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-319
వయససస:39
లస: ససస స
5442 SAA1420546
పపరర: లకహణ సప మశశటట

93-99/423

తసడడ:డ నడగయఖ� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శశకల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:19
లస: ససస స
5439 JBV2011955
పపరర: భవరన� ఉగరరరరల�

5431 JBV3834793
పపరర: నడగమలలర శశరర� శవరలశశటట �

93-99/421

భరస : శసకర రరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భబససరరరవప� శవలసపటట
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ� pasupuleti
ఇసటట ననస:104-4-318
వయససస:36
లస: పప
5436 SAA1221605
పపరర: ఉష పవన ఉగరరరరల

93-99/420

93-99/418

93-99/438
5450 AP151010585169
పపరర: సతఖవత ఉగరరరరల� UGGIRALA

భరస : రమమష� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-322
వయససస:57
లస: ససస స
93-99/440

5453 AP151010582058
పపరర: రమమష ఉగరరరరల� UGGIRALA

93-99/441

తసడడ:డ అపలయఖ� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-322
వయససస:62
లస: పప
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93-99/442 5455 JBV3351806
5454 JBV3354818
పపరర: ఉసరరరణణ ఉగరరరరల UGGIRALA
పపరర: నరసససహరరవప ఉగరరరరల�
UGGIRALA
భరస : నరసససహరరవప UGGIRALA
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-323
ఇసటట ననస:104-4-323
వయససస:40
లస: ససస స
వయససస:43
లస: పప

93-99/443

5457 JBV3833985
పపరర: రరమమసజనవయబలల� సససకర�

93-101/50

93-99/445

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� sunkara
ఇసటట ననస:104-4-324
వయససస:34
లస: పప
5460 SAA1030634
పపరర: లకడహ పడసనన సససకర

93-101/52

93-99/448

5466 JBV2010114
పపరర: అపరలరరవప� పరలడడగబ�

93-99/451

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పరలడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-327
వయససస:40
లస: పప
93-99/455

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప బసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:104-4-332
వయససస:32
లస: పప
93-99/458

భరస : పడసరద� బలలరలకరర
ఇసటట ననస:104-4-335
వయససస:31
లస: ససస స
5475 AP151010582074
పపరర: ఉదయచసదడరరవప� బబరగడడ �

93-99/461

93-99/464

తసడడ:డ నరసయఖ � జజడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-338
వయససస:82
లస: పప

93-99/449

93-99/447
5462 JBV3832961
పపరర: శవనడగరసజనవయబలల� జడడగబ�

5465 JBV3835881
పపరర: ససతడమహలకడహ� పరలడడగబ�

భరస : వనసకట అపరలరరవప� పరలడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-327
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� పరలడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-327
వయససస:56
లస: ససస స

93-99/453
5467 SAA0727273
పపరర: వసరసత కలమమర నసన కరర
రరవప
తసడడ:డ వనసకట నడగరసరశరరవ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-4-329
వయససస:25
లస: పప

5468 SAA0821927
పపరర: శక లకడహ బసదచడ
డ డడ
భరస : వనసకటటసశరరర బసడచడ
డ డడ
ఇసటట ననస:104-4-332
వయససస:28
లస: ససస స

5470 JBV3835741
పపరర: గరయతడ� వషష
ష మలకల�

5471 JBV3832805
పపరర: చనసససగయఖ� వషష
ష మలకల�

93-99/456

93-99/450

93-99/454

93-99/457

భరస : చనడసససగయఖ� VISHNUMOLAKA
ఇసటట ననస:104-4-334
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ� VISHNUMOLAKA
ఇసటట ననస:104-4-334
వయససస:41
లస: పప

5473 AP151010585502
పపరర: రరణబకరదతవ బబరగడడ � బబరగడడ

5474 JBV2012540
పపరర: శవ రరమకకషష� బబరగడడ �

93-99/459

5476 JBV3835956
పపరర: ససజజత� యలవరరస

5479 JBV3835824
పపరర: భబసహమహ� జడడగబ�

5482 SAA1344464
పపరర: వసశ పసడయ జడడగబ
తసడడ:డ మబరళ కకషష
ఇసటట ననస:104-4-338
వయససస:18
లస: ససస స

93-99/460

తసడడ:డ అసకమహరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-335
వయససస:34
లస: పప
93-99/462

5477 JBV3832888
పపరర: మబరళ కకషష� యలవరరస�

93-99/463

తసడడ:డ నరసససహ రరవప� యలవరరస
ఇసటట ననస:104-4-337
వయససస:34
లస: పప
93-99/465

భరస : అపరల రరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-338
వయససస:74
లస: ససస స
93-99/467

93-101/51

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-4-326
వయససస:33
లస: పప

భరస : మబరళకకషష� యలవరరస
ఇసటట ననస:104-4-337
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మబరళకకషష� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-338
వయససస:34
లస: ససస స
5481 JBV2010080
పపరర: అపరలరరవప� జడడగబ�

93-99/446

భరస : ఉదయచసదడరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-335
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరససడతయబలల� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-335
వయససస:56
లస: పప
5478 JBV3835816
పపరర: రమమదతవ� జడడగబ�

5464 JBV3837655
పపరర: పదడహవత� పరలడడగబ�

5459 SAA1030717
పపరర: ససజనఖ చసదదలల
భరస : శకనవరసస చసదదలల
ఇసటట ననస:104-4-324
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహహశశరరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-4-326
వయససస:54
లస: ససస స

5463 AP151010582056
పపరర: మహహశశరరరవప జడడగబ�
JIDUGU
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-4-326
వయససస:57
లస: పప

5472 JBV3835774
పపరర: నడసచడరమహదతవ� బలలరలకరర�

5461 AP151010585250
పపరర: భబగఖమహ జడడగబ� JIDUGU

93-99/444

తసడడ:డ మమరససడతయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-4-324
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరస సససకర
ఇసటట ననస:104-4-324
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-4-324
వయససస:28
లస: ససస స

5469 SAA0821935
పపరర: వనసకటటసస బసదచడ
డ డడ

5458 SAA1030691
పపరర: భబరర వ సససకర

5456 JBV3833993
పపరర: శకనవరసస సససకర

5480 JBV2010759
పపరర: మబరళకకషష� జడడగబ�

93-99/466

తసడడ:డ అపరలరరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-338
వయససస:44
లస: పప
93-99/1209

5483 SAA0821919
పపరర: గగవరర న గరలభ

93-99/468

తసడడ:డ శవరరమ కకషష గలమభబ
ఇసటట ననస:104-4-340
వయససస:28
లస: ససస స
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5484 AP151010585366
పపరర: వనసకటరరజఖలకడహ గలభబ�
galbha
భరస : వరమహహశశరరరవప� గలమభబ
ఇసటట ననస:104-4-340
వయససస:50
లస: ససస స

93-99/469

5487 SAA0409540
పపరర: రరణబకర దతవ� గలభ�

93-99/472

5485 JBV3832953
పపరర: శవ రరమ కకషష� గలభబ�

తసడడ:డ వరమహహశశర రరవప� గలమభబ
ఇసటట ననస:104-4-340
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ రరగవవసదడ� galbha
ఇసటట ననస:104-4-341
వయససస:33
లస: ససస స

5488 JBV2014785
పపరర: శవ రరఘవవసదడ� గలభబ�

భరస : సరసబశవరరవప� nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-4-343
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమహనరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-4-343
వయససస:73
లస: ససస స

5493 JBV3844818
పపరర: నడసచడరమహ పపలలగబజజ

5494 JBV3844800
పపరర: ఇసదదరరదతవ పపలలగబజజ

93-103/40

భరస : ఉదయచసదడస Puligujju
ఇసటట ననస:104-4-343
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప� బరరహ
ఇసటట ననస:104-4-344
వయససస:50
లస: ససస స
5499 JBV3831427
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� బరరహ�

93-99/482

93-99/485

భరస : వనసకటటశశరరరవప� గగపప
ఇసటట ననస:104-4-345
వయససస:50
లస: ససస స
5505 AP151010582070
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగపప� గగపప

93-99/488

తసడడ:డ రరమకకటటసశర రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:104-4-348
వయససస:26
లస: ససస స

93-99/477

93-103/41

5495 SAA0981739
పపరర: అనసష బరహ

93-99/478

భరస : రరఘశయఖ బరహ
ఇసటట ననస:104-4-344
వయససస:31
లస: ససస స
93-99/480

93-99/492

93-99/481

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బరహ
ఇసటట ననస:104-4-344
వయససస:35
లస: పప
93-99/483

5501 JBV3835899
పపరర: నడగమణణ� వవలశశటట �

93-99/484

భరస : శకనవరస రరవప� వనలశశటట
ఇసటట ననస:104-4-345
వయససస:44
లస: ససస స

5503 JBV3835907
పపరర: నడరరయణమహ� వనలశశటట �

5504 SAA0534503
పపరర: వనసకరయమహ డతగల డతగల

93-99/486

5509 JBV3833910
పపరర: శకనవరసరరవప kosna

5512 SAA0822164
పపరర: గబరర దతవ జడడగబ

93-99/487

భరస : ససతడరరమయఖ డతగల
ఇసటట ననస:104-4-345
వయససస:68
లస: ససస స
93-99/490

5507 JBV3837234
పపరర: వర లకడహ� కకసన�

93-99/491

భరస : శకనవరసరరవప kosna
ఇసటట ననస:104-4-346
వయససస:36
లస: ససస స
93-99/493

తసడడ:డ సరసబయఖ� కకససన
ఇసటట ననస:104-4-346
వయససస:39
లస: పప
93-99/494

5498 JBV2015303
పపరర: రరఘవయఖ బరహ

భరస : వనసకటశకనవరస రరవప� velishetty
ఇసటట ననస:104-4-345
వయససస:41
లస: ససస స

5506 AP151010582069
పపరర: లకడహ నడరరయణ గగపప� gopu

93-99/474

5492 AP151010582542
పపరర: సరసబశవరరవప నశశసకరరరవప�
నశశసకరరకవప
తసడడ:డ గగవసదస� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-4-343
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ� గగపప
ఇసటట ననస:104-4-345
వయససస:87
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� కరటటకక
ఇసటట ననస:104-4-346
వయససస:68
లస: ససస స
5511 SAA0822131
పపరర: మమనక పప తషల

5500 JBV3837358
పపరర: వనమలమహ� వనలశశటట �

5489 JBV2012961
పపరర: ఆదదలకడహ� నశశసకరరరవప�

93-99/476

భరస : రతస యఖ� వనలశశటట
ఇసటట ననస:104-4-345
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడహ నడరరయణ� గగపప
ఇసటట ననస:104-4-345
వయససస:54
లస: పప
5508 JBV3837226
పపరర: లకడహ� కరటటకక�

5497 SAA0727224
పపరర: నడగరరజ బరహ

93-99/471

భరస : ఉమమశసకర� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-4-343
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర barma
ఇసటట ననస:104-4-344
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ� barma
ఇసటట ననస:104-4-344
వయససస:60
లస: పప
5502 AP151010585576
పపరర: రరఘవమహ గగపప� gopu

93-99/473

భరస : వనసకటటశశరరర Puligujju
ఇసటట ననస:104-4-343
వయససస:77
లస: ససస స
93-99/479

5486 SAA1030998
పపరర: లకడహ పరరశత సప మశశటట

భరస : లకహణ సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-4-341
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ� గలమభబ
ఇసటట ననస:104-4-341
వయససస:36
లస: పప

93-99/475 5491 SAA0534388
5490 JBV3354446
పపరర: లకడహపరరశత � నశశసకర రరవప�
పపరర: శకలకడహ దతవ బబరగడడ బబరగడడ

5496 JBV3354057
పపరర: రరజరశశరర� బరరహ�

93-99/470

5510 SAA1244540
పపరర: గగపస అపసలకటర

93-99/1144

తసడడ:డ అసకమహరరవప
ఇసటట ననస:104-4-346
వయససస:20
లస: పప
93-99/495

భరస : వనసకట ససనల కలమమర జజడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-348
వయససస:33
లస: ససస స

5513 JBV3354370
పపరర: మహలకడహ� పప తషల�

93-99/496

భరస : రరమకకటటశశరరరవప� పప తషల
ఇసటట ననస:104-4-348
వయససస:39
లస: ససస స
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5514 SAA0822149
పపరర: మణణకసఠ నడయబడడ పప తషల

93-99/497

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:104-4-348
వయససస:25
లస: పప
5517 JBV3351715
పపరర: సతఖనడరరయణ చలమర� chilla

93-99/500

93-99/503

భరస : వనసకట కకషష రరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-354
వయససస:66
లస: ససస స
5523 SAA0822180
పపరర: లలతడసబ వరమన పలర

93-99/506

తసడడ:డ నడగయఖ� nanduri
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:62
లస: పప
5529 SAA0822057
పపరర: కకటటశశరర నసడసరర
భరస : వనసకట రరమమరరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:38
లస: ససస స
5532 SAA0822016
పపరర: అదద లకడహ నసడసరర

93-99/513

93-99/516

భరస : మమరససడతయబలల� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-360
వయససస:42
లస: ససస స

5522 SAA0822123
పపరర: కకషష కలమమరర nanduri

93-99/504

93-99/507 5525 JBV3832920
5524 AP151010585308
పపరర: మసరసనమహ నసడసరర� nanduri
పపరర: ససరరష� నసడసరర�

5527 SAA1429281
పపరర: అసకమహ రరవప నసడసరర

5530 JBV2013332
పపరర: భబలకడహ� చసదస�

5533 JBV2016194
పపరర: శకనవరసరరవప� చసదస�

5536 SAA0822040
పపరర: అసకమహ రరవప నసడసరర

93-101/53

5539 SAA0871419
పపరర: వనసకటటష జడడగబ

5542 SAA1031020
పపరర: మహ లకడహ యడర పలర
తసడడ:డ మమరససడతయబలల యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-360
వయససస:23
లస: పప

93-99/505

93-99/508

తసడడ:డ పప తషరరజ� nanduri
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:33
లస: పప
93-99/1210

5528 SAA1258862
పపరర: అసకమహ రరవప నసడసరర

93-103/744

తసడడ:డ POTHU RAJU నసడసరర
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:38
లస: పప
93-99/511

5531 AP151010585466
పపరర: రరణబకరదతవ జడడగబ� జడడగబ

93-99/512

భరస : నడగరశశరరరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:45
లస: ససస స
93-99/514

5534 SAA0535336
పపరర: వనసకట రరమమరరవప నసడసరర
నసడసరర
తసడడ:డ అసకమహరరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:39
లస: పప

93-99/517

5537 SAA1221597
పపరర: వజయ చసడడ

93-99/515

93-99/1145

తసడడ:డ మబరళ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:21
లస: పప
93-101/54

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:28
లస: పప
93-99/519

93-99/502

భరస : ససరరష nanduri
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ నసడసరర
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమకకషష నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:62
లస: ససస స
5541 AP151010585310
పపరర: తన వనసకరయమహ యడర పలర

5521 SAA1031103
పపరర: సరయ కకషష వవమనపఅల

తసడడ:డ గగపరలరరవప� chandu
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:52
లస: పప
5538 SAA0727554
పపరర: రరణబకర నశశసకరరరవప

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-4-354
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� చసదస
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అసకమహ రరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:104-4-357
వయససస:62
లస: ససస స
5535 AP151010582138
పపరర: నడగరశశరరరవప జడడగబ� జడడగబ

భరస : వర భదడడరరవప� AMARAVATHI
ఇసటట ననస:104-4-354
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తష రరజ నసడసరర
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:38
లస: పప
93-99/510

93-99/499

93-99/501 5519 JBV3837291
5518 JBV3834751
పపరర: లకడహ పడసనన రరణణ� అమరరవత�
పపరర: నడగరశశరమహ� జడడగబ�

భరస : పప తషరరజ� nanduri
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:54
లస: ససస స
93-99/509

5516 SAA0914326
పపరర: అనల కలమమర చలమర

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చలమర
ఇసటట ననస:104-4-352
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవ బడహహయఖ వరమన పలర
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప vamanapalli
ఇసటట ననస:104-4-356
వయససస:46
లస: ససస స
5526 AP151010582140
పపరర: పప తషరరజ నసడసరర� nanduri

93-99/498

తసడడ:డ వనసకయఖ నడయబడడ� పప తషల
ఇసటట ననస:104-4-348
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� chilla
ఇసటట ననస:104-4-352
వయససస:48
లస: పప
5520 JBV3837275
పపరర: మమణణకఖస� జడడగబ�

5515 JBV3351517
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� పప తషల�

5540 SAA0726663
పపరర: శశషపరవన యడర పఅల

93-99/518

తసడడ:డ మమరససడతయబలల యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-360
వయససస:25
లస: ససస స
93-99/520

5543 SAA1503192
పపరర: మమరససడతయబలల యడర పలర �
యడర పలర
తసడడ:డ దడనడమబరరస� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-360
వయససస:61
లస: పప

93-99/521
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5544 AP151010582130
పపరర: అసకమహ రరవప యడర పలర �
yadlapalli
తసడడ:డ నడగయఖ� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-361
వయససస:77
లస: పప

93-99/522

5547 AP151010585204
పపరర: వసససధర యడర పలర

93-99/525

93-99/528

5551 AP151010582134
పపరర: అసకమహరరవప యడర పలర

93-99/529

5552 AP151010585700
పపరర: శవనడగలకడహ తననరర� tanniru

93-99/530

భరస : అసకమహరరవప� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-4-363
వయససస:43
లస: ససస స

93-99/536

5558 AP151010585562
పపరర: అననపపరష ఆదదమబలస�
adimulam
భరస : నడరరయణ� adimulam
ఇసటట ననస:104-4-373
వయససస:60
లస: ససస స

93-99/537

93-99/538

93-99/539 5561 JBV3836277
5560 JBV2011435
పపరర: ఉదయచసదడరరవప� అమలలతష�
పపరర: అనససరఖదతవ� ఉగరరరరల�

93-99/540

5563 AP151010594095
పపరర: వరణణ Adusumalli

93-103/42

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససవరలమశశటట
ఇసటట ననస:104-4-1485
వయససస:23
లస: పప
93-99/543

5566 SAA0445445
పపరర: రరణబక మబనగర

భరస : నరసససహరరవప� padi
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:50
లస: ససస స
93-99/549

93-102/37

5564 SAA0982752
పపరర: దసరర పరవన పరడడ

93-99/542

భరస : అనవష పరడడ
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:30
లస: ససస స
93-99/544

5567 JBV2014181
పపరర: పదడహవత� చమట�

93-99/545

భరస : ససబబబరరవప� చమట
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:43
లస: ససస స

5569 AP151010585173
పపరర: అనససరఖమహ మమడసరర�
మమడసరర
భరస : పప తషరరజ� మమడసరర
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:67
లస: ససస స

93-99/547

5572 SAA0726721
పపరర: రరజజ కకటట షణహన చమట

93-99/550

తసడడ:డ ససబబబరరవప చమట
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:26
లస: పప

93-99/534

భరస : దడనడ రరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-4-859
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప munga
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:41
లస: ససస స
93-99/546

5555 JBV3836087
పపరర: అననపపరష � శకపరలశశటట �
భరస : శకనవరస రరవప� శకపరలసపటట
ఇసటట ననస:104-4-364
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ అడడససmalli
ఇసటట ననస:104-4-1558
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప� padi
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప చమట
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దనమబరగస yadlapalli
ఇసటట ననస:104-4-362
వయససస:47
లస: పప

5557 AP151010585554
పపరర: ధనలకడహ ఆదదమబలస�
adimulam
భరస : కకటటశశరరరవప� adimulam
ఇసటట ననస:104-4-373
వయససస:40
లస: ససస స

5562 SAA1070614
పపరర: రరమ గగవసద ససవరలమశశటట

5571 SAA0726705
పపరర: పడసనడనకకటట చమట

93-99/527

93-99/535

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-4-812
వయససస:33
లస: పప

5568 AP151010585491
పపరర: మబనకలమమరర పరడడ� padi

5549 SAA0726689
పపరర: లకడహపత యడర పఅల

93-99/533

భరస : కరమల పవన కలమమర � enubari
ఇసటట ననస:104-4-375
వయససస:34
లస: ససస స

5565 JBV3836335
పపరర: జజతసస� పరడడ�

93-99/524

5554 AP151010582507
పపరర: లకడహనడరరయణ తననరర�
తననరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:104-4-363
వయససస:73
లస: పప

93-99/532

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� sripallasetty
ఇసటట ననస:104-4-364
వయససస:31
లస: పప
5559 JBV3836160
పపరర: పసడససలర మహహ ప � ఎనసబబరగ�

93-99/526

తసడడ:డ దడనడమబరరస� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-362
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ� తననరర
ఇసటట ననస:104-4-363
వయససస:48
లస: పప
5556 JBV3833035
పపరర: కరదడర నడధ� శకపరల శశటట �

5548 AP151010585389
పపరర: రరధడకలమమరర యడర పలర

5546 SAA0821950
పపరర: అరరజన యడర పలర

తసడడ:డ అసకమహకలరరవ యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-362
వయససస:30
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-362
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ధడనడ మబరరస� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-362
వయససస:51
లస: పప
5553 JBV3833043
పపరర: అసకమహ రరవప� తననరర�

93-99/523

తసడడ:డ ససబడహహణఖస యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-362
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస� యడర పలర
ఇసటట ననస:104-4-362
వయససస:42
లస: ససస స
5550 JBV3832946
పపరర: నడగరశశర రరవప� యడర పలర �

5545 SAA0821976
పపరర: జజఖతసన యడర పఅల

5570 AP151010585205
పపరర: లకహమహ పరడడ� pasi

93-99/548

భరస : వనసకటనరసయఖ� padi
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:77
లస: ససస స
5573 SAA0859035
పపరర: భరత కలమమర తడవరరస

93-99/551

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తడవరరస
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:26
లస: పప
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5574 JBV3833373
పపరర: పవన కలమమర� పరడడ�

93-99/552

తసడడ:డ నరసససహరరవప� padi
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:32
లస: పప

5575 SAA0893082
పపరర: సరసబశవ రరవప బచసచ

తసడడ:డ అచసఖత రరమయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:55
లస: పప

93-99/555 5578 AP151010582128
5577 JBV3833381
పపరర: బబల కకటటశశరరరవప� మబనగరల�
పపరర: పప తషరరజ మమడసరర� మమడసరర

తసడడ:డ మసరసన రరవప� మబనగరల
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:59
లస: పప
5580 JBV3835972
పపరర: శవపరరశత� ఆదదమబలస�

93-99/553

5576 JBV3831559
పపరర: నరసససహరరవప పరడడ� పపపడ

93-99/554

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ� పపపడ
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:55
లస: పప
93-99/556

తసడడ:డ కకటయఖ� మమడసరర
ఇసటట ననస:104-5-3
వయససస:72
లస: పప

5579 JBV2011948
పపరర: నడగరశశరర� గలబబ�

93-99/559

భరస : శవశసకర� galbha
ఇసటట ననస:104-5-347
వయససస:35
లస: ససస స

93-99/560

5581 AP151010585556
పపరర: వజయలకడహ ఆదదమబలస�
adimulam
భరస : భబససరరరవప� adimulam
ఇసటట ననస:104-5-351
వయససస:59
లస: ససస స

93-99/561

5582 AP151010582148
పపరర: రరమమహనడరరవప
ఆదదమబలస� adimulam
తసడడ:డ భబససరరరవప� adimulam
ఇసటట ననస:104-5-351
వయససస:40
లస: పప

93-99/562

5583 AP151010582147
పపరర: భబససరరరవప ఆదదమబలస�
adimulam
తసడడ:డ కకటయఖ� adimulam
ఇసటట ననస:104-5-351
వయససస:62
లస: పప

93-99/563

5584 AP151010585207
పపరర: సరవతడ చలమర� chilla

93-99/564

5585 JBV3831583
పపరర: శవ బడహహయఖ� వరమనపలర �

93-99/565

5586 AP151010582149
పపరర: సరసబశవరరవప � వరమనపలర �

93-99/566

భరస : రరమహహన రరవప� ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-5-351
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతఖనడనరరయణ�
ఇసటట ననస:104-5-352
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహహయఖ� వవమనపలర
ఇసటట ననస:104-5-356
వయససస:52
లస: పప
93-99/570

5592 SAA0877151
పపరర: వర రరఘవయఖ vuppu

93-99/573

93-99/576

5590 SAA0535328
పపరర: అనల nishshankarrao

93-99/571

5591 JBV2014264
పపరర: ససబబబరరవప� చమటబ�

93-99/572

5593 SAA0822107
పపరర: వనసకట శరగష మమకర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� చమట
ఇసటట ననస:104-5-368
వయససస:56
లస: పప
93-99/574

5596 SAA0914375
పపరర: గగపరల కకషష అరవ

93-99/579

5599 AP151010582136
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప meka
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ� మమక
ఇసటట ననస:104-5-371
వయససస:57
లస: పప

93-99/582

5594 SAA0914359
పపరర: వనసకట లకడహ అరవ

93-99/577

5597 JBV2011708
పపరర: శకనవరసరరవప� మమకర�

93-99/578

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప� మమక
ఇసటట ననస:104-5-371
వయససస:36
లస: పప
93-99/580

5600 SAA0821992
పపరర: ససలలచన చచననపటటట

93-99/581

భరస : వనసకట ససబబ రరవప చచనసనపటటట
ఇసటట ననస:104-5-372
వయససస:33
లస: ససస స

93-99/583 5603 SAA0411389
5602 SAA0822578
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప చచనసనపరటట
పపరర: బసవరరజ� లలవడడ�

తసడడ:డ వనసకట సరశమ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:104-5-372
వయససస:37
లస: పప

93-99/575

భరస : వవణబ గగపరల అరవ
ఇసటట ననస:104-5-371
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబ గగపరల అరవ
ఇసటట ననస:104-5-371
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ అరవ
ఇసటట ననస:104-5-371
వయససస:43
లస: పప

భరస : బసవ రరజ� లలవడడ
ఇసటట ననస:104-5-372
వయససస:37
లస: ససస స

93-99/568

భరస : శకనవరస రరవప మమక
ఇసటట ననస:104-5-371
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససరరఖ పడకరశ రరవప మమక
ఇసటట ననస:104-5-371
వయససస:53
లస: ససస స

5601 SAA0409557
పపరర: పదడహ� లలవడడ�

5588 SAA0534545
పపరర: సరవతడ నసశసకరరరవప
nishshankarrao
భరస : రరమమరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-5-368
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రసగరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-5-368
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రతయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:104-5-368
వయససస:60
లస: పప

5598 SAA0914367
పపరర: వవణబగగపరల అరవ

93-99/567

భరస : వర రరఘవయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:104-5-368
వయససస:54
లస: ససస స

5589 SAA0858938
పపరర: వనసకట శవ సరయ కలమమర
ఉపపల
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:104-5-368
వయససస:28
లస: పప

5595 SAA0822073
పపరర: పడభబవత మమకర

5587 SAA0877144
పపరర: గగవసదమహ ఉపపల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� వవమనపలర
ఇసటట ననస:104-5-356
వయససస:30
లస: పప

93-99/584

తసడడ:డ వర భదడయఖ� లలవడత
ఇసటట ననస:104-5-372
వయససస:45
లస: పప
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93-99/585

తసడడ:డ నరసససహ రరవప� పదద
ఇసటట ననస:104-5-373
వయససస:35
లస: పప
5607 JBV2016004
పపరర: సరశత పపరర

93-99/588

భరస : ఉమమ మహహశశరరరవప pera
ఇసటట ననస:104-5-375
వయససస:31
లస: ససస స
5610 JBV3832938
పపరర: శకనవరస రరవప పపరర

93-99/591

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప� పపరర
ఇసటట ననస:104-5-375
వయససస:37
లస: పప
5613 AP151010585232
పపరర: శశషమహ కటటకక� కటటకక

93-99/594

భరస : చసదడశశఖరరరవప� కటటకక
ఇసటట ననస:104-5-376
వయససస:59
లస: ససస స
5616 SAA1151497
పపరర: ససరరసదడ బబబబ అమబలలతష

93-99/597

5608 AP151010585265
పపరర: మలలర శశరర కరయల� kayala

93-99/589

93-99/600

93-99/603

తసడడ:డ వరరసరశమ� vemanapally
ఇసటట ననస:104-5-379
వయససస:31
లస: పప

93-99/592

93-99/593
5612 SAA0534446
పపరర: శవమమధవ వననకకట vinnakota

5614 SAA0821943
పపరర: వనసకటటసశరరర వనడనకకట

93-99/595

భరస : వనసకటటశశరరరవప vinnakota
ఇసటట ననస:104-5-376
వయససస:30
లస: ససస స

5617 SAA1151638
పపరర: ఈశశర సరయ అమబలలతష

5620 JBV3835923
పపరర: నడగలకడహ� వరమనపలర �

93-99/598

93-99/596

5618 JBV2015790
పపరర: సరసబశవరరవప� అమలలతష�

93-99/599

తసడడ:డ ససరరఖరరవప� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-5-377
వయససస:45
లస: పప
93-99/602

భరస : శవనడగరశశర రరవప� vemanapally
ఇసటట ననస:104-5-379
వయససస:31
లస: ససస స

5621 AP151010585321
పపరర: శవపరరశత వరమనపలర �
vemanapally
భరస : వరరసరశమ� vemanapally
ఇసటట ననస:104-5-379
వయససస:52
లస: ససస స

5623 JBV3834298
పపరర: రరధడకకషష� అలర సశశటట �

5624 JBV2010189
పపరర: బడహహయఖ � వరమనపలర �

93-99/605

93-99/601

93-99/604

తసడడ:డ వరరసరశమ� వవమనపలర
ఇసటట ననస:104-5-379
వయససస:35
లస: పప

5629 SAA0322701
పపరర: రరమమసజనవయబలల�
రరమమయణస�
తసడడ:డ ససబబబరరవప� రరమమయణస
ఇసటట ననస:104-5-383
వయససస:46
లస: పప

93-99/610

5632 JBV3834611
పపరర: రమమదతవ� జడడగబ�

93-99/613

తసడడ:డ రమణ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:104-5-385
వయససస:23
లస: ససస స

5615 JBV3834769
పపరర: భబలకడహ� అమబలలతష�
భరస : సరసబశవరరవప� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-5-377
వయససస:40
లస: ససస స

5628 JBV3834074
పపరర: శవఆసజనవయబలల� దడదద�

93-99/612

93-99/590

5611 AP151010582144
పపరర: శవజగన మహనరరవప�
కరయల�
తసడడ:డ బబపరరరవప� kayala
ఇసటట ననస:104-5-375
వయససస:59
లస: పప

93-99/607

5631 SAA1031046
పపరర: హహమ ససవర సరయ శక పసటటల

5609 JBV3831567
పపరర: పవన కలమమర� కరయల�
తసడడ:డ శవ జగననహహనరరవప� కరయల
ఇసటట ననస:104-5-375
వయససస:34
లస: పప

93-99/606 5626 AP151010582150
5625 JBV2010635
పపరర: శవ నడగరశశరరరవప� వరమనపలర �
పపరర: వరరసరశమ వరమనపలర �
vamanapalli
తసడడ:డ వరరసరశమ� vemanapally
తసడడ:డ బడహహయఖ� వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-5-379
ఇసటట ననస:104-5-379
వయససస:38
లస: పప
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకహయఖ� dadi
ఇసటట ననస:104-5-383
వయససస:31
లస: పప

93-99/587

భరస : శవజగన మహన రరవప� కరయల
ఇసటట ననస:104-5-375
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళమహన� allamsetty
ఇసటట ననస:104-5-379
వయససస:35
లస: పప

93-99/609

5606 JBV3834264
పపరర: అమరరనథ� కరయల�

తసడడ:డ శవశసకర� kayala
ఇసటట ననస:104-5-374
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-05-377
వయససస:24
లస: పప

భరస : బడహహయఖ వవమనపఅల
ఇసటట ననస:104-5-379
వయససస:23
లస: ససస స
5622 JBV3831542
పపరర: శవ నడగ పడసరద� వరమనపలర �

93-99/586

తసడడ:డ అసగకశశవరయ వననకకట
ఇసటట ననస:104-5-376
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-5-377
వయససస:22
లస: పప
5619 SAA1030956
పపరర: లలత కలమమరర వవమనపఅల

5605 AP151010582538
పపరర: కకటటశశరరరవపఆదదమబలస�
adimulam
తసడడ:డ నడరరయణ� adimulam
ఇసటట ననస:104-5-373
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-5-385
వయససస:33
లస: ససస స

5627 JBV3834488
పపరర: పదహజ� రరమమయణస�

93-99/608

భరస : రరమమసజనవయబలల� రరమమయణస
ఇసటట ననస:104-5-383
వయససస:42
లస: ససస స
5630 SAA1151588
పపరర: పరవన మబన సరయ పసటటల

93-99/611

తసడడ:డ రమణ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:104-5-385
వయససస:21
లస: ససస స
5633 AP151010585684
పపరర: పరరశత జడడగబ� JIDUGU

93-99/614

భరస : వనసకటటశశరరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-5-385
వయససస:61
లస: ససస స
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93-99/615

తసడడ:డ అనసత శవ రరవప� thota
ఇసటట ననస:104-5-386
వయససస:31
లస: ససస స
5637 JBV2013290
పపరర: హహమలత� గలబబ�

93-99/618

93-99/621

93-99/624

93-99/627

భరస : అరరజనరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-5-388
వయససస:44
లస: ససస స
5649 JBV2011682
పపరర: మమరససడతయబలల జడడగబ� �

93-99/630

93-99/633

5644 AP151010582080
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప గలభబ�
గలమభబ
తసడడ:డ సరసబయఖ� గలమభబ
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:64
లస: పప

93-99/625

5647 SAA0727174
పపరర: రవదతవరరజ జడడగబ

93-99/628

5650 AP151010582081
పపరర: రరసబబబబ జడడగబ� జడడగబ

5653 AP151010585286
పపరర: వనజజకడ బబరగడడ � బబరగడడ

93-101/981

5656 SAA1344472
పపరర: నడగ రరదడ కకషష రరమమయణస

5659 JBV3354636
పపరర: నడగరశశరమహ� సససకర�

భరస : రరమకకషష� tanniru
ఇసటట ననస:104-5-416
వయససస:44
లస: ససస స

93-99/638

5662 JBV3833977
పపరర: రరమ కకషష� తననరర�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� tanniru
ఇసటట ననస:104-5-416
వయససస:55
లస: పప

5642 JBV2012748
పపరర: శవ శసకర� గలబబ�

93-99/623

5645 SAA0534396
పపరర: రమఖ కకషష దడదథ

93-99/626

5648 SAA0409581
పపరర: లకడహ ససజనఖ� జడడగబ�

93-99/629

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-5-389
వయససస:28
లస: ససస స
93-99/631

5651 SAA1030964
పపరర: శక రసగ రరజరశశరర బబరగడడ

93-99/632

భరస : రరమ కకషష బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-5-391
వయససస:34
లస: ససస స
93-99/634

5654 AP151010582072
పపరర: అసకమహ రరవప� బబరగడడ �

93-99/635

తసడడ:డ మరరససడతయబలల� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-5-391
వయససస:57
లస: పప
93-99/1211

5657 SAA1256437
పపరర: చచపతనఖ నశశసకరరరవప

93-102/852

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-5-410
వయససస:19
లస: ససస స
93-99/636

తసడడ:డ వనసకట శశషష బబబబ నడయబడడ రరమమయణ భరస : వనసకటటశశరరరవప� సససకర
ఇసటట ననస:104-5-410
ఇసటట ననస:104-5-415
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:55
లస: ససస స
5661 JBV3837341
పపరర: పదహ� తననరర�

93-99/620

తసడడ:డ అరరజనరరవప dasi
ఇసటట ననస:104-5-388
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశషష బబబబ
ఇసటట ననస:104-5-410
వయససస:21
లస: ససస స
93-103/745

5639 AP151010585367
పపరర: ఉదయలకడహ గలభబ� galbha

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప� గలమభబ
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-5-391
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-5-391
వయససస:36
లస: పప
5658 SAA1277664
పపరర: నడగ రరధ కకషష రరమమయణస

93-99/622

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-5-389
వయససస:60
లస: పప

భరస : జగదథశ� karupathu
ఇసటట ననస:104-5-391
వయససస:34
లస: ససస స
5655 SAA1336577
పపరర: జగదథశ కలరరపతష
స

5641 JBV2013076
పపరర: సరసబశవరరవప� గలబబ�

93-99/617

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప� galbha
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరజన రరవప JIDUGU
ఇసటట ననస:104-5-388
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ � జడడగబ
ఇసటట ననస:104-5-389
వయససస:35
లస: పప
5652 SAA1311000
పపరర: వనసకటలకడహ� కరరపతష
స �

93-99/619

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప� galbha
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనన నడగరశశరరరవప� ససధ
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:48
లస: పప
5646 AP151010585326
పపరర: కకటటశశరమహ జడడగబ� జడడగబ

5638 JBV2013159
పపరర: కలససమకలమమరర� ససదడ�

5636 AP151010582082
పపరర: శవరరవప తతట� thota

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప� thota
ఇసటట ననస:104-5-386
వయససస:29
లస: పప

భరస : జగదథష� suda
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప� bathena
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:71
లస: ససస స
5643 JBV2013167
పపరర: జగదథష� ససదడ�

93-99/616

భరస : శవరరవప� thota
ఇసటట ననస:104-5-386
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� galbha
ఇసటట ననస:104-5-387
వయససస:34
లస: ససస స
5640 JBV3835857
పపరర: మహలకడహ� బతచస న�

5635 AP151010585324
పపరర: శశషమహ తతట� thota

5660 SAA1030923
పపరర: నడగ లకడహ తననరర

93-99/637

తసడడ:డ రరమ కకషష తననరర
ఇసటట ననస:104-5-416
వయససస:24
లస: ససస స
93-99/639

5663 SAA0914466
పపరర: వనసకట లకడహ కటటకక

93-99/640

భరస : ససబబబరరవప కటటకక
ఇసటట ననస:104-5-417
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: పదహజజఖత� జడడగబ�
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93-99/641

భరస : శకనవరస రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-5-418
వయససస:34
లస: ససస స
5667 JBV3831740
పపరర: మమరససడతయబలల జడడగబ

93-99/645

93-99/648

తసడడ:డ శవరలశశటట భబససర రరవప
ఇసటట ననస:104-5-422
వయససస:20
లస: ససస స
5676 JBV2014793
పపరర: మహహష బబబబ� పపనడనటట�
తసడడ:డ మసరసన రరవప� penaati
ఇసటట ననస:104-5-423
వయససస:37
లస: పప
5679 SAA0634733
పపరర: అమబలలతష మలర ఖమరరజనరరవప

93-101/55

93-99/657

93-99/660

భరస : శకనవరస రరవప� అసకకతడరరడడడ
ఇసటట ననస:104-5-448
వయససస:48
లస: ససస స

5677 SAA0914458
పపరర: ససధడ రరణణ అమబలలతష

5680 SAA1189398
పపరర: ససబబబ రరవప అమబలలతష

5683 JBV3834462
పపరర: ససబబబలల యనమల

5686 SAA0822214
పపరర: రరమ దతవ ఉప

93-99/664

5689 AP151010582158
పపరర: నడగరశశరరరవప� ఉపపల�

93-99/654

5692 AP151010585439
పపరర: రరమమరతనస అసకకరరడడడ�
ankiareddy
భరస : వనసకటరసగస� అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:104-5-448
వయససస:67
లస: ససస స

5675 SAA0534560
పపరర: ససధడదతవ పపనడనటట pennati

93-99/652

5678 SAA0914441
పపరర: అమబలలతష మమరససడతయబలల

93-99/655

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-5-425
వయససస:49
లస: పప
93-101/56

5681 JBV3836152
పపరర: మమధవ� కటటకక�

93-99/656

భరస : బబలమజరరవప� కటటకక
ఇసటట ననస:104-5-426
వయససస:43
లస: ససస స
93-99/658

5684 JBV3831237
పపరర: నడగరరజ యనమల

93-99/659

తసడడ:డ బబలరరజ యనమల
ఇసటట ననస:104-5-427
వయససస:45
లస: పప
93-99/661

5687 JBV3831591
పపరర: కకరణ కలమమర� ఉపపల�

93-99/663

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప� uppu
ఇసటట ననస:104-5-429
వయససస:31
లస: పప
93-99/665

తసడడ:డ రతస యఖ� uppu
ఇసటట ననస:104-5-429
వయససస:60
లస: పప
93-99/667

93-99/650

భరస : మసరసన రరవప pennati
ఇసటట ననస:104-5-423
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప uppu
ఇసటట ననస:104-5-429
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప� uppu
ఇసటట ననస:104-5-429
వయససస:32
లస: పప
5691 JBV3834884
పపరర: లకడహ సరసబబడజఖస� అసకకరరడ�డడ

93-99/651

భరస : నడగరరజ యనమల
ఇసటట ననస:104-5-427
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� uppu
ఇసటట ననస:104-5-429
వయససస:32
లస: ససస స
5688 JBV3833100
పపరర: రవ కలమమర� ఉపపల�

5674 SAA0409623
పపరర: అనసష� పపనడనటట�

5672 JBV3836178
పపరర: రరణబకమహ వమనపలర

భరస : వరసరశమ.వరసరశమ వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-5-421
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-5-425
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ� కటటకక
ఇసటట ననస:104-5-426
వయససస:48
లస: పప
5685 JBV3837853
పపరర: మమధవ� ఉపపల�

93-99/649

భరస : మమరససడతయబలల అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-5-425
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-5-425
వయససస:41
లస: పప
5682 AP151010582154
పపరర: బబలమజ కటటకక� katiki

5671 AP151010582512
పపరర: వనసకటనడరరయణ లలళళ� లలలర

93-99/647

భరస : వనసకటటశశరరర� lella
ఇసటట ననస:104-5-419
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : మహహష బబబబ� pennati
ఇసటట ననస:104-5-423
వయససస:28
లస: ససస స
93-99/653

93-99/644

93-99/646 5669 AP151010585197
5668 JBV3354792
పపరర: వసససధర బబబ లకడహ లలళళ� lella
పపరర: ధనససజయ లలళళ� lella

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� లలలర
ఇసటట ననస:104-5-419
వయససస:61
లస: పప
93-103/746

5666 JBV3351780
పపరర: శకనవరసరరవప జడడగబ

తసడడ:డ అమరలసగసరశమ jidugu
ఇసటట ననస:104-5-418
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప� lella
ఇసటట ననస:104-5-419
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� lella
ఇసటట ననస:104-5-419
వయససస:57
లస: పప
5673 SAA1258466
పపరర: శవరలశశటట శవ తరర

93-99/642

భరస : మమరససడతయబలల జడడగబ
ఇసటట ననస:104-5-418
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరలసగసరశమ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-5-418
వయససస:39
లస: పప
5670 AP151010582207
పపరర: కకటటశశరరరవప లలళళ� lella

5665 JBV3836731
పపరర: పపరరషమ జడడగబ

5690 JBV3837374
పపరర: నడగవవణణ� కకయ�

93-99/666

భరస : శకనవరస� koya
ఇసటట ననస:104-5-448
వయససస:35
లస: ససస స
93-99/668

5693 AP151010582181
పపరర: శకనవరసరరవప అసకరరరడడ �
అసకకతడరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటరసగస� అసకకతడరరడడడ
ఇసటట ననస:104-5-448
వయససస:40
లస: పప

93-99/669
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5694 SAA0914433
పపరర: బసదస భబరర వ వనలశశటట
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93-99/670

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప వనలశశటట
ఇసటట ననస:104-5-449
వయససస:25
లస: ససస స
5697 SAA0982430
పపరర: ససధడ రరణణ అసకరల

93-103/43

93-99/1212

93-101/58

93-103/44

5699 SAA0886293
పపరర: శసకరరరవప కమమదసల

5701 JBV3354750
పపరర: మమధవ� బబరగడడ �

5704 JBV3836368
పపరర: సతఖమహ� రరతష�

93-99/674

5707 SAA0409565
పపరర: శక లకడహ� నసడడరర�

93-100/62

5710 JBV2013837
పపరర: కకటటశశరరరవప� నసడసరర�

5702 JBV3838695
పపరర: కకషషవవణణ జడడగబ జడడగబ

93-101/57

భరస : కకషష జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-208
వయససస:41
లస: ససస స
93-99/672

5705 JBV3836657
పపరర: నడగ మమనక� జడడగబ�

93-99/673

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-255
వయససస:30
లస: ససస స
93-99/675

భరస : శకనవరస రరవప� nanduri
ఇసటట ననస:104-6-390
వయససస:35
లస: ససస స
93-99/677

93-103/45

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కమమదసల
ఇసటట ననస:104-5-1675
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనడన నడయబడడ� retu
ఇసటట ననస:104-6-243
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-255
వయససస:49
లస: ససస స
5709 JBV2013472
పపరర: శకనవరసరరవప� నసడసరర�

5698 SAA1051523
పపరర: గగపస కకషష గబరకస

భరస : నఠఖ కళళఖణ� boragada
ఇసటట ననస:104-6-94
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-208
వయససస:48
లస: పప
5706 JBV3836640
పపరర: వనసకరటరమణ� జడడగబ�

93-101/911
5696 SAA1273564
పపరర: KRISHNA MADHAVI
THANNIRU
భరస : ANKAMMARAO THANNIRU
ఇసటట ననస:104-05-1184
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:104-5-1675
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-6
వయససస:25
లస: పప
5703 JBV2014868
పపరర: రరమకకషష జడడగబ

93-99/671

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జడడగబ
ఇసటట ననస:104-5-518
వయససస:65
లస: పప

భరస : మమరర బబబబ అసకరల
ఇసటట ననస:104-5-1675
వయససస:31
లస: ససస స
5700 SAA1467646
పపరర: శశషషబబబబ ఉగరరరరల

5695 JBV3351616
పపరర: అమరలసగర సరశమ జడడగబ

5708 JBV2013746
పపరర: శవపరరశత� నసడసరర�

93-99/676

భరస : కకటటశశరరరవప� nanduri
ఇసటట ననస:104-6-390
వయససస:65
లస: ససస స
93-99/678

5711 JBV3836103
పపరర: లకడహ� రరమమయణస�

93-99/679

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� nanduri
ఇసటట ననస:104-6-390
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-6-390
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటశశషబబబబనడయబడడ� రరమమయణస
ఇసటట ననస:104-6-410
వయససస:46
లస: ససస స

93-99/680
5712 JBV3833456
పపరర: సతఖ కకషష నడయబడడ
రరమమయణస
తసడడ:డ వనసకట శశష బబబబ నడయబడడ� రరమమయ
ఇసటట ననస:104-6-410
వయససస:27
లస: పప

93-99/681
5713 JBV3833050
పపరర: వనసకటశశషష బబబబ నడయబడడ�
రరమమయణస�
తసడడ:డ రరధడకకషషమబరరస� రరమమయణస
ఇసటట ననస:104-6-410
వయససస:53
లస: పప

5714 JBV2016806
పపరర: తరరపతమహ� కటటకక�
భరస : రరఘవరరవప� కటటకక
ఇసటట ననస:104-6-417
వయససస:55
లస: ససస స

5715 JBV3351657
పపరర: ససబబబరరవప� కటటకక�

5716 JBV3834785
పపరర: మలలర శశరర� మనననస�

5717 JBV3834777
పపరర: లకదచమహ� యడర పలర �

93-99/683

తసడడ:డ రరఘవరరవప� కటటకక
ఇసటట ననస:104-6-417
వయససస:35
లస: పప
5718 SAA0634519
పపరర: అమబలలతష వజయ

భరస : వనసకటటశశర రరవప� మనననస
ఇసటట ననస:104-6-421
వయససస:48
లస: ససస స
93-101/59

భరస : మలర కరరరజన రరవప అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-425
వయససస:36
లస: ససస స
5721 JBV3834827
పపరర: అనససరఖమహ� బబరగడడ �
భరస : వనసకటసరశమ� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-6-433
వయససస:73
లస: ససస స

93-99/684

5719 SAA0914409
పపరర: నడగ మలలర శశరర అమబలలతష

5722 JBV3831617
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� బబరగడడ �
తసడడ:డ వనసకటసరశమ� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-6-433
వయససస:35
లస: పప

93-99/685

భరస : కకకషషమబరరస� yadlapalli
ఇసటట ననస:104-6-421
వయససస:66
లస: ససస స
93-99/686

భరస : సససకరరరవప అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-432
వయససస:52
లస: ససస స
93-99/688

93-99/682

5720 JBV3834835
పపరర: వజయలకడహ� బబరగడడ �

93-99/687

భరస : బబబబరరవప� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-6-433
వయససస:39
లస: ససస స
93-99/689

5723 JBV3831625
పపరర: బబబబరరవప� బబరగడడ �

93-99/690

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-6-433
వయససస:42
లస: పప
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5724 JBV3837564
పపరర: జయలకడహ బబరగడడ
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93-100/63

భరస : శకనవరస రరవప buragadda
ఇసటట ననస:104-6-433
వయససస:45
లస: ససస స
93-99/692

భరస : ససబబబరరవప� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-435
వయససస:55
లస: ససస స
93-99/695

భరస : ఉదయ� uggirala
ఇసటట ననస:104-6-437
వయససస:43
లస: ససస స
5733 SAA1243997
పపరర: శకహరర ఉగరరరరల

93-100/1049

5728 JBV2011096
పపరర: నడగరరజ అమలలతష�
అమబలలతష
తసడడ:డ ససబబబరరవప � అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-435
వయససస:36
లస: పప

93-99/693

తసడడ:డ రరమమరరవప మలర స పరటట
ఇసటట ననస:104-6-439
వయససస:47
లస: పప

93-99/691

5729 JBV3834843
పపరర: రరపరదతవ� కరలశశటట �

93-99/694

భరస : శకనవరసరరవప� కలశశటట
ఇసటట ననస:104-6-437
వయససస:36
లస: ససస స

93-99/696 5732 SAA0822271
5731 AP151010582511
పపరర: శకనవరసరరవప కరలశశటట � కరలశశటట
పపరర: ఉదయచసదడ రరవప ఉగరరరరల

93-99/697

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల uggirala
ఇసటట ననస:104-6-437
వయససస:56
లస: పప

5734 JBV3836483
పపరర: మహలకడహ మలర సపరటట

93-99/698

5735 SAA1095074
పపరర: వనసకట నడగ రవ తతజ
మలర సపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:104-6-439
వయససస:21
లస: పప

93-99/699

93-99/702

5738 SAA0822297
పపరర: ససత మహలకడహ పపనడనటట

93-99/703

భరస : శకనవరస రరవప మలర సపరటట
ఇసటట ననస:104-6-439
వయససస:42
లస: ససస స
93-99/701

5726 SAA0914417
పపరర: ససభబషసణణ అమబలలతష

భరస : నడగరరజ అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-435
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ భబపతరరవప� కరలశశటట
ఇసటట ననస:104-6-437
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ చసదరరరవప
ఇసటట ననస:104-6-437
వయససస:19
లస: పప
5736 JBV3833316
పపరర: శకనవరస రరవప మలర స పరటట

93-100/64

తసడడ:డ వనసకటసరశమ buragadda
ఇసటట ననస:104-6-433
వయససస:37
లస: పప

5727 AP151010585551
పపరర: రమణ అమబలలతష� amulotu

5730 AP151010585117
పపరర: మననరమ ఉగరరరరల� ఉగరరరరల

5725 JBV3832052
పపరర: శకనవరసరరవప బబరగడడ

5737 SAA0914599
పపరర: సకల సరసబబడజఖ లకడహ పపనడనటట
తసడడ:డ వనసకట శశషగరరరరరవప పపనడనటట
ఇసటట ననస:104-6-443
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశషగరరర రరవప pennati
ఇసటట ననస:104-6-443
వయససస:53
లస: ససస స

5739 JBV3354560
పపరర: రరమమయమహ పపనడనటట�
pennati
భరస : అసకమహరరవప� pennati
ఇసటట ననస:104-6-443
వయససస:70
లస: ససస స

93-99/704

93-99/705 5741 AP151010582179
5740 JBV3831633
పపరర: భబససర అమర నడధ� పపనడనటట�
పపరర: వనసకట సపషగరరరరరవప పపనడనటట�
pennati
తసడడ:డ వనసకట శశషష� pennati
తసడడ:డ అసకమహరరవప� పపననటట
ఇసటట ననస:104-6-443
ఇసటట ననస:104-6-443
వయససస:31
లస: పప
వయససస:54
లస: పప

93-99/706

5742 JBV3833175
పపరర: శకనవరస రరవప� బబరగడడ �

93-99/709

5743 SAA0981861
పపరర: లకడహ అమబలలతష

93-99/712

తసడడ:డ దడనడరరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-6-444
వయససస:50
లస: పప
5745 AP151010585237
పపరర: రరజరశశరర జడడగబ� JIDUGU

భరస : సరసబశవ రరవప అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-446
వయససస:51
లస: ససస స
93-99/713

భరస : రఘబపతరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-452
వయససస:64
లస: ససస స

93-99/714

తసడడ:డ రఘపతరరవప� JIGUDU
ఇసటట ననస:104-6-452
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� anchula
ఇసటట ననస:104-6-452
వయససస:72
లస: పప

93-99/1214

తసడడ:డ వనసకట బడహహయఖ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:104-6-452
వయససస:55
లస: పప
93-99/717

5752 AP151010585216
పపరర: లకడహరరజఖస జడడగబ� JIDUGU
భరస : మధసససదనరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-456
వయససస:62
లస: ససస స

5744 JBV2015931
పపరర: ధనలకడహ కకమల� తననరర�
తసడడ:డ మమరససడతయబలల� tanniru
ఇసటట ననస:104-6-449
వయససస:33
లస: ససస స

5746 AP151010582190
పపరర: శకనసవరసస జడడగబ� JIDUGU

93-99/716 5749 SAA1339910
5748 AP151010582192
పపరర: ఎసకటటశశరరర అసచసల� anchula
పపరర: నడరరయణ మబరరస బబ లశశటట

5751 AP151010582193
పపరర: జగన మహనరరవప జడడగబ�
JIDUGU
తసడడ:డ నరసయఖ� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-455
వయససస:77
లస: పప

93-99/710

5747 AP151010582189
పపరర: రఘపతరరవప జడడగబ�
JIDUGU
తసడడ:డ నరసయఖ� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-452
వయససస:72
లస: పప
5750 SAA1339852
పపరర: శత రతనస బబ లశశటట

93-99/715

93-99/1215

భరస : నడరరయణ మబరరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:104-6-452
వయససస:50
లస: ససస స
93-99/718

5753 JBV3351194
పపరర: వనసకట నడరరయణ� జడడగబ�

93-99/719

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� jidugu
ఇసటట ననస:104-6-456
వయససస:65
లస: పప
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పపరర: శవజజతసస� జడడగబ�
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93-99/720

భరస : మమరససడతయబలల� jidugu
ఇసటట ననస:104-6-457
వయససస:31
లస: ససస స
5757 JBV2012441
పపరర: సరయఈశశరర� దడసరర�

93-99/723

93-99/726

93-101/60

93-99/730

93-99/733

93-99/736

93-99/739

5767 JBV3833548
పపరర: మలర బబబబ� జడడగబ�

5770 JBV2012276
పపరర: శకనవరసరరవప� కసదసల�

5773 JBV2012011
పపరర: రరణబకరదతవ� తననరర�

5776 JBV2012250
పపరర: ఉదయచసదడరరవప� తననరర�

93-99/742

93-99/745

93-99/725

5762 SAA1244987
పపరర: డడవజ దడసరర

93-99/1148

5765 JBV2013753
పపరర: మమధవ� జడడగబ�

93-99/729

భరస : మలర బబబబ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-459
వయససస:37
లస: ససస స
93-99/731

5768 AP151010582202
పపరర: శశషయఖ జడడగబ� జడడగబ

93-99/732

తసడడ:డ బబలరరమసరశమ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-459
వయససస:62
లస: పప
93-99/734

5771 AP151010582568
పపరర: ససబడమణఖస కసదసల� కసదసల

93-99/735

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� కసదసల
ఇసటట ననస:104-6-460
వయససస:57
లస: పప
93-99/737

5774 AP151010585387
పపరర: రరణబకరదతవ ఆళళ� alla

93-99/738

భరస : వరయఖ� alla
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:59
లస: ససస స
93-99/740

5777 JBV2011138
పపరర: ససతడరరమయఖ తననరర�
tanniru
తసడడ:డ అపరలరరవప � tanniru
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:35
లస: పప

93-99/741

5779 AP151010582206
పపరర: మమరరససడతయబలల తననరర�
తననరర
తసడడ:డ అపరలరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:44
లస: పప

93-99/743

5780 AP151010582651
పపరర: వరయఖ ఆళళ� alla

93-99/744

5782 JBV3834918
పపరర: కకషషకలమమరర ఆళళ� alla

93-99/746

తసడడ:డ అపరలరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ � Alla
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:38
లస: పప
5781 JBV3834934
పపరర: అనసతలకడహ సససగసశశటట �
సససగసశశటట
భరస : శకనవరసరరవప� సససగసశశటట
ఇసటట ననస:104-6-464
వయససస:43
లస: ససస స

95-1/957

భరస : మమరససడతయబలల� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:62
లస: ససస స
5778 JBV2012870
పపరర: మమరససడతయబలల� ఆళర�

5764 SQX2008340
పపరర: డడవజ దడసరర

5759 JBV3354354
పపరర: పపరమహ దడసరర� దడసరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహహణఖస� kandula
ఇసటట ననస:104-6-460
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససతడరరమయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:29
లస: ససస స
5775 AP151010585476
పపరర: బబలమహ తననరర� tanniru

93-99/727

తసడడ:డ శశషయఖ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-459
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస� kandula
ఇసటట ననస:104-6-460
వయససస:47
లస: ససస స
5772 SAA0913989
పపరర: శరగష తననరర

5761 JBV3831690
పపరర: మమణణకఖరరవప� శనగపలర �

93-99/722

భరస : ససరరఖరరవప� దడసరర
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-459
వయససస:52
లస: ససస స
5769 AP151010585636
పపరర: పదడహవత కసదసల� kandula

93-99/724

తసడడ:డ రరధడకకషషమబరరస� సనగపలర
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకటనడరరయణ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:62
లస: ససస స
5766 AP151010585306
పపరర: నడగరశశరమహ జడడగబ� జడడగబ

5758 JBV3354412
పపరర: ససభబగఖస ససదస� ససదస

5756 JBV3831674
పపరర: మమరససడతయబలల� జడడగబ�

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-457
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబయఖ� ససదస
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖరరవప� dasari
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:47
లస: పప
5763 AP151010588167
పపరర: భబలకడహ పడతవరడ

93-99/721

భరస : వనసకటనడరరయణ� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-457
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� dasari
ఇసటట ననస:104-6-458
వయససస:35
లస: ససస స
5760 JBV3351384
పపరర: సరసబశవరరవప దడసరర� dasari

5755 JBV3354149
పపరర: వనసకరయమహ� జడడగబ�

భరస : సరసబశవరరవప� alla
ఇసటట ననస:104-6-464
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల� alla
ఇసటట ననస:104-6-461
వయససస:64
లస: పప
5783 SAA0822321
పపరర: రవచసదడ అలమర

93-99/747

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప alla
ఇసటట ననస:104-6--464
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: భబరత కలమమర అలమర
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93-99/748

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప alla
ఇసటట ననస:104-6-464
వయససస:26
లస: పప
5787 SAA0822362
పపరర: సరసబశవ రరవప అలమర

93-99/751

93-99/753

93-99/1149

5791 SAA0822669
పపరర: కకటటశశర రరవప గడడస

93-99/756

5796 SAA0822529
పపరర: పదహ సప న చసదస

93-99/759

భరస : శవ నడగరశశర రరవప chandu
ఇసటట ననస:104-6-474
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ� sandu
ఇసటట ననస:104-6-474
వయససస:57
లస: పప

93-99/750

5789 JBV3837879
పపరర: రమఖ� గడడ స�

93-99/752

93-99/754

5792 SAA0534594
పపరర: ససచరరత యరకసశశటట
YARRAMSETTY
భరస : వనసకటరమణ yarramsetty
ఇసటట ననస:104-6-467
వయససస:31
లస: ససస స

93-99/755

5794 SAA0535237
పపరర: వరరసజనవయబలల జజననకకటట
jonnakuti
తసడడ:డ శవశసకర రరవప jonnakuti
ఇసటట ననస:104-6-468
వయససస:39
లస: పప

93-99/757

5795 SAA0822552
పపరర: నడగ లకడహ దసరర చసదస

93-99/758

5797 AP151010585540
పపరర: మనడకడహ ససదస� sandu

93-99/760

తసడడ:డ శవనడగరశశర రరవప chandu
ఇసటట ననస:104-6-474
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవశసకరర� sandu
ఇసటట ననస:104-6-474
వయససస:49
లస: ససస స
93-99/762

5786 JBV3831716
పపరర: శకనవరసరరవప సససగసశశటట �
సససగసశశటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� సససగసశశటట
ఇసటట ననస:104-6-464
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ నడగరరజ� గడడ స
ఇసటట ననస:104-6-466
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర GADDAM
ఇసటట ననస:104-6-466
వయససస:58
లస: పప

5793 SAA0534453
పపరర: లకడహరరణబకర దతవ జజననకకటట
jonnakuti
భరస : వరరసజనవయబలల jonnakuti
ఇసటట ననస:104-6-468
వయససస:36
లస: ససస స

5802 SAA1151596
పపరర: శకనవరస ఉగరరరరల

5788 SAA1221498
పపరర: రరషహ శసగసశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:104-6-464
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� గడడ స
ఇసటట ననస:104-6-466
వయససస:53
లస: ససస స

5799 AP151010582569
పపరర: శవశసకర ససదస� sandu

93-99/749

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� గడడ స
ఇసటట ననస:104-6-464
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమసరశమ Alla
ఇసటట ననస:104-6-464
వయససస:58
లస: పప
5790 AP151010585142
పపరర: ససజజత గడడ స� గడడ స

5785 JBV3831831
పపరర: శవనడగరరజ� గడడస�

5800 JBV3834942
పపరర: ససరఖకలమమరర� ఉగరరరరల�

5798 JBV2010569
పపరర: శవనడగరశశరరరవప� ససదస�

93-99/761

తసడడ:డ శవశసకర� sandu
ఇసటట ననస:104-6-474
వయససస:33
లస: పప
93-99/763

భరస : చసదడశశఖర� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-6-475
వయససస:44
లస: ససస స

5801 JBV3354842
పపరర: భబరత ఉగరరరరల� UGGIRALA

93-99/764

భరస : శకనవరసరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-6-475
వయససస:45
లస: ససస స

93-99/765

93-99/766 5804 AP151010582214
93-99/767
5803 SAA0822545
పపరర: ససత రరమమసజనవయబలల ఉగరరరరల
పపరర: చసదడశశఖర ఉగరరరరల�
UGGIRALA
తసడడ:డ శకనవరస రరవప UGGIRALA
తసడడ:డ మమరరససడతయబలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-6-475
ఇసటట ననస:104-6-475
వయససస:26
లస: పప
వయససస:47
లస: పప

93-99/768

5806 AP151010582217
పపరర: శకనసవరసరరవప ఆదదమబలస�
adimulam
తసడడ:డ వనసకటపలయఖ� adimulam
ఇసటట ననస:104-6-476
వయససస:40
లస: పప

93-99/769

5807 AP151010582508
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర�
tanniru
తసడడ:డ లకడహనడరరయణ� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-476
వయససస:44
లస: పప

93-99/770

5808 AP151010582216
పపరర: వనసకటపలయఖ ఆదదమబలస�
adimulam
తసడడ:డ కకటయఖ� adimulam
ఇసటట ననస:104-6-476
వయససస:72
లస: పప

93-99/771

5809 SAA0323030
పపరర: కనకదసరర భవరన� తననరర�

93-99/772

5810 AP151010585140
పపరర: వనసకరయమహ ససదస� sandu

93-99/773

5811 SAA0534552
పపరర: వనసకట అమరరశశరర వరమనపలర
vamanapalli
భరస : ససధడకరరరవప vamanapalli
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:35
లస: ససస స

93-99/774

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-475
వయససస:21
లస: పప
5805 JBV3836194
పపరర: అనసరరధ� ఆదదమబలస�
భరస : శకనవరస రరవప� adimulam
ఇసటట ననస:104-6-476
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-477
వయససస:40
లస: ససస స
5812 JBV2013811
పపరర: రరణబకరదతవ� బబ మహ
భరస : వనసకటటశశరరరవప బబ మహ
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� sandu
ఇసటట ననస:104-6-477
వయససస:67
లస: ససస స
93-99/775

5813 JBV3834967
పపరర: కరసతడ దతవ� తతట�

93-99/776

భరస : ధన రరవప� thota
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:41
లస: ససస స
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5814 JBV2013829
పపరర: సరమమమ జఖస వరమనపలర

93-99/777

భరస : వఠల రరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:60
లస: ససస స
5817 SAA0567420
పపరర: ససధడకరరరవప వరమనపలర
vamanapalli
తసడడ:డ వఠల రరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:40
లస: పప
5820 SAA1289545
పపరర: వనసకట ససబబమహ తతట

93-99/780

93-99/1150

93-99/785

93-99/788

93-99/790

93-99/793

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� jidugu
ఇసటట ననస:104-6-487
వయససస:31
లస: పప

93-99/782

5821 AP151010585198
పపరర: లకడహ మరరయమల

తసడడ:డ సరసబయఖ వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:65
లస: పప
93-99/783

5824 JBV3833142
పపరర: నరరష కలమమర� తతట�

5827 SAA0637819
పపరర: రరజఖ లకడహ శవరలశశటట

5830 JBV3833126
పపరర: పపరషచసదడ రరవప� తతట�

5833 AP151010585489
పపరర: పదహ తననరర� tanniru

93-99/796

5836 AP151010585203
పపరర: జయ శక కకట coat

93-99/786

5839 JBV3834975
పపరర: రరజఖలకడహ� జడడగబ�

93-100/65

5842 SAA1340413
పపరర: గసగరరజ ఉగరరరరల
తసడడ:డ రవ దతవ రరజ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-489
వయససస:18
లస: పప

5825 SAA0138172
పపరర: గబరరనడధస� శవరలశశటట �

93-99/787

5828 JBV3836210
పపరర: రరజఖ లకడహ� తతట�

93-99/789

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� తతట
ఇసటట ననస:104-6-481
వయససస:30
లస: ససస స
93-99/791

5831 JBV2013399
పపరర: ససరఖనడరరయణ� తతట�

93-99/792

తసడడ:డ రరమబలల� తతట
ఇసటట ననస:104-6-481
వయససస:55
లస: పప
93-99/794

5834 AP151010582224
పపరర: పపరయఖ తననరర� tanniru

93-99/795

తసడడ:డ శవరరమయఖ� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-485
వయససస:64
లస: పప
93-99/797

5837 JBV2010734
పపరర: మబరళకకషష రరవప కకట

93-99/798

తసడడ:డ వనసకటకకషన రరవప కకట
ఇసటట ననస:104-6-486
వయససస:36
లస: పప
93-99/800

భరస : వనసకటటశశరరర� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-487
వయససస:60
లస: ససస స
93-99/802

93-99/784

తసడడ:డ మసరసనడడవప� shivalsetty
ఇసటట ననస:104-6-480
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటకకషరషరరవప coat
ఇసటట ననస:104-6-486
వయససస:47
లస: ససస స
93-99/799

5822 SAA0322933
పపరర: రరజఖ లకడహ� తతట�
భరస : లకహణ� తతట
ఇసటట ననస:104-6-480
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-485
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:104-6-486
వయససస:52
లస: పప
5841 JBV3831773
పపరర: అసకబబబబ� జడడగబ�

5819 JBV2013761
పపరర: వఠల రరవప వరమనపలర

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� thota
ఇసటట ననస:104-6-481
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� puligadda
ఇసటట ననస:104-6-486
వయససస:30
లస: ససస స
5838 AP151010582223
పపరర: వనసకట కకషషరరవప � కకట�

93-99/781

భరస : గబరరనడధస sivalsetty
ఇసటట ననస:104-6-480
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకకరనస తననరర
ఇసటట ననస:104-6-483
వయససస:24
లస: ససస స
5835 JBV3836236
పపరర: తరసగరణణ� పపలగడడ �

5818 JBV3831732
పపరర: దడనడరరవప తతట� తతట

తసడడ:డ లకహణ� thota
ఇసటట ననస:104-6-480
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరఖనడరరయణ� తతట
ఇసటట ననస:104-6-481
వయససస:50
లస: ససస స
5832 SAA1031004
పపరర: రరజజశక తననరర

93-99/779

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-6-479
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల� తతట
ఇసటట ననస:104-6-480
వయససస:57
లస: పప
5829 JBV2015584
పపరర: వనసకటరతనస� తతట�

5816 SAA0567446
పపరర: శవరరమకలమమరతడనవపలర
vamanapalli
తసడడ:డ వఠరరరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల� తతట
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లకహణ� thota
ఇసటట ననస:104-6-480
వయససస:31
లస: పప
5826 AP151010582219
పపరర: లకహణ తతట� తతట

93-99/778

భరస : ఏడడకకసడలల� dasari
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మబరరరర తతట
ఇసటట ననస:104-6-478
వయససస:37
లస: ససస స
5823 JBV3833134
పపరర: మహనకకషష� తతట�

5815 AP151010585559
పపరర: ఇసదదర ననహహ హ దడసరర� dasari

5840 JBV3831781
పపరర: శకనవరసరరవప జడడగబ� జడడగబ

93-99/801

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-487
వయససస:30
లస: పప
93-99/1216

5843 JBV3836244
పపరర: శరసత� కకట�

93-99/803

భరస : కకటటశశర రరవప� కకట
ఇసటట ననస:104-6-491
వయససస:38
లస: ససస స
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5844 SAA0411397
పపరర: కకటటశశర రరవప� కకటబ�

93-99/804

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప� kotah
ఇసటట ననస:104-6-491
వయససస:41
లస: పప
5847 JBV3837820
పపరర: ససతమలకడహ� అసదచ�

93-99/806

93-99/809

93-99/812

5856 JBV3834959
పపరర: శవ రరమమసజమహ� పప లశశటట �

93-99/815

93-99/810

5854 JBV3833159
పపరర: భబజసగ రరజ� పపపలమ�

5857 AP151010585672
పపరర: జయలకడహ పపలగడడ � పపలగడడ

93-99/818

5862 JBV3840642
పపరర: అసకలకడహ పపదడ దశశటట

93-101/62

5860 JBV3831765
పపరర: శవ నడగరశశర రరవప� పప లశశటట �

93-99/813

భరస : వనసకటటశశరరరవప పపదడ దశశటట
ఇసటట ననస:104-6-500
వయససస:34
లస: ససస స

93-99/816

తసడడ:డ రగశయఖ� శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:104-6-501
వయససస:59
లస: పప

5866 SAA0915522
పపరర: మమధవ శకరరసశశటట

93-99/819

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప sriramasetty
ఇసటట ననస:104-6-501
వయససస:34
లస: పప

5869 JBV2016335
పపరర: రమమష శకరరమశశటట

93-99/821

5872 JBV2010213
పపరర: నడగరరజ దథపరల
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప దథపరల
ఇసటట ననస:104-6-502
వయససస:36
లస: పప

5855 JBV3836129
పపరర: ఆదదలకడహ� గబసటటరర�

93-99/814

5858 JBV3833092
పపరర: కలటటసబ రరవప� గబసటటరర�

93-99/817

93-99/820
5861 AP151010582221
పపరర: వనసకటటశశరరర పపరలగడడడ� పపలగడడ

5864 JBV3835865
పపరర: చటటట మహ� శకరరమశశటట �

93-99/822

భరస : పపరషచసదడ రరవప� sriramsetty
ఇసటట ననస:104-6-501
వయససస:56
లస: ససస స
93-100/66

5867 JBV3351335
పపరర: కకషష శకరరమశశటట

93-100/67

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప sriramasetty
ఇసటట ననస:104-6-501
వయససస:33
లస: పప
93-100/69

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప sriramasetty
ఇసటట ననస:104-6-501
వయససస:37
లస: పప
93-100/71

93-99/811

తసడడ:డ కకషషమబరరస� పపలగడడ
ఇసటట ననస:104-6-499
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరజరష బబబబ శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:104-6-501
వయససస:25
లస: ససస స
93-100/68

5852 AP151010585477
పపరర: మసరసనమహ తననరర� tanniru

తసడడ:డ భబపత రరవప� guntur
ఇసటట ననస:104-6-499
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమమష� setty
ఇసటట ననస:104-6-501
వయససస:33
లస: ససస స
93-99/823

93-99/808

భరస : కలటటసబ రరవప� గబసటటరర
ఇసటట ననస:104-6-499
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ� పప లశశటట
ఇసటట ననస:104-6-499
వయససస:39
లస: పప
5863 JBV3835667
పపరర: కకటటశశరర� శకరరమ శశటట �

5849 AP151010582218
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అసదచ� ande

భరస : రరమమరరవప� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-493
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� పపలగడడ
ఇసటట ననస:104-6-499
వయససస:54
లస: ససస స

5859 JBV2011120
పపరర: వనసకటనడగ శశఖర పపలగడడ �
పపలగడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పపలగడడ
ఇసటట ననస:104-6-499
వయససస:35
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప� deepala
ఇసటట ననస:104-6-502
వయససస:60
లస: ససస స

5851 JBV3836251
పపరర: రరణబకరదతవ� పపలమ�

93-99/805

తసడడ:డ వనసకటయఖ� ande
ఇసటట ననస:104-6-492
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హరనడధ బబబబ� paila
ఇసటట ననస:104-6-493
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ నడగరశశరరరవప� polisetty
ఇసటట ననస:104-6-499
వయససస:36
లస: ససస స

5871 AP151010585068
పపరర: నరసమహ దథపరల deepala

93-99/807

భరస : భబజసగ రరవప� paila
ఇసటట ననస:104-6-493
వయససస:42
లస: ససస స

5853 AP151010582572
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర�
tanniru
తసడడ:డ రరమమరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-493
వయససస:42
లస: పప

5868 JBV2011351
పపరర: రరజరష బబబబ శక రరసశశటట

5848 SAA0535393
పపరర: గగపరలకకషష అసదచ ande

5846 JBV3837812
పపరర: నడసచడరమహ� అసదచ�

భరస : వనసకటటశశర రరవప� ande
ఇసటట ననస:104-6-492
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ande
ఇసటట ననస:104-6-492
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-493
వయససస:36
లస: ససస స

5865 JBV3832854
పపరర: పపరషచసదడ రరవప� శకరరసశశటట �

93-99/1217

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:104-6-491
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ� ande
ఇసటట ననస:104-6-492
వయససస:71
లస: ససస స
5850 JBV3836798
పపరర: కకటటశశరమహ� తననరర�

5845 SAA1441690
పపరర: హహమజ శక కకట

5870 SAA0915548
పపరర: వనసకట నడగలకడహ దథపరల

93-100/70

భరస : నడగరరజ దథపరల
ఇసటట ననస:104-6-502
వయససస:28
లస: ససస స
93-100/72

5873 SAA0893033
పపరర: వననద కలమమర పపదడ దశశటట

93-100/73

తసడడ:డ రరసబడహహస పపదడ దశశటట
ఇసటట ననస:104-6-502
వయససస:42
లస: పప

Page 198 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

93-100/74 5875 SAA0915555
5874 AP151010582425
పపరర: నడగరశశరరరవప దథపరల� deepala
పపరర: శవ పరరశత దతవరకకసడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప deepala
ఇసటట ననస:104-6-502
వయససస:67
లస: పప
5877 JBV2010312
పపరర: కరమరరజ devanakonda

93-100/77

93-101/63

93-101/66

93-101/69

93-100/81

93-99/824

93-101/73

తసడడ:డ ససత రరమసజనవయబలల మకరస
ఇసటట ననస:104-6-552
వయససస:18
లస: పప

93-101/64

5884 SAA0727281
పపరర: చనన నడసచడరయఖ కసచరర పలర

5887 AP151010588308
పపరర: రమమష కసచరర పలర

5890 JBV3832250
పపరర: రవ జసపపరర jampuri

5893 SAA0807885
పపరర: రరణబక దతవ కకలర

5896 JBV2015600
పపరర: పదహజ తననరర

93-101/75

5899 AP151010588563
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

93-101/67

5902 AP151010588248
పపరర: నడగరశశరమహ తననరర
భరస : ఉదయచసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-556
వయససస:47
లస: ససస స

93-101/65

5885 JBV3839925
పపరర: మబరరరర తతట

93-101/68

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ తతట
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:43
లస: పప
93-101/70

5888 SAA1004738
పపరర: శరగష జజమబలరర

93-100/80

భరస : రవ జజమబలరర
ఇసటట ననస:104-6-505
వయససస:26
లస: ససస స
93-100/82

5891 AP151010582426
పపరర: జసపపరర సరసబశవరరవప
jampuri
తసడడ:డ రమణయఖ jampuri
ఇసటట ననస:104-6-505
వయససస:57
లస: పప

93-100/83

93-101/71

5894 SAA0807893
పపరర: మలలర శశరర కకలర

93-101/72

భరస : నరసససహ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:104-6-514
వయససస:44
లస: ససస స
93-101/74

93-101/916
5897 SAA1242155
పపరర: AVINASH BABU TANNIRU

తసడడ:డ MADHU SUDHANA RAO TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-524
వయససస:18
లస: పప
93-101/76

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-525
వయససస:40
లస: పప
93-101/982

5882 JBV3839933
పపరర: సరమమమ జఖస తతట
భరస : లకడహనడరరయణ తతట
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మధసససదనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-524
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-525
వయససస:40
లస: ససస స
5901 SAA1339811
పపరర: గగపసచసదస మకరస

5881 AP151010588327
పపరర: వజయకలమమరర కసచరర పలర

భరస : రమణయఖ jampuri
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలర
ఇసటట ననస:104-6-514
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల కకలర
ఇసటట ననస:104-6-514
వయససస:46
లస: పప
5898 JBV2015626
పపరర: జయశక తననరర

93-100/79

తసడడ:డ సరసబశవరరవప jampuri
ఇసటట ననస:104-6-505
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ� shivalsetty
ఇసటట ననస:104-6-507
వయససస:76
లస: పప
5895 SAA0807950
పపరర: నరసససహ రరవప కకలర

5879 AP151010585329
పపరర: కగసలఖ జసపపరర jampuri

తసడడ:డ పరపరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జమబలరర
ఇసటట ననస:104-6-505
వయససస:26
లస: పప
5892 JBV3834249
పపరర: వనసకటబడవప� శవరలశశటట �

93-100/78

తసడడ:డ రమమష కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:47
లస: పప
5889 SAA0918096
పపరర: తరరపతయఖ జమబలరర

5878 AP151010585067
పపరర: నడగమహ గరరర garaa

భరస : రమమష కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:77
లస: ససస స
5886 AP151010588302
పపరర: బబలకకటయఖ కసచరర పలర

93-100/76

భరస : ఏలయమ garaa
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బబలకకటయఖ కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-504
వయససస:35
లస: ససస స
5883 AP151010588274
పపరర: ససతడరరవమహ కసచరర పలర

5876 AP151010585069
పపరర: ధనలకడహ devanakonda
devanakonda
భరస : పపననయఖ devanakonda
ఇసటట ననస:104-6-503
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కరమరరజ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:104-6-503
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ devanakonda
ఇసటట ననస:104-6-503
వయససస:34
లస: పప
5880 JBV2013928
పపరర: దడనమహ కసచరర పలర

93-100/75

5900 SAA1241041
పపరర: సరయ మననహర తననరర

93-101/917

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-525
వయససస:20
లస: పప
93-101/77

5903 JBV3357720
పపరర: జయలకడహ తననరర

93-101/78

భరస : వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-556
వయససస:50
లస: ససస స
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93-101/79

తసడడ:డ ఉదయచసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-556
వయససస:30
లస: పప

5905 JBV3838349
పపరర: ఉదయచసదడరరవప

తసడడ:డ తరరపతయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-556
వయససస:52
లస: పప

5907 JBV3840212
పపరర: నడగరతస మహ తననరర

93-101/82

భరస : తరరపతయఖ� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-557
వయససస:74
లస: ససస స

5908 JBV3839081
పపరర: శరరబసదదరరజ తననరర

93-101/84

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-6-560
వయససస:27
లస: ససస స

5911 AP151010588198
పపరర: బసవవశశరమహ తషమహల

తసడడ:డ అపరల రరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-6-560
వయససస:27
లస: పప
93-101/90

తసడడ:డ పసచచయఖ తషమహల
ఇసటట ననస:104-6-560
వయససస:67
లస: పప

5917 SAA0514562
పపరర: రరధడ కలమమరగ బబరరక

93-101/85

93-101/93

భరస : ససబబబరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-562
వయససస:47
లస: ససస స

5920 SAA0726978
పపరర: పపదడ నడసచడరయఖ కసచరర పలర

93-101/88

93-101/96

తసడడ:డ పరపరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-562
వయససస:49
లస: పప

5923 AP151010588317
పపరర: లకడహకరసతమహ పససపపలలటట

93-101/91

93-101/99

తసడడ:డ ససబబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-572
వయససస:34
లస: పప

5926 AP151010588104
పపరర: ససబబబరరవప పససపపలలటట

93-101/94

తసడడ:డ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-573
వయససస:33
లస: పప

5929 JBV3838257
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

93-101/97

భరస : హనసమసతరరవప వషష
ష మబలకల
ఇసటట ననస:104-6-575
వయససస:66
లస: ససస స

5932 SAA1240118
పపరర: చడమసడతశశరర వషష
ష మలకల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:104-6-575
వయససస:22
లస: ససస స

5915 AP151010588054
పపరర: శవబడహహయఖ తషమహల

93-101/89

5918 SAA0514547
పపరర: సరశత బబరరక

93-101/92

5921 JBV3839693
పపరర: పవన కసచరర పలర

93-101/95

5924 AP151010588415
పపరర: జయలకడహ పససపపలలటట

93-101/98

భరస : ససరరఖరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-572
వయససస:72
లస: ససస స
93-101/100

5927 AP151010588201
పపరర: భబగఖలకడహ పససపపలలటట

93-101/101

భరస : వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-573
వయససస:46
లస: ససస స
93-101/103

తసడడ:డ వరయఖ pasupuleti
ఇసటట ననస:104-6-573
వయససస:33
లస: పప
93-101/105

93-101/86

తసడడ:డ ససబబబరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-562
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-572
వయససస:57
లస: పప
93-101/102

5912 AP151010588193
పపరర: పరమబలల తషమహల

భరస : కకటయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:104-6-561
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-572
వయససస:52
లస: ససస స

5925 JBV3838331
పపరర: సరసబశవరరవప pasupuleti

93-103/46

తసడడ:డ పసచచయఖ తషమహల
ఇసటట ననస:104-6-560
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-562
వయససస:26
లస: పప

5922 AP151010588099
పపరర: ససబబబరరవప కసచరర పలర

5909 SAA0872060
పపరర: సరయ రరస తననరర

భరస : అపరలరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-6-560
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప బబరరక
ఇసటట ననస:104-6-561
వయససస:53
లస: ససస స

5919 AP151010588214
పపరర: శవకలమమరర కసచరర పలర

93-101/81

తసడడ:డ శరరర బసడడ రరజ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-557
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపలరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-6-560
వయససస:27
లస: పప

5916 AP151010588169
పపరర: అపరలరరవప తషమహల

5931 JBV3357688
పపరర: కమమలమదతవ

93-101/83

భరస : శవబడహహయఖ తషమహల
ఇసటట ననస:104-6-560
వయససస:41
లస: ససస స

93-101/87 5914 SAA0514695
5913 SAA0514687
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప తషమహల
పపరర: అసకమ రరవప తషమహల

5906 JBV3839099
పపరర: అనత తననరర

భరస : శరరబసదదరరజ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-557
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపతయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-557
వయససస:45
లస: పప

5910 SAA0726929
పపరర: వనసకరయమమహ తషమమల

5928 JBV2015329
పపరర: శకహరర పససపపలలటట

93-101/80

5930 AP151010588132
పపరర: అసజలదతవ

93-101/104

భరస : వనసకటటశశరరర వషష
ష మబలకల
ఇసటట ననస:104-6-575
వయససస:47
లస: ససస స
93-101/918

5933 AP151010588154
పపరర: శవసతఖలల కసచరర పలర

93-101/106

భరస : రరజరశశరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-580
వయససస:47
లస: ససస స
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5934 JBV3838323
పపరర: వశశశశశరరరవప కసచరర పలర

93-101/107

తసడడ:డ రరజరశశరరరవప కసచరర పలర
ఇసటట ననస:104-6-580
వయససస:34
లస: పప
5937 SAA1010552
పపరర: గగపస కకషష అసబటట

93-101/110

93-101/113

93-101/117

93-101/120

93-101/123

93-101/126

93-101/129

తసడడ:డ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:35
లస: పప

5947 JBV3838190
పపరర: యలమసద చలమరపలర

5950 JBV2016582
పపరర: ఆదదలకడహ అడపరల

5953 AP151010588416
పపరర: రమణ సససకర

5956 SAA0635193
పపరర: పససపపలలటట భబగఖలకడహ

93-101/132

5959 AP151010588133
పపరర: సరమమమ జఖస పససపపలలటట

93-101/121

5962 JBV2014124
పపరర: కకషషపడసరద పససపపలలటట
తసడడ:డ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:36
లస: పప

5942 SAA1036285
పపరర: పరరశత చలర పలర

93-101/116

5945 JBV3357662
పపరర: వనసకరయమహ గగల

93-101/119

5948 JBV3839644
పపరర: భవరన రరమశశటట

93-101/122

భరస : పడకరశ రరమశశటట
ఇసటట ననస:104-6-587
వయససస:33
లస: ససస స
93-101/124

5951 JBV3357670
పపరర: ససబబబరరవప అడపరల

93-101/125

తసడడ:డ సతఖస ఆడపరల
ఇసటట ననస:104-6-588
వయససస:65
లస: పప
93-101/127

5954 JBV3839610
పపరర: పవన సససకర

93-101/128

తసడడ:డ వనసకటబడవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-591
వయససస:27
లస: పప
93-101/130

5957 SAA0635516
పపరర: పససపపలలటట లకడహ

93-101/131

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:28
లస: ససస స
93-101/133

భరస : వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:57
లస: ససస స
93-101/135

93-101/112

భరస : యలమసద గగల
ఇసటట ననస:104-6-586
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకషష పడసరదస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మసరబతస న
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:34
లస: ససస స
5961 JBV3838240
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట

93-101/118

భరస : వనసకటరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-591
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:23
లస: ససస స
5958 JBV2015618
పపరర: శశశలమ దతవ మసరబతస న

5944 AP151010588136
పపరర: లకడహ చలమరపసలర

5939 JBV2012987
పపరర: ఉమమదతవ అసకరస

భరస : సరసబశవరరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:104-6-586
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఆడపరల
ఇసటట ననస:104-6-588
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పవన సససకర
ఇసటట ననస:104-6-591
వయససస:24
లస: ససస స
5955 SAA1040807
పపరర: సరయ చసదన మకరస

93-101/114

తసడడ:డ లసగయఖ చలమరపసలర
ఇసటట ననస:104-6-586
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:104-6-587
వయససస:39
లస: పప
5952 SAA0922485
పపరర: లకడహ దసరర సససకర

5941 JBV3839982
పపరర: శవశసకరరరవప అసకరస

93-101/109

భరస : బడహహస అసకరస
ఇసటట ననస:104-6-584
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ చలర పసలర
ఇసటట ననస:104-6-586
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ చలమరపలర
ఇసటట ననస:104-6-586
వయససస:33
లస: పప
5949 JBV3839636
పపరర: పడకరశ రరమశశటట

93-101/111

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అసకరస
ఇసటట ననస:104-6-584
వయససస:51
లస: పప

భరస : యలమసద చలమరపలర
ఇసటట ననస:104-6-586
వయససస:34
లస: ససస స
5946 JBV2014413
పపరర: సరసబశవరరవప చలమరపలర

5938 JBV3839941
పపరర: కకటటశశరరరవప అమహటట

5936 JBV3839958
పపరర: రమమదతవ అమహటట

భరస : కకటటశశరరరవప అమహటట
ఇసటట ననస:104-6-583
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ అమహటట
ఇసటట ననస:104-6-583
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అసకరస
ఇసటట ననస:104-6-584
వయససస:45
లస: పప
5943 JBV3838208
పపరర: ఉదయలకడహ చలమరపలర

93-101/108

తసడడ:డ పరపరరరవప kancharapalli
ఇసటట ననస:104-6-580
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అమహటట
ఇసటట ననస:104-6-583
వయససస:25
లస: పప
5940 JBV2014496
పపరర: బడహహస అసకరస

5935 AP151010588249
పపరర: రరజరశశరరరవప kancharapalli

5960 AP151010588177
పపరర: వనసకరయమహ పప తడబతస న

93-101/134

భరస : శసకరరరవప పప తబతన
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:62
లస: ససస స
93-101/136

5963 JBV2015543
పపరర: ససబబబరరవప మసరబతస న

93-101/137

తసడడ:డ గబరవయఖ మసరబతస న
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:45
లస: పప
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5964 AP151010588053
పపరర: వరయఖ పససపపలలటట

93-101/138

తసడడ:డ కకషషమబరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:62
లస: పప
5967 JBV3838273
పపరర: మలలర శశరర సలమదద

93-101/141

93-101/144

93-101/147

93-101/151

93-101/154

93-101/157

93-101/160

భరస : మలర కరరరజన సససకర
ఇసటట ననస:104-6-597
వయససస:26
లస: ససస స

5977 AP151010588131
పపరర: ససతడమహలకడహ సససకర

5980 SAA0922857
పపరర: వరరసజనవయబలల సససకర

5983 AP151010588130
పపరర: మసగమహ సససకర

5986 AP151010588142
పపరర: మమరససడతయబలల సససకర

93-101/163

5989 SAA0892936
పపరర: పవన సససకర

93-101/152

5992 JBV2012920
పపరర: లకడహ సససకర
భరస : రమణయఖ సససకర
ఇసటట ననస:104-6-598
వయససస:40
లస: ససస స

5972 JBV3838307
పపరర: వనసకటరరవప మగరల

93-101/146

5975 SAA0922469
పపరర: అనసష సససకర

93-101/150

5978 AP151010588127
పపరర: వనసకటససబబమహ

93-101/153

భరస : ససబబబరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:67
లస: ససస స
93-101/155

5981 SAA0922832
పపరర: అసజబబబబ చతబబడ లల

93-101/156

తసడడ:డ రమణయఖ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:37
లస: పప
93-101/158

5984 JBV3839669
పపరర: పడమ� మమరరకనపలర

93-101/159

భరస : వనసకటటశశరరర మమరరకనపలర
ఇసటట ననస:104-6-596
వయససస:76
లస: ససస స
93-101/161

5987 JBV3357704
పపరర: శకదతవ సససకర

93-101/162

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-597
వయససస:41
లస: ససస స
93-102/38

తసడడ:డ వనసకట రరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-597
వయససస:27
లస: పప
93-103/747

93-101/143

భరస : వరరసజనవయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-596
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-597
వయససస:46
లస: పప
5991 SAA1258250
పపరర: నడగ లకడహ సససకర

93-101/148

భరస : మమరససడతయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-6-596
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-6-596
వయససస:32
లస: పప
5988 AP151010588051
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

5974 JBV3839677
పపరర: శకనవరసరరవప మకరస

5969 JBV3357589
పపరర: నడగరరజకలమమరర తననరర

తసడడ:డ కకసడయఖ మగరల
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:57
లస: పప
5985 JBV3838232
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప సససకర

93-101/145

భరస : అసకమహ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:30
లస: పప
5982 AP151010588285
పపరర: అసకమహ రరవప సససకర

5971 JBV3838315
పపరర: రరసబబబబ మగరల

93-101/140

భరస : అసకమమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసజబబబబ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:104-6-595
వయససస:37
లస: ససస స
5979 SAA0922865
పపరర: నడసచడరయఖ సససకర

93-101/142

తసడడ:డ కకసడయఖ మగరల
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ సలమదద
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:43
లస: పప
5976 SAA0922824
పపరర: రరణబకరదతవ చతబబడ లల

5968 JBV3839685
పపరర: పదహజ మకరస

5966 JBV3840592
పపరర: శవపరరశత మగరల

భరస : వనసకటరరవప మగరల
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ మగరల
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:58
లస: ససస స
5973 JBV3838265
పపరర: ససతడరరమయఖ సలమదద

93-101/139

తసడడ:డ చచసచయఖ పప తబతన
ఇసటట ననస:104-6-593
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససతడరరమయఖ సలమదద
ఇసటట ననస:104-6-594
వయససస:28
లస: ససస స
5970 JBV3838281
పపరర: ససబబరరవమహ మగరల

5965 AP151010588044
పపరర: శసకరరరవప పప తడబతస న

5990 SAA0895070
పపరర: శకనవరస బటటట

93-102/39

తలర : సరగజన బటటట
ఇసటట ననస:104-6-597
వయససస:30
లస: పప
93-101/164

5993 AP151010588114
పపరర: రమణయఖ సససకర

93-101/165

తసడడ:డ మసరసనరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-598
వయససస:44
లస: పప
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93-101/166

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-599
వయససస:30
లస: ససస స
5997 AP151010585577
పపరర: నడగమలలర శశరర కరటటరర katari

93-100/84

93-101/170

తసడడ:డ రరమబడహహ పపదడ దశశటట
ఇసటట ననస:104-6-604
వయససస:43
లస: పప
6003 SAA1339449
పపరర: రరణబక దతవ నకకసశశటట

93-101/984

భరస : ససరరశ కలమమర రరణబక
ఇసటట ననస:104-6-607
వయససస:28
లస: ససస స
6006 AP151010588182
పపరర: భబగఖలకడహ కకట

93-101/172

93-101/175

93-103/47

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-617
వయససస:47
లస: ససస స

93-101/920
6001 SAA1242122
పపరర: SURENDRA BABU
TANNIRU
తసడడ:డ KOTESWARAO TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-605
వయససస:18
లస: పప

6002 SAA1339613
పపరర: ససరరష కలమమర నకకసశశటట
తసడడ:డ రఘబరరమ మబరరస నకకసశశటట
ఇసటట ననస:104-6-607
వయససస:39
లస: పప

6004 SAA1240423
పపరర: సరయ తతజశశ మసరబథథన

6005 SAA0727026
పపరర: రరణబక దథపసస కకట

93-101/921

6007 JBV3838786
పపరర: దసరరరభవరన

6010 JBV2014447
పపరర: గసటబరరవప కకట

6013 SAA0922840
పపరర: చసదన గరడడగబ

6016 JBV3839859
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప జడడగబ

93-101/183

6021 SAA1030642
పపరర: గరరరజ కలమమరర మలమబబసటట

93-101/186

6019 JBV2016830
పపరర: హరనడధబబబబ జడడగబ

93-101/173

భరస : వనసకటరమణ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:46
లస: ససస స

93-101/169

93-101/983

93-101/171

6008 JBV3838166
పపరర: దసరరరదతవ యడర పలర

93-101/174

భరస : శకనవరసరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:47
లస: ససస స
93-101/176

6011 AP151010588257
పపరర: అసకమహరరవప

93-101/177

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:48
లస: పప
93-101/178

6014 SAA1030733
పపరర: తడవవణణహ ససజనఖ గరడడగబ

93-101/179

భరస : మలర కరరరజన రరవప గరడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-617
వయససస:28
లస: ససస స
93-101/181

6017 JBV2017143
పపరర: లలతడ దతవ జడడగబ

93-101/182

భరస : హరనడధబబబబ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-618
వయససస:55
లస: ససస స
93-101/184

తసడడ:డ గగవసదరరమమరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-618
వయససస:59
లస: పప
6022 JBV3839834
పపరర: రరణబకరదతవ జడడగబ

93-101/919

తసడడ:డ గసట రరవప కకట
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదరరమమరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-617
వయససస:53
లస: పప

6018 JBV3839792
పపరర: వనసకట పపరష చసదడహరరపస
డ రద
గరదచ
తసడడ:డ యమనడదదరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:104-6-618
వయససస:41
లస: పప

భరస : నవతడజ బబబబ మలమబబసటట
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-604
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-617
వయససస:25
లస: ససస స
93-101/180

5999 JBV3838182
పపరర: మధసససధన రరవప తననరర

భరస : హనసమసతరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-604
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకట
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గసటరరవప కకట
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:24
లస: పప
6015 JBV3839867
పపరర: పదడహవత జడడగబ

93-101/168

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప బబరరక
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:59
లస: ససస స
6012 SAA0916041
పపరర: హహమసత కలమమర కకట

5998 JBV3840626
పపరర: కకటటశశరర తననరర

5996 SAA1241850
పపరర: ససత మహ లకడహ జడడగబ

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:104-6-601
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ SUBBA RAO మసరబథథన
ఇసటట ననస:104-6-612
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : గసటబరరవప కకట
ఇసటట ననస:104-6-613
వయససస:44
లస: ససస స
6009 JBV3840139
పపరర: మధన బబరరక

93-101/167

భరస : వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:104-6-599
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప katari
ఇసటట ననస:104-6-602
వయససస:52
లస: ససస స
6000 JBV3840634
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపదడ దశశటట

5995 AP151010588296
పపరర: వనసకటరమణ తననరర

6020 JBV3838745
పపరర: గరరరజజకలమమరర జడడగబ

93-101/185

తసడడ:డ వనసకటరమణ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:33
లస: ససస స
93-101/187

6023 AP151010588216
పపరర: పదడహవత జడడగబ

93-101/188

భరస : రరమబ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:57
లస: ససస స
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6024 JBV3839818
పపరర: గగపస జడడగబ
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93-101/189

తసడడ:డ రరసబబబబ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:30
లస: పప
6027 AP151010588068
పపరర: రరసబబబబ జడడగబ

93-101/192

93-101/193

93-101/196

93-101/199

6039 SAA1336619
పపరర: రరమమరరవప ఆదదమబలస

93-101/986

93-101/204

6034 AP151010588284
పపరర: వనసకటరమణ నశశసకరరరవప

6037 JBV3838752
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

6040 JBV2012144
పపరర: హనసమమహ చచకరస

6043 JBV3840022
పపరర: లకడహ చతబబడ లల

93-101/207

6046 SAA0322800
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

93-101/197

భరస : శవనడగరశశరరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:30
లస: ససస స

6049 SAA1152099
పపరర: శసకరమహ మమదన

93-101/200

6052 SAA1151984
పపరర: ఆనసద మమదన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమదన
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:45
లస: పప

93-101/198

6038 AP151010588159
పపరర: హనసమసతరరవప తననరర

93-101/201

తసడడ:డ కకషషమబరరస తననరర
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:57
లస: పప
93-101/202

6041 JBV3838125
పపరర: వనసకట రమణ తననరర

93-101/203

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-626
వయససస:31
లస: ససస స
93-101/205

6044 JBV2016483
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

93-101/206

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-626
వయససస:36
లస: పప
93-101/208

6047 SAA1338664
పపరర: మహలకడహ తననరర

93-101/987

భరస : శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-626
వయససస:31
లస: ససస స
93-101/210

భరస : ఆనసద మమదన
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:41
లస: ససస స
93-101/212

6035 SAA0635771
పపరర: రరమకకషష తననరర
తలర : మనడ కలమమరగ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమబరరస తననరర
ఇసటట ననస:104-6-626
వయససస:50
లస: పప
93-101/209

93-101/195

భరస : రరమమరరవప ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప చతబబడ లల
ఇసటట ననస:104-6-626
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చతబబడ లల
ఇసటట ననస:104-6-626
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శవనరసససహరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:35
లస: పప

6032 JBV2016954
పపరర: గగతడసజల ఆదదమబలస

భరస : వనసకయఖ చచకస
ఇసటట ననస:104-6-625
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-626
వయససస:32
లస: ససస స

6051 JBV2010593
పపరర: శవనడగరశశరరరవప జడడగబ

93-101/194

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:58
లస: పప

6048 JBV3840048
పపరర: రతనకలమమరర జడడగబ

93-101/922
6029 SAA1242296
పపరర: SIVA PARVATHI
YADLAPALLI
భరస : RADHA KRISHNA YADLAPALLI
ఇసటట ననస:104-6-620
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:49
లస: ససస స

6036 JBV3838133
పపరర: ఉదయ పపరష చసదడరరవప
తననరర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:30
లస: పప

6045 JBV3840014
పపరర: రరమమరరవప చతబబడ లల

6031 JBV3838059
పపరర: మసరసనడడవప గసటబ

93-101/191

93-101/985

తసడడ:డ లలకనడథస గసట
ఇసటట ననస:104-6-623
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-624
వయససస:47
లస: ససస స

6042 SAA0727059
పపరర: మహ లకడహ తననరర

6028 SAA1339902
పపరర: గగపస నడథ జడడగబ

6026 JBV3839826
పపరర: వనసకటరమణ జడడగబ

తసడడ:డ గగవసద జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:19
లస: పప

భరస : మసరసనడడవప గసట
ఇసటట ననస:104-6-623
వయససస:33
లస: ససస స
6033 AP151010588283
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర

93-101/190

తసడడ:డ రరసబబబబ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదరరమమరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-619
వయససస:64
లస: పప
6030 JBV3838067
పపరర: సరరతదతవ గసటబ

6025 JBV3839800
పపరర: పవనససమమర జడడగబ

6050 AP151010588297
పపరర: రమమదతవ జడడగబ

93-101/211

భరస : శవనరసససహరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:52
లస: ససస స
93-101/213

6053 AP151010588258
పపరర: శవనరసససహరరవప జడడగబ

93-101/214

తసడడ:డ నడరరయణ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:67
లస: పప
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93-101/923

తసడడ:డ నరసససహరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:28
లస: పప
6057 JBV3838109
పపరర: మబకలసదడదతవ చచకస

భరస : SUDHEER BABU
ఇసటట ననస:104-6-627
వయససస:21
లస: ససస స
93-101/216

భరస : వనసకటటశశరరర చచకస
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:32
లస: ససస స
6060 SAA1152040
పపరర: శకకరసత చచకస

93-101/219

93-101/222

93-101/224

93-101/989

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-632
వయససస:18
లస: ససస స
6072 AP151010588332
పపరర: నడరరయణసరశమ తననరర

93-101/229

93-101/232

భరస : అసకమహరరవప తతట
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:52
లస: ససస స

93-101/223

6067 JBV3838711
పపరర: కవత తననరర

93-101/233

93-101/225

93-101/221

6065 SAA1339886
పపరర: గగవసద రరవప పడతవరడ

93-101/988

6068 AP151010588179
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

93-101/226

భరస : జమదగరనమమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-632
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-632
వయససస:42
లస: పప

6070 AP151010588273
పపరర: వనసకరయమహ తననరర

93-101/227

6071 AP151010588039
పపరర: జమదగరనమమరససడతయబలల
తననరర
తసడడ:డ నడరరయణసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-633
వయససస:43
లస: పప

93-101/228

93-101/230

6074 SAA0635227
పపరర: మసతడ మమరససడతయబలల

93-101/231

6073 AP151010588218
పపరర: ఇసదదర మసతడ

6076 SAA0922550
పపరర: మసరసన రరవప తననరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మసతడ
ఇసటట ననస:104-6-634
వయససస:29
లస: పప
93-101/896

6079 JBV3840204
పపరర: కలససమ తననరర

6082 JBV2012300
పపరర: శశషరరతనస తననరర
భరస : గగవసదరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:66
లస: ససస స

6077 SAA1241843
పపరర: సరయ లకడహ తనరర

93-101/925

భరస : తనరర
ఇసటట ననస:104-6-636
వయససస:19
లస: ససస స
93-101/234

భరస : దడనడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:33
లస: ససస స
93-101/236

6062 JBV2014512
పపరర: వనసకటటశశరరర చచకరస

తసడడ:డ రమణయఖ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-6-630
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104\6\636
వయససస:31
లస: పప

భరస : నడగ రరజ తతట
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:31
లస: ససస స
6081 AP151010588432
పపరర: వనసకరయమహ తతట

6064 AP151010588147
పపరర: కకషష మబరరస జడడగబ జడడగబ

93-101/218

తలర : హనసమమహ చచకస
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మసతడ
ఇసటట ననస:104-6-634
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసనడడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-636
వయససస:34
లస: ససస స
6078 SAA0727133
పపరర: లకడహ భబరర వ తతట

93-101/220

భరస : నడరరయణసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-633
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-633
వయససస:62
లస: పప
6075 JBV2011443
పపరర: వనసటటశశరమహ తననరర

6061 SAA1152107
పపరర: వనసకటటష బబబబ చచకస

6059 AP151010588175
పపరర: రమణ జడడగబ
భరస : కకషష జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమసరశమ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-632
వయససస:35
లస: ససస స
6069 SAA1339423
పపరర: గరయతడ పడసనన తననరర

93-101/217

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచకస
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:23
లస: పప

తలర : హనసమమహ చచకస
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:45
లస: పప
6066 JBV3838729
పపరర: రరజరశశరర తననరర

6058 JBV2012367
పపరర: అరరణకలమమరర చచకరస

93-101/215

తసడడ:డ కకషష జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చచకస
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచకస
ఇసటట ననస:104-6-628
వయససస:20
లస: పప
6063 JBV2012318
పపరర: శకనవరసరరవప చచకరస

93-101/924 6056 JBV3840030
6055 SAA1241462
పపరర: KEERTHI BOLLI MANTHA
పపరర: రరజఖలకడహ జడడగబ

6080 JBV3840196
పపరర: వజయలకడహ తననరర

93-101/235

భరస : శకనవరసరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:43
లస: ససస స
93-101/237

6083 JBV3357597
పపరర: బబలలర మహ తతట

93-101/238

భరస : మసరసనస తతట
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:82
లస: ససస స
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పపరర: నడగరరజ తతట
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93-101/239

తసడడ:డ అసకమహరరవప తతట
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:33
లస: పప
6087 JBV2013878
పపరర: శవనడగరసదడస� పగడడల�

93-99/826

93-101/243

93-101/246

93-99/830

93-99/832

93-99/835

93-99/828

6097 JBV3351418
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� తననరర�

6100 AP151010585301
పపరర: రరణబకరదతవ ఆళళ� alla

6103 AP151010582257
పపరర: ససబబబరరవప ఆళళ� alla

93-100/1108

6106 JBV3833605
పపరర: తరరపతయఖ మబలకర

93-99/831

6109 SAA0727232
పపరర: ససబబ రరవప జడడగబ

తసడడ:డ శకరరమబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-648
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలస జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-648
వయససస:80
లస: పప

93-101/926
6111 SAA1240159
పపరర: BHANU PRASAD
KASIMAHANI
తసడడ:డ NAGESWARAO KASIMAHANI
ఇసటట ననస:104-6-648
వయససస:35
లస: పప

6112 AP151010588187
పపరర: రమణ కలమమరర తననరర
భరస : రరసబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-649
వయససస:47
లస: ససస స

6092 JBV2014454
పపరర: శకకరసత తననరర

93-101/245

6095 JBV2015659
పపరర: ధనలకడహ� తననరర�

93-99/829

6098 AP151010588188
పపరర: కకటటశశరమహ తననరర

93-101/247

భరస : నడగరసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-643
వయససస:71
లస: ససస స
93-99/833

6101 JBV3831872
పపరర: అనల కలమమర ఆళళ� Alla

93-99/834

తసడడ:డ ససబబబరరవప� అలమర
ఇసటట ననస:104-6-645
వయససస:32
లస: పప
93-99/836

6104 SAA1339134
పపరర: కరవఖ ఆళర

93-99/1218

తసడడ:డ శకధర ఆళర
ఇసటట ననస:104-6-645
వయససస:25
లస: ససస స
93-100/85

తసడడ:డ యలమసద mulaka
ఇసటట ననస:104-6-648
వయససస:41
లస: పప
93-101/248

93-101/242

భరస : వనసకటటశశరరరవప� TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-642
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� alla
ఇసటట ననస:104-6-645
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసనన
ఇసటట ననస:104-6-645
వయససస:60
లస: పప
6108 AP151010588042
పపరర: నడగరసదడరరవప తననరర

6094 SAA0914391
పపరర: ఈశశరర తననరర

6089 JBV2015576
పపరర: నడగలకడహ తననరర

తసడడ:డ మధసససధనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� alla
ఇసటట ననస:104-6-645
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� alla
ఇసటట ననస:104-6-645
వయససస:33
లస: పప
6105 SAA1422302
పపరర: మలర కరరరజన రరవప నసనన

93-101/244

తసడడ:డ వనసకయఖ � TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-642
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-6-645
వయససస:35
లస: ససస స
6102 JBV2017242
పపరర: మమరససడతయబలల� ఆళర�

6091 JBV2011559
పపరర: రవకరసత తననరర

93-99/825

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర తననరర
ఇసటట ననస:104-6-642
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వవసకటటశశరరవప TANNIRU
ఇసటట ననస:104-6-642
వయససస:35
లస: పప
6099 JBV2015550
పపరర: యశశద� Alla

93-99/827

తసడడ:డ మధసససధనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగరసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:57
లస: పప
6096 JBV2015246
పపరర: రవకలమమర తననరర

6088 SAA0822651
పపరర: సతష పగడడల

6086 JBV2013894
పపరర: వనసకటలకడహ� పప తడబతస న�

భరస : శకనవరసరరవప� potabathini
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ పగడడల
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:27
లస: పప

భరస : మధసససదనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:47
లస: ససస స
6093 AP151010588041
పపరర: మధసససదనరరవప తననరర

93-101/240

తసడడ:డ వజయలకడహ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-638
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� పగడడల
ఇసటట ననస:104-6-641
వయససస:70
లస: ససస స
6090 AP151010588190
పపరర: రరజరశశరర తననరర

6085 SAA0922576
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

6107 SAA1243419
పపరర: చచసచస లకడహ పసటటల

93-100/1050

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:104-6-648
వయససస:49
లస: ససస స
93-101/249

6110 SAA1240076
పపరర: శరగష కరససమహణణ

93-101/912

భరస : భబణబ పడసరద కరససమహణణ
ఇసటట ననస:104-06-648
వయససస:32
లస: ససస స
93-101/250

6113 SAA0727976
పపరర: చసదడశశఖర జడడగబ

93-100/86

తసడడ:డ శకరరసమబరరస jidugu
ఇసటట ననస:104-6-650
వయససస:26
లస: పప
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6114 SAA1152081
పపరర: ససమఖ జడడగబ
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93-101/251

తసడడ:డ శకరరమబలల జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-650
వయససస:23
లస: ససస స

6115 JBV3840154
పపరర: శక లకడహ భబదడటట

93-101/252

భరస : నడగరశశరరరవప బబదడటట
ఇసటట ననస:104-6-650
వయససస:44
లస: ససస స

6117 AP151010588247
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప తననరర

93-101/254

తసడడ:డ అమరయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-650
వయససస:72
లస: పప

6118 JBV3835071
పపరర: రరజఖలకడహ� గగపవరపప�

93-99/839

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� GADDAM
ఇసటట ననస:104-6-654
వయససస:44
లస: పప

6121 SAA1336213
పపరర: దయమసశరరప గగపవరపప

93-99/837

93-100/87

భరస : అసకమహరరవప shivalasetty
ఇసటట ననస:104-6-657
వయససస:34
లస: ససస స

93-100/1109

93-99/841

93-101/258

తలర : వససథ లకడహ సససకర
ఇసటట ననస:104-6-663
వయససస:24
లస: ససస స

6130 SAA0727109
పపరర: శశష పరవన తననరర

93-100/88

93-101/261

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-663
వయససస:47
లస: ససస స

6133 SAA0922584
పపరర: వనయ బబబబ సససకర

93-101/259

93-101/927

6136 SAA1336221
పపరర: ససధడఖ రరణణ గబరకస

తసడడ:డ DANARAO YADLAPALLI
ఇసటట ననస:104-6-669
వయససస:18
లస: పప

తలర : పదహ
ఇసటట ననస:104-6-671
వయససస:18
లస: ససస స

6138 SAA1341114
పపరర: పపణఖవత చచనసన

6139 SAA1336239
పపరర: మననవరర న చచనసన

93-100/1112

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:104-6-673
వయససస:31
లస: ససస స
6141 JBV3831807
పపరర: గణణష �nishankarrao

93-101/262

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104-6-681
వయససస:33
లస: పప

6142 SAA1240696
పపరర: శరగష గబరకస
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబరకస
ఇసటట ననస:104-6-681
వయససస:21
లస: ససస స

6131 AP151010588268
పపరర: వససతలకడహ సససకర

93-101/260

6134 JBV3838026
పపరర: దడనడ రరవప తననరర

93-101/263

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-663
వయససస:32
లస: పప
93-100/1110

6137 SAA1341106
పపరర: శకనస చచనసన

93-100/1111

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:104-6-673
వయససస:41
లస: పప
93-100/1113

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:104-6-673
వయససస:18
లస: పప
93-100/90

93-99/842

భరస : అసకమహ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-663
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : వససథ లకడహ సససకర
ఇసటట ననస:104-6-663
వయససస:26
లస: పప

6135 SAA1242098
పపరర: జగదథశ YADLAPALLI

6128 SAA0727521
పపరర: మమనక తననరర
భరస : ఉదయ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:104-6-661
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దడనడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-663
వయససస:26
లస: ససస స

6132 JBV2012292
పపరర: రరణబకరదతవ తననరర

93-99/840

భరస : శవనడగరశశర రరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-659
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ� dasari
ఇసటట ననస:104-6-660
వయససస:25
లస: పప

6129 SAA0922477
పపరర: వనసకట పసడయ సససకర

93-101/256
6122 SAA1189422
పపరర: వ ఎస ఆర కర మబరరస చలకకసడ

93-101/257 6125 JBV3837960
6124 SAA0938334
పపరర: నడగ వనయ కలమమర జడడగబ
పపరర: రరణబకరదతవ� జడడగబ�

6127 AP151010582618
పపరర: బబపరరగర దడసరర dasari

93-99/838

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ చలకకసడ
ఇసటట ననస:104-6-655
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-657
వయససస:26
లస: పప

6126 AP151010582647
పపరర: శవనడగరశశరరరవప జడడగబ�
జడడగబ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-659
వయససస:48
లస: పప

6119 SAA0981887
పపరర: మహన సరయ కకషష కసచ
తసడడ:డ గగవసద రరవప కసచ
ఇసటట ననస:104-6-654
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:104-6-654
వయససస:18
లస: పప

6123 JBV2013787
పపరర: భబలకడహ శవరలశశటట

93-101/253

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-650
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప� గగపవరపప
ఇసటట ననస:104-6-654
వయససస:39
లస: ససస స

6120 JBV3831849
పపరర: చలపతరరవప� గగపవరపప�

6116 AP151010588281
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర

6140 JBV3835493
పపరర: దసరరర మహలకడహ� బబ కరస�

93-100/89

భరస : లకడహనడరరయణ� bokka
ఇసటట ననస:104-6-681
వయససస:34
లస: ససస స
93-101/928

6143 JBV3839883
పపరర: నడగరశశరమహ తననరర

93-101/264

భరస : మహనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-682
వయససస:61
లస: ససస స
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6144 JBV3839875
పపరర: మహనరరవప తననరర

93-101/265

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-682
వయససస:71
లస: పప
6147 SAA1244029
పపరర: గగపస కకషష తననరర

93-100/1114

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:104-6-683
వయససస:18
లస: ససస స
93-100/1051

తసడడ:డ దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:104-6-685
వయససస:18
లస: పప
6150 SAA0635623
పపరర: యరకసశశటట రవ కకరణ

6153 AP151010582465
పపరర: ససధడకర లలళళ lella

93-101/897

93-100/93

93-100/95

93-101/268

తసడడ:డ ససబబబరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:104-6-700
వయససస:31
లస: ససస స
6162 AP151010585182
పపరర: లకడహ జడడగబ jidugu

93-100/99

93-100/102

93-100/104

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-707
వయససస:23
లస: ససస స
6171 JBV3833480
పపరర: మమరససడతయబలల� భవరరశశటట �

6154 SAA1419050
పపరర: ససధకర లలలమ

6157 SAA1502905
పపరర: కకషషకలమమరర జ�ననకకటట
jonnakuti
భరస : ససబబరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:104-6-700
వయససస:57
లస: ససస స
6160 JBV3840683
పపరర: సరసబశవరరవప జజననకకటట

6163 JBV3832359
పపరర: అనల jidugu

93-99/845

6166 AP151010585176
పపరర: ససతడరరవమహ అమబరగతష
Amurotu
భరస : అసకమహరరవప Amurotu
ఇసటట ననస:104-6-705
వయససస:59
లస: ససస స

6149 SAA1030741
పపరర: వనసకటసరయ కకషష తననరర

93-101/267

6152 JBV2015311
పపరర: రరమకకకషష లలళళ lella

93-100/92

తసడడ:డ వరయఖ lella
ఇసటట ననస:104-6-695
వయససస:37
లస: పప
93-100/1115

6155 JBV3836830
పపరర: వనసకట రమణ లలళళ

93-100/94

భరస : శకనవరస రరవప� lella
ఇసటట ననస:104-6-699
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/96

93-101/269

6158 AP151010582467
పపరర: ససబబబరరవప జజననకకటట
జజననకకటట
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ Jonnakuti
ఇసటట ననస:104-6-700
వయససస:62
లస: పప

93-100/97

6161 SAA0534743
పపరర: కకషషజజఖత జడడగబ jidugu

93-100/98

భరస : ససబబబరరవప jidugu
ఇసటట ననస:104-6-703
వయససస:28
లస: ససస స
93-100/100

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర jidugu
ఇసటట ననస:104-6-703
వయససస:31
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ mulaka
ఇసటట ననస:104-6-705
వయససస:36
లస: ససస స
6168 SAA1151810
పపరర: ఆశ లత జడడగబ

93-100/91

తసడడ:డ ససబబబరరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:104-6-700
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర jidugu
ఇసటట ననస:104-6-703
వయససస:51
లస: ససస స
6165 JBV3836863
పపరర: ఆచచమహ మబలక

6151 JBV3836822
పపరర: నలమహ లలళళ

93-101/929

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-687
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ లలలమ
ఇసటట ననస:104-6-698
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ lella
ఇసటట ననస:104-6-699
వయససస:42
లస: పప
6159 JBV3838463
పపరర: భవరన జజననకకటట

93-101/266

భరస : రరమ కకషష lella
ఇసటట ననస:104-6-695
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ lella
ఇసటట ననస:104-6-698
వయససస:44
లస: పప
6156 AP151010582466
పపరర: శకనవరసరరవప లలళళ lella

6148 SAA1063445
పపరర: శకజ యరకసశశటట

6146 SAA1245224
పపరర: వనసకట పవన నఖల తననరర

తసడడ:డ రసబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-683
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవ కకరణ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-6-687
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:104\6\687
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� భవరరశశటట
ఇసటట ననస:104-6-709
వయససస:31
లస: పప

6145 SAA1336171
పపరర: పవన పడసనన తననరర

6164 JBV3351244
పపరర: ససబబబరరవప జడడగబ

93-100/101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర jidugu
ఇసటట ననస:104-6-703
వయససస:34
లస: పప
93-100/103

6167 SAA1422757
పపరర: మమరర పడవలర క నలక

93-101/990

భరస : గగపస నడథ నలక
ఇసటట ననస:104-6-705
వయససస:18
లస: ససస స

6169 AP151010585116
పపరర: కలమమరర భవరరశశటట �
bhavirishetty
భరస : వనసకటటశశరరరవప� భవరరశశటట
ఇసటట ననస:104-6-709
వయససస:52
లస: ససస స

93-99/843

6172 AP151010582648
పపరర: వనసకటటశశరరరవప భవరరశశటట �
భవరరశశటట
తసడడ:డ వరభదడయఖ� భవరరశశటట
ఇసటట ననస:104-6-709
వయససస:57
లస: పప

93-99/846

6170 SAA0822768
పపరర: అసకమహరరవప భవరర సపటట

93-99/844

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:104-6-709
వయససస:26
లస: పప
6173 SAA1244284
పపరర: అనత భవరరశశటట

93-100/1052

భరస : అసకమహరరవప
ఇసటట ననస:104-6-709
వయససస:22
లస: ససస స
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93-100/1053

భరస : మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-6-709
వయససస:22
లస: ససస స
6177 JBV3831898
పపరర: సరసబశవరరవప పపనడనటట�
pennati
తసడడ:డ రరమబలల� pennati
ఇసటట ననస:104-6-710
వయససస:57
లస: పప
6180 JBV3840121
పపరర: శరరదదతవ జడడగబ

93-99/849

93-101/270

93-99/851

93-103/48

93-102/40

93-101/274

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:104-6-746
వయససస:23
లస: పప

93-99/852

6187 SAA0728545
పపరర: వనసకటటసశర రరవప పప తషల

6190 AP151010591142
పపరర: అసకమరరవప bandaru

6193 JBV3840360
పపరర: రమణ ఆవపల

93-102/44

6196 SAA1340215
పపరర: హరరక చటబటల

93-103/49

6199 SAA1151943
పపరర: ససదర స పరరకక

93-102/41

6202 AP151010585070
పపరర: చననమమహయ చచననస�
chennam
భరస : కకటటశశరరరవప� చచననస
ఇసటట ననస:104-6-750
వయససస:68
లస: ససస స

93-99/850

6185 SAA0807992
పపరర: అవన కలమమర పప తషల

93-101/272

6188 SAA1151950
పపరర: మణణ భబరర వ బసడడరర

93-101/273

6191 AP151010591173
పపరర: ససబబబరరవప bandaru

93-102/42

తసడడ:డ కకటయఖ bandaru
ఇసటట ననస:104-6-725
వయససస:74
లస: పప
93-101/275

6194 AP151010594586
పపరర: ధనలకడహ Aavula

93-102/43

భరస : మబరళకకషష AAvula
ఇసటట ననస:104-6-726
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/1116

6197 SAA1151778
పపరర: నడగలకడహ తననరర

93-100/105

తసడడ:డ అసకమహ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-736
వయససస:29
లస: ససస స
93-101/276

తసడడ:డ రరజ పరరకక
ఇసటట ననస:104-6-746
వయససస:20
లస: పప
93-101/278

6182 JBV3836392
పపరర: అననపపరష � నసడసరర�

తసడడ:డ అసకమహరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:104-6-725
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప చటబటల
ఇసటట ననస:104-6-729
వయససస:18
లస: ససస స
93-101/898

93-100/1055

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరవప పప తషల
ఇసటట ననస:104-6-722
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మబతడఖలరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:104-6-726
వయససస:37
లస: పప

తలర : రరజ కలమమరగ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104\6\742
వయససస:26
లస: పప
6201 SAA1151919
పపరర: అరరణ కలమమర మలర రరడడడ

6184 JBV3833514
పపరర: పపద శసకర రరవప� నసడసరర�

6179 SAA1243401
పపరర: హరరత జడడగబ

భరస : పపదడ శసకరరకవప� Nanduri
ఇసటట ననస:104-6-717
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప bandaru
ఇసటట ననస:104-6-725
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప AAvula
ఇసటట ననస:104-6-726
వయససస:46
లస: పప
6198 SAA0635524
పపరర: నశసOకరరరవప గగపస

93-101/271

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప Pothula
ఇసటట ననస:104-6-722
వయససస:50
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-6-726
వయససస:25
లస: ససస స
6195 AP151010591497
పపరర: మబరళకకష Aavula

6181 JBV3840584
పపరర: శకనవరసరరవప జడడగబ

93-99/848

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-6-711
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప� Nanduri
ఇసటట ననస:104-6-717
వయససస:56
లస: పప

భరస : అసకమరరవప bandaru
ఇసటట ననస:104-6-725
వయససస:41
లస: ససస స
6192 SAA0922600
పపరర: పపషల కలమమరర తననరర

93-100/1054

తసడడ:డ శకహరర జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-711
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప Pothula
ఇసటట ననస:104-6-722
వయససస:41
లస: ససస స
6189 AP151010594414
పపరర: లకడహ bandaru

6178 SAA1243476
పపరర: మమనక జడడగబ

6176 JBV3835121
పపరర: లకడహ పపనడనటట� pennati

భరస : సరసబశవరరవప� pennati
ఇసటట ననస:104-6-710
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-6-711
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప� vanduri
ఇసటట ననస:104-6-717
వయససస:32
లస: పప
6186 SAA0728537
పపరర: సరవతడ పప తషల

93-99/847

భరస : పడసరద� pennati
ఇసటట ననస:104-6-710
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-711
వయససస:46
లస: ససస స
6183 JBV3833258
పపరర: కరమమశశర రరవప� వసడసరర�

6175 AP151010585606
పపరర: శరసత పపనడనటట� pennati

6200 SAA1151901
పపరర: రరజరష మలర రరడడడ

93-101/277

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:104-6-746
వయససస:22
లస: పప
93-99/854

6203 AP151010582256
పపరర: కకటటశశరరరవప చచననస�
chennam
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� chennam
ఇసటట ననస:104-6-750
వయససస:72
లస: పప

93-99/855
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93-101/930

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:104-6-751
వయససస:18
లస: పప
93-99/857

తసడడ:డ గగపయఖ� లలటర
ఇసటట ననస:104-6-758
వయససస:39
లస: పప

6208 SAA0822958
పపరర: రరణబక దతవ నడరరశశటట

93-99/859

6213 AP151010585072
పపరర: వనసకరయమహ � పపదమబలలర�

93-99/862

6211 JBV2013548
పపరర: భబలకడహ� పపదమలలర�

93-100/107

6215 JBV3351087
పపరర: మధసససదన రరవప పపదమలర �
పపదమలమర
తసడడ:డ వరభదడయఖ� పపదమలమర
ఇసటట ననస:104-6-761
వయససస:47
లస: పప

93-99/864

6217 SAA0914524
పపరర: లమవణఖ అమబలలతష

93-99/865

6218 JBV3836707
పపరర: శకలకడహ� అమబలలతష�

93-99/866

93-99/870

93-99/868

6223 AP151010585424
పపరర: అనసరరధ జడడగబ� jidugu

93-99/873

93-101/279

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:104-6-764
వయససస:86
లస: పప

93-99/871

93-99/869

6224 JBV3831385
పపరర: బలరరస బబబబ� జడడగబ�

93-99/872

తసడడ:డ పపనడనరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-763
వయససస:31
లస: పప

93-99/874 6227 AP151010582254
6226 AP151010585299
పపరర: రరణబకరదతవ బసడడరర� bandaru
పపరర: సరసబశవరరవప బసడడరర�
bandaru
భరస : సరసబశవరరవప� బసడడరర
తసడడ:డ వనసకయఖ� బసడడరర
ఇసటట ననస:104-6-764
ఇసటట ననస:104-6-764
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:47
లస: పప

93-99/875

6229 SAA0981879
పపరర: రమఖ కసచ

93-99/877

93-99/876

తసడడ:డ గగవసద రరవప కసచ
ఇసటట ననస:104-6-765
వయససస:25
లస: ససస స
93-99/878

6221 JBV2017440
పపరర: ససరరష అమలలతష� amulotu
తసడడ:డ దతవయఖ� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-762
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపనడనరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104-6-763
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరమసరశమ� jidugu
ఇసటట ననస:104-6-763
వయససస:52
లస: పప

భరస : గగవసదరరవప� కసచ
ఇసటట ననస:104-6-765
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరరష� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-762
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవయఖ � amulotu
ఇసటట ననస:104-6-762
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-762
వయససస:62
లస: పప

6231 AP151010585115
పపరర: శవపరరశత కసచ� కసచ

భరస : మమరససడతయబలల� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-6-760
వయససస:42
లస: ససస స

93-99/863

6220 JBV2014959
పపరర: రరజరష� అమలలతష�

6222 AP151010582023
పపరర: దతవయఖ అమలలతష� amulotu

93-99/858

6214 AP151010582261
పపరర: రవ కలమమర పపదమలలర�
పపదమలమర
తసడడ:డ వరభదడయఖ� పపదమలమర
ఇసటట ననస:104-6-761
వయససస:42
లస: పప

6219 SAA0914516
పపరర: పరరశత అమబలలటట
భరస : దతవయఖ అమబలలటట
ఇసటట ననస:104-6-762
వయససస:53
లస: ససస స

6209 JBV3834850
పపరర: శరరద ఉగరరరరల� UGGIRALA

93-99/861
6212 AP151010585073
పపరర: అననపపరష మహ పపదమలర �
pedamallu
భరస : మధసససదనరరవప� pedamallu
ఇసటట ననస:104-6-761
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరజరష అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-762
వయససస:25
లస: ససస స

93-99/867

93-99/856

93-99/860

తసడడ:డ మధస ససధడనడ రరవప పపదమలలర
ఇసటట ననస:104/6/761-A
వయససస:22
లస: ససస స

6228 SAA0727398
పపరర: ససధథర కలమమర బసడడరర

93-100/106

భరస : రవకలమమర� పపదమలలర
ఇసటట ననస:104-6-761
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరభదడయఖ� పపదమలమర
ఇసటట ననస:104-6-761
వయససస:72
లస: ససస స

6206 JBV3836384
పపరర: ఇసదదర� లలటర �

భరస : సరసబయఖ� లలటర
ఇసటట ననస:104-6-758
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససవర నడరరశశటట
ఇసటట ననస:104-6-759
వయససస:31
లస: ససస స

6210 AP151010582174
పపరర: మమరరససడతయబలల ఉగరరరరల�
UGGIRALA
తసడడ:డ అసకమహరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-6-760
వయససస:46
లస: పప

6225 AP151010582253
పపరర: పపనడనరరవప జడడగబ� jidugu

93-99/1219

భరస : అనల కలమమర గడడ స
ఇసటట ననస:104-6-755
వయససస:21
లస: ససస స

6207 JBV3833506
పపరర: సరసబయఖ� ల�టర �

6216 SAA1070515
పపరర: లకడహ పరరశత పపదమలలర

6205 SAA1466549
పపరర: దసరర భవన గడడ స

6232 JBV3831443
పపరర: వనసకట రరవప ససదడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససదడ
ఇసటట ననస:104-6-765
వయససస:43
లస: పప

6230 SAA0914037
పపరర: శకనడగమణణ ససదడ
భరస : వనసకట రరవప ససదడ
ఇసటట ననస:104-6-765
వయససస:35
లస: ససస స

93-99/880

6233 AP151010582578
పపరర: గగవసదరరవప కసచ� kanchi

93-99/881

తసడడ:డ సతఖస� కసచ
ఇసటట ననస:104-6-765
వయససస:52
లస: పప
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93-99/882 6235 JBV3835113
6234 SAA0534610
పపరర: భబనసరరఖ చససడసరర chunduru
పపరర: పపషల పరవన� చససడసరర�

తసడడ:డ మసరసన రరవప chunduru
ఇసటట ననస:104-6-766
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప� chunduru
ఇసటట ననస:104-6-766
వయససస:30
లస: ససస స

6237 AP151010582248
పపరర: మసరసన రరవప చససడసరర�
chunduru
తసడడ:డ లకడహ నడరరయణ� chunduru
ఇసటట ననస:104-6-766
వయససస:47
లస: పప

93-99/885

6240 JBV2015949
పపరర: కకమలకలమమరర� ఉగరరరరల�

93-99/886

93-101/280

93-99/890

93-99/893

6252 AP151010585488
పపరర: ఇసదదర గడడ స� GADDAM

93-99/894

93-99/897

భరస : జవహర లమల� చసదస
ఇసటట ననస:104-6-777
వయససస:54
లస: ససస స

6247 AP151010585486
పపరర: జయమహ నడగస� nagam

6250 SAA1443647
పపరర: మణణకరసత నడగస

6253 JBV3837481
పపరర: రరణబకరదతవ� katuri

6256 SAA1243823
పపరర: మలర కరరరజనరరవప అలర సశశటట

93-100/1059

6259 SAA1244425
పపరర: రమదతవ అలర సశశటట
భరస : మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:104-6-776
వయససస:41
లస: ససస స

93-99/899

6245 SAA0914482
పపరర: శరగష నడగస

93-99/888

93-99/889

93-99/891

6248 SAA0914490
పపరర: శకకరసత నడగస

93-99/892

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప నడగస
ఇసటట ననస:104-6-774
వయససస:25
లస: పప
93-99/1222

6251 SAA0727489
పపరర: శరరష నడగస

93-101/281

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప నడగస
ఇసటట ననస:104-6-774
వయససస:29
లస: ససస స
93-99/895

6254 SAA0821901
పపరర: ససభబషసణణ తతట

93-99/896

భరస : ససబడమణఖ thota
ఇసటట ననస:104-6-776
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/1057

6257 SAA1243757
పపరర: ఉతతస జ అలర సశశటట

93-100/1058

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:104-6-776
వయససస:23
లస: పప
93-100/1096

6260 JBV3836665
పపరర: శకలకడహ� చసదస�

93-99/898

భరస : మమరససడతయబలల� చసదస
ఇసటట ననస:104-6-777
వయససస:32
లస: ససస స

93-99/900 6263 AP151010582228
6262 JBV2010916
పపరర: మమరససడతయబలల చసదస� చసదస
పపరర: జవహర లమల చసదస� చసదస

తసడడ:డ జవహరరరల � చసదస
ఇసటట ననస:104-6-777
వయససస:38
లస: పప

93-99/1221

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప నడగస
ఇసటట ననస:104-6-774
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:104-6-776
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప
ఇసటట ననస:104-6-776
వయససస:18
లస: ససస స
6261 AP151010585111
పపరర: బసవవశశరర చసదస� చసదస

93-100/1056

తసడడ:డ అమరరలసగసరశమ� katuri
ఇసటట ననస:104-6-776
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అమరలసగసరశమ� katuri
ఇసటట ననస:104-6-776
వయససస:51
లస: ససస స
6258 SAA1244458
పపరర: ఊశససశన అలర సశశటట

6244 SAA1244078
పపరర: జజఖత గగలర పలర

93-99/884

తసడడ:డ అసకమహ రరవప� ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-768
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప నడగస
ఇసటట ననస:104-6-774
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� GADDAM
ఇసటట ననస:104-6-775
వయససస:57
లస: ససస స

6239 SAA1339076
పపరర: దదవఖ జజఖత మదసగబల

93-99/887 6242 AP151010582264
6241 AP151010585346
పపరర: కకటటశశరమహ ఉగరరరరల� uggirala
పపరర: దడనయఖ ఉగరరరరల� uggirala

భరస : ససబబబరరవప� నడగస
ఇసటట ననస:104-6-774
వయససస:72
లస: ససస స

6249 JBV3351749
పపరర: ఉదయచసదడరరవప నడగస�
nagam
తసడడ:డ ససబబబరరవప� nagam
ఇసటట ననస:104-6-774
వయససస:47
లస: పప

6236 AP151010585109
పపరర: వనసకరయమహ అమలలతష�
amulotu
భరస : అసకమహరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-766
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఉదయ పపరష చసదడ రరవప వసకమళళ
ఇసటట ననస:104-6-766
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నడగబబబబ
ఇసటట ననస:104-6-773
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఉదయచసదడరరవప� నడగస
ఇసటట ననస:104-6-774
వయససస:44
లస: ససస స

6255 JBV3835089
పపరర: వజయలకడహ కరటటరర� katuri

93-99/1220

భరస : అసకమహరరవప� uggirala
ఇసటట ననస:104-6-768
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-769
వయససస:27
లస: పప
6246 AP151010585487
పపరర: రమమదతవ నడగస� నడగస

6238 SAA1339118
పపరర: అసకమహ రరవప అమబలలతష
తసడడ:డ రతస యఖ అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-766
వయససస:78
లస: పప

భరస : దడనయఖ� uggirala
ఇసటట ననస:104-6-768
వయససస:35
లస: ససస స
6243 SAA0514489
పపరర: అశశక కలమమర ఉగగరరల

93-99/883

93-99/901

తసడడ:డ శశషయఖ� చసదస
ఇసటట ననస:104-6-777
వయససస:67
లస: పప
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93-100/1117

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-6-778
వయససస:19
లస: ససస స
6267 SAA0560771
పపరర: శకరరస జదడల

93-99/904

93-100/1060

93-101/931

6271 SAA1244250
పపరర: రమదతవ శవలసపటట

6274 JBV3834603
పపరర: రరజఖలకడహ� కఠరరర�

93-101/282

6277 SAA0915480
పపరర: బరనబబబబ కటబరర

భరస : వనసకటటశశరరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104-6-792
వయససస:29
లస: ససస స
93-100/1062

93-100/111

భరస : మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-6-803/1
వయససస:36
లస: ససస స
6288 JBV2014009
పపరర: బబలమజ తననరర

6283 JBV3831757
పపరర: భబససరరరవప� జడడగబ�

93-99/906

6272 SAA1384809
పపరర: శకనవరస అడపర

93-100/108

93-99/908

6278 JBV3351137
పపరర: వనసకటనడరరయణ కకకషష అడపర
adpa
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర adpa
ఇసటట ననస:104-6-791
వయససస:41
లస: పప

93-99/910

6284 SAA0922881
పపరర: రజన జడడగబ

6287 SAA0886319
పపరర: పరమమశశరర తననరర

93-99/1151
6291 SAA1221548
పపరర: NAGA LAKSHMI
AMULOTHU
తసడడ:డ UDAYA KUMARI AMULOTHU
ఇసటట ననస:104-6-804
వయససస:18
లస: ససస స

6292 SAA0637850
పపరర: శకనవరస రరవప జడడగబ
తసడడ:డ అపరల రరవప gidugu
ఇసటట ననస:104-6-804
వయససస:47
లస: పప

93-100/109

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� కసదసల
ఇసటట ననస:104-6-793
వయససస:47
లస: పప

6286 JBV2015188
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

భరస : సరసబశవ రరవప� thota
ఇసటట ననస:104-6-804
వయససస:33
లస: ససస స

93-99/907

93-99/909
6281 JBV3831864
పపరర: వనసకటరమమష కసదసల� కసదసల

భరస : శకకరసత జడడగబ
ఇసటట ననస:104\6\800
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:104-6-803/2
వయససస:33
లస: పప

93-100/1118

6275 JBV3831419
పపరర: కకటటశశరరరవప� కఠరరర�

తసడడ:డ వనసకట నరశసహరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-800
వయససస:55
లస: పప

6289 JBV3836772
పపరర: నడగ లకడహ� తతట�

93-102/853

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� kattari
ఇసటట ననస:104-6-790
వయససస:41
లస: పప

93-100/112

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:104-6-803/1
వయససస:39
లస: పప
93-100/114

6269 SAA1258896
పపరర: మహలకడహ దతవ పడతవరడ

తసడడ:డ వఠల రరజ శశఖర అడపర
ఇసటట ననస:104-6-787
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకట రమమశ kandula
ఇసటట ననస:104-6-793
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమమష
ఇసటట ననస:104-6-793
వయససస:20
లస: ససస స
6285 JBV3835451
పపరర: తననరర చడరరమత

93-100/1061

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:104-6-791
వయససస:31
లస: పప

93-100/110 6280 SAA0822743
6279 AP151010585605
పపరర: వనసకరయమహ తననరర� tanniru
పపరర: అననపపరష కసదసల

93-99/903

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-6-783
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� కఠరరర
ఇసటట ననస:104-6-790
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటబరర
ఇసటట ననస:104-6-790
వయససస:31
లస: పప

6282 SAA1243559
పపరర: లకడహ తరరపతమహ కసదసల

93-99/905

భరస : చసతయఖ
ఇసటట ననస:104-6-785
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమ రరవప
ఇసటట ననస:104-6-788
వయససస:18
లస: ససస స
6276 SAA0727349
పపరర: భరణ బబబబ కటబరర

6268 SAA0913815
పపరర: హనసమసత రరవప జదడల

6266 SAA0918104
పపరర: సతఖనడరరయణ జదడల

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జదడల
ఇసటట ననస:104-6-781
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప జదడల
ఇసటట ననస:104-6-781
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:104-6-785
వయససస:68
లస: పప
6273 SAA1241603
పపరర: వనసకట శరగష కరటటరర

93-99/902

భరస : హనసమసత రరవప జదడల
ఇసటట ననస:104-6-781
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప judala
ఇసటట ననస:104-6-781
వయససస:34
లస: పప
6270 SAA1244193
పపరర: చసతయఖ శవలసపటట

6265 SAA0913823
పపరర: లలమవత జదడల

93-101/899

93-100/113

భరస : బబలమజ తననరర
ఇసటట ననస:104-6-803/2
వయససస:26
లస: ససస స
93-99/911

93-100/115

6290 AP151010585289
పపరర: ఉదయకలమమరర అమలలతష�
amulotu
భరస : మమరససడతయబలల� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-804
వయససస:40
లస: ససస స
6293 SAA0727992
పపరర: సరయకలమమర జడడగబ

93-99/912

93-100/116

తసడడ:డ రరమకకషష jidugu
ఇసటట ననస:104-6-805
వయససస:25
లస: పప
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6294 AP151010582630
పపరర: రరమకకషష జడడగబ jidugu

93-100/117

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర jidugu
ఇసటట ననస:104-6-805
వయససస:48
లస: పప
6297 AP151010582227
పపరర: మమరససడతయబలల జడడగబ�
జడడగబ
తసడడ:డ నడగరసదడ రరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-806
వయససస:46
లస: పప

6295 SAA1340256
పపరర: పడవణ కలమమర జడడగబ

తసడడ:డ రరమకకషష జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-805
వయససస:22
లస: పప
93-99/914

93-99/918

6306 JBV3836723
పపరర: ససమతడ దతవ� జడడగబ�

93-99/921

6307 AP151010585635
పపరర: ససశల జడడగబ� జడడగబ

93-99/924

6312 JBV3831682
పపరర: పపరషచసదడరరవప� జడడగబ�

93-99/927

6310 SAA0822313
పపరర: అసజల దతవ జడడగబ

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-814
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ వరరక
ఇసటట ననస:104-6-816
వయససస:25
లస: ససస స

6316 SAA0822859
పపరర: రరవత వరరక

93-99/922

6308 AP151010582232
పపరర: రరసబబబబ కరయల కరయల

93-99/923

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప కరయల
ఇసటట ననస:104-6-813
వయససస:40
లస: పప
93-99/925

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప varray
ఇసటట ననస:104-6-816
వయససస:49
లస: పప

6319 JBV3351681
పపరర: కకషరషరరవప� గడడస�

93-99/928

6322 SAA0322727
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ బబలశశటట �
బబలశశటట
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ� బబలశశటట
ఇసటట ననస:104-6-818
వయససస:42
లస: పప

93-99/926

6314 AP151010582009
పపరర: పరపరరరవప గడడ స� GADDAM

93-99/929

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� GADDAM
ఇసటట ననస:104-6-815
వయససస:67
లస: పప
93-99/931

6317 AP151010585340
పపరర: రమమదతవ గడడ స� GADDAM

93-99/932

భరస : కకషరషరరవప� GADDAM
ఇసటట ననస:104-6-816
వయససస:54
లస: ససస స
93-99/934

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� GADDAM
ఇసటట ననస:104-6-816
వయససస:72
లస: పప
93-99/935

6311 AP151010585558
పపరర: లకడహ పపరరన� పపరరన
భరస : హనసమసతరరవప� పపరరన
ఇసటట ననస:104-6-814
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ వరరక
ఇసటట ననస:104-6-816
వయససస:28
లస: ససస స
93-99/933

93-101/284

93-99/920

భరస : పరపరరరవప� GADDAM
ఇసటట ననస:104-6-815
వయససస:57
లస: ససస స
93-99/930

6302 JBV3357514
పపరర: మమరససడతయబలల సససకర

93-99/916

6305 AP151010582225
పపరర: మమరససడతయబలల అమలలతష�
amulotu
తసడడ:డ నడగయఖ� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-812
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-814
వయససస:34
లస: ససస స
6313 AP151010585114
పపరర: లకడహపరరశత గడడ స� గడడ స

6299 AP151010582229
పపరర: ఉదయచసదడరరవప జడడగబ�
జడడగబ
తసడడ:డ నడగరసదడ రరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-807
వయససస:40
లస: పప

93-99/919

భరస : పరసడడరసగరరరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-813
వయససస:57
లస: ససస స

6309 AP151010582231
పపరర: పరసడడరసగరరరవప జడడగబ�
జడడగబ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-813
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� baalsetty
ఇసటట ననస:104-6-818
వయససస:36
లస: ససస స

6304 SAA0822636
పపరర: రవదతవరరజ అమలలతష

93-99/913

తసడడ:డ మహహశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-6-811
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల amulotu
ఇసటట ననస:104-6-812
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-813
వయససస:30
లస: ససస స

6321 SAA0323022
పపరర: ససత� బబలశశటట �

93-101/283

భరస : మమరససడతయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-6-811
వయససస:31
లస: ససస స

6303 AP151010585575
పపరర: నడగమలలర శశరర అమలలతష�
అమబలలతష
భరస : మమరససడతయబలల� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-812
వయససస:47
లస: ససస స

6318 SAA0822685
పపరర: పప తషరరజ వరరక

93-99/915

భరస : నడగరసదడరరవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-807
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-807
వయససస:77
లస: పప

6296 JBV3836756
పపరర: హహమమవత� జడడగబ�

భరస : మమరససడతయబలల� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-806
వయససస:37
లస: ససస స

6298 AP151010585110
పపరర: వనసకరయమహ జడడగబ� జడడగబ

93-99/917 6301 JBV3839578
6300 AP151010582226
పపరర: నడగరసదడ రరవప జడడగబ� జడడగబ
పపరర: భబగఖలకడహ సససకర

6315 SAA0822875
పపరర: మమనక వరరక

93-100/1119

6320 SAA0727570
పపరర: ససభబషసణణ వరరక

93-101/285

భరస : పప తషరరజ వరరక
ఇసటట ననస:104-6-816
వయససస:44
లస: ససస స
93-99/936

6323 JBV3833555
పపరర: ససరరష బబబబ� అళళ�

93-99/937

తసడడ:డ గసగరధర రరవప� ఆళర
ఇసటట ననస:104-6-820
వయససస:30
లస: పప
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93-99/939

తసడడ:డ భవరన శసకర చసదస
ఇసటట ననస:104-6-821
వయససస:25
లస: ససస స
6327 AP151010582213
పపరర: భవరనశసకర ససదస� sandu

93-99/942

93-99/945

6333 AP151010585113
పపరర: పపషరలవత ఆళళ� ఆళర

93-99/948

93-99/951

93-99/944

93-99/946

6332 JBV3354297
పపరర: అనససరఖ ఆళళ� ఆళర

93-99/947

6334 JBV3351467
పపరర: వనసకటబడవప ఆళళ� ఆళర

భరస : వనసకటబడవప� ఆళర
ఇసటట ననస:104-6-824
వయససస:46
లస: ససస స
93-99/949

6337 JBV3354065
పపరర: వనసకటససజజతలకడహ� జడడగబ�

93-99/954

93-99/1102

తసడడ:డ మమరససడతయబలల జడడగబ
ఇసటట ననస:104-06-826
వయససస:19
లస: ససస స

93-99/952

భరస : రరమకకషష� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-828
వయససస:36
లస: ససస స

93-99/953

93-99/955

6341 JBV3351277
పపరర: మమరససడతయబలల జడడగబ�
జడడగబ
తసడడ:డ వనసకటబడవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-826
వయససస:45
లస: పప

93-99/956

6343 JBV3836327
పపరర: మహలకడహ� కసదసల�

93-99/957

6344 JBV2012193
పపరర: వనసకటనడగరరజ కసదసల� �

93-99/958

6346 JBV3351343
పపరర: రరమ కకషష� అమలలతష�

6349 JBV3836962
పపరర: వనసకట ధనలకడహ� booo

భరస : వనసకట నడగ ససబడమణఖస� booragadda
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమసజనవయబలల
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:31
లస: ససస స

6351 AP151010585471
పపరర: రరణబకరదతవ వషష
ష మలకల�
vishnumolkala
భరస : నడసచడరయఖ� vishnumolkala
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:45
లస: ససస స

6352 AP151010585378
పపరర: వనసకరయమహ బబరగడడ �
booragadda
భరస : నడగరశశరరరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:62
లస: ససస స

93-99/966

6338 SAA0914508
పపరర: వనసకటరతనస జడడగబ

6340 JBV3351145
పపరర: ఉదయచసదడరరవప జడడగబ�
జడడగబ
తసడడ:డ వనసకటబడవప� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-826
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణ � kandula
ఇసటట ననస:104-6-827
వయససస:37
లస: పప
93-99/960

93-99/961
6347 JBV3836970
పపరర: వనసకట ఉదయ చసదదక
డ �
వషష
ష మలకల�
తసడడ:డ నడసచడరయఖ� vishnumolkala
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:30
లస: ససస స

93-99/963

6350 JBV3835105
పపరర: వరకలమమరర వషష
ష మలకల�
vishnumolkala
భరస : కకటటశశరరరవప� vishnumolkala
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:36
లస: ససస స

93-99/965

93-99/967

6353 AP151010585377
పపరర: బసగరరమహ అమబలలతష�
booragadda
భరస : సరసబయఖ� booragadda
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:79
లస: ససస స

93-99/968

తసడడ:డ వరరసరశమ� అమబలలతష
ఇసటట ననస:104-6-828
వయససస:47
లస: పప
93-99/962

93-100/118

భరస : వనసకటరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-826
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటనడగరరజ� kandula
ఇసటట ననస:104-6-827
వయససస:32
లస: ససస స
93-99/959

6335 SAA1151760
పపరర: శక సరయ తతజససశ AALLA
భరస : ససబబబరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:104-6-824
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-6-826
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప� చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:104-6-826
వయససస:71
లస: ససస స

6348 JBV3836715
పపరర: వజయ దసరర � బబరగడడ �

6329 AP151010585305
పపరర: వనసకటటశశరమహ నసడసరర�
నసడసరర
భరస : పడభబ� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-6-822
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప� ఆళర
ఇసటట ననస:104-6-824
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఉదయచసదడరరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-6-826
వయససస:35
లస: ససస స

6345 JBV2012532
పపరర: కకటటశశరమహ� అమబలలతష

6331 AP151010582235
పపరర: పడభబ నసడసరర� నసడసరర

93-99/941

93-99/943

తసడడ:డ సరసబయఖ� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-6-822
వయససస:72
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప� ఆళర
ఇసటట ననస:104-6-824
వయససస:76
లస: ససస స

6342 SAA1221522
పపరర: వనసకట అనత జడడగబ

6328 AP151010585304
పపరర: కరసతమహ నసడసరర� నసడసరర

6326 SAA0822727
పపరర: ససవర సరన చసదస

తసడడ:డ భవరన శసకర చసదస
ఇసటట ననస:104-6-821
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనశసకరరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-6-822
వయససస:44
లస: ససస స

6330 AP151010582574
పపరర: చన శసకరరరవప నసడసరర�
నసడసరర
తసడడ:డ సరసబయఖ� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-6-822
వయససస:55
లస: పప

6339 JBV3354222
పపరర: లకడహ గగరమహ� చసతకకకసదద�

93-99/940

భరస : భవరనశసకర� sandu
ఇసటట ననస:104-6-821
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� sandu
ఇసటట ననస:104-6-821
వయససస:50
లస: పప

6336 JBV3354073
పపరర: సశపన� జడడగబ�

6325 JBV3354859
పపరర: శరసతకలమమరర ససదస� sandu
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6354 JBV3833670
పపరర: రరమమసజనవయబలల� బబరగడడ �

93-99/969

6355 JBV2010403
పపరర: ససబడహహణఖస� బబరగడడ �

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:33
లస: పప

6357 SAA1338821
పపరర: రమదతవ బబరగడడ

6358 JBV2015394
పపరర: అరరణకలమమరర� అమలలతష�

93-99/1223

భరస : అసతయఖ బబరగడడ
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:34
లస: ససస స
6360 JBV2012227
పపరర: అసకమహరరవప� అమలలతష�

6366 SAA1243591
పపరర: బబలసరయ రగతష

93-99/974

93-99/977

93-100/1063

93-101/287

93-100/1120

భరస : రరమమసజనవయబలల� aakula
ఇసటట ననస:104-6-843
వయససస:33
లస: ససస స
6378 SAA1341148
పపరర: రమమష చదలవరడ

భరస : నడరరయన� galla
ఇసటట ననస:104-6-845
వయససస:64
లస: ససస స

6367 SAA1244490
పపరర: చడరరసరహ రగతష

93-99/978

93-100/1064

6370 SAA0982232
పపరర: కళళఖణ శకనవరస ఉగరరరరల

6373 SAA1457654
పపరర: ససతడరరమయఖ ఉగరరరరల

6376 JBV2011633
పపరర: శకదతవ� రగతష�

93-100/1123

6379 SAA1341130
పపరర: పడవలర క చదలవరడ

93-101/288

6382 JBV2015501
పపరర: నడగరశశరమహ� మఖమమటస�

6368 AP151010588034
పపరర: అనససరఖ ఉగరరరరల

93-99/979

93-101/286

6371 AP151010588029
పపరర: మమరససడతయబలల ఉగరరరరల

93-101/289

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-835
వయససస:47
లస: పప
93-100/1121

6374 SAA1336197
పపరర: కకషష సతఖవవణణ ఉగరరరరల

93-100/1122

భరస : జమదగరన మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-6-841
వయససస:21
లస: ససస స
93-99/981

6377 JBV2013092
పపరర: శకనవరసరరవప� రగతష�

93-99/982

తసడడ:డ వనడనర నడయబడడ� rautu
ఇసటట ననస:104-6-843
వయససస:40
లస: పప
93-100/1124

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:104-6-843
వయససస:21
లస: ససస స
93-99/984

6365 AP151010582247
పపరర: మసగరరరవప వసకమళళ�
vankamalla
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� vankamalla
ఇసటట ననస:104-6-833
వయససస:47
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-835
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� rautu
ఇసటట ననస:104-6-843
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:104-6-843
వయససస:41
లస: పప
6381 AP151010585483
పపరర: వమల గళళళ� galla

6364 JBV3833530
పపరర: ఉదయ పపరష చసదడ రరవప�
వసకమళళ�
తసడడ:డ మసగర రరవప� vankamalla
ఇసటట ననస:104-6-833
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసగ రరవప వసకమళ
ఇసటట ననస:104-6-833
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:104-6-841
వయససస:38
లస: పప
93-99/980

93-99/973

93-99/975 6362 SAA1036277
93-99/976
6361 SAA0534628
పపరర: శరరద వసకమళళ vamkamalla
పపరర: బబల కకటటశశర రరవప వసకమళ

తసడడ:డ మమరససడతయబలల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-835
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:104-6-839
వయససస:39
లస: ససస స
6375 JBV3834660
పపరర: ససతడమహలకడహ� ఆకలల�

6359 AP151010582655
పపరర: మమరససడతయబలల అమలలతష�
amulotu
తసడడ:డ పపనడనరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-832
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-6-834
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-835
వయససస:70
లస: ససస స
6372 SAA1341122
పపరర: మణణ చదలవరడ

93-99/972

భరస : మసగరరరవప vankamalla
ఇసటట ననస:104-6-833
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-6-834
వయససస:22
లస: పప
6369 AP151010588210
పపరర: సతఖవత ఉగరరరరల

93-99/971
6356 AP151010582576
పపరర: నడసచడరయఖ వషష
ష మలకల�
వషష
ష మలసల
తసడడ:డ హనసమసతరరవప� వషష
ష మలసల
ఇసటట ననస:104-6-830
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-832
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననరరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104-6-832
వయససస:52
లస: పప
6363 SAA0535468
పపరర: రతన కలమమర వసకరయల
వసకరయల
తసడడ:డ మసగరరరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:104-6-833
వయససస:28
లస: పప

93-99/970

93-99/985

భరస : ననసకటటశశరరరవప� mokhamatam
ఇసటట ననస:104-6-845
వయససస:68
లస: ససస స

6380 JBV3831476
పపరర: రరమమసజనవయబలల ఆకలల�
aakula
తసడడ:డ కకటయఖ� ఆకలల
ఇసటట ననస:104-6-844
వయససస:36
లస: పప

93-99/983

6383 JBV2013191
పపరర: రవ తతజ� మఖమమటస�

93-99/986

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరవప� mokhamatam
ఇసటట ననస:104-6-845
వయససస:33
లస: పప
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93-101/291

భరస : పటబటబ రరమయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:104-6-845
వయససస:57
లస: ససస స
6387 SAA1157544
పపరర: లకడహ తతటకకర

93-100/119

93-99/991

తసడడ:డ చలమయఖ� boina
ఇసటట ననస:104-6-852
వయససస:52
లస: పప
93-100/623

6399 JBV3840659
పపరర: అసజలదతవ పపదమలలర

93-101/293

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపదరమలలర
ఇసటట ననస:104-7-524
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఉదయ చసదడ రరవప� JIDUGU
ఇసటట ననస:104-7-807
వయససస:32
లస: ససస స

93-99/992

93-100/121

6394 SAA0634402
పపరర: దడడకరరమ మబరళ కకషష

93-101/292

6397 SAA0918302
పపరర: వససమత దతవ తననరర

93-102/45

93-101/294

93-99/993

6395 SAA1244052
పపరర: నడగరసదడ వరహ సరగరరరజ

93-100/1065

6398 SAA1221472
పపరర: NANDINI NANDINI

93-99/1101

6401 JBV3838778
పపరర: రవ దతవరరజ పపదమలలర

93-101/295

తసడడ:డ కకషష పపదరమలలర
ఇసటట ననస:104-7-524
వయససస:33
లస: పప

6403 JBV3839057
పపరర: వనసకటరరవప సససకర

6406 SAA0727315
పపరర: రరజఖ లకడహ ససవరలమశశటట

93-101/297

6404 SAA0637868
పపరర: వవసకటలకడహసరసశతదతవ
గగలర కరరస
భరస : శకనవరస రరవప golla kaaram
ఇసటట ననస:104-7-636
వయససస:28
లస: ససస స

93-100/120

93-101/298

6407 SAA0727299
పపరర: శవయఖ ససవరలమశశటట

93-101/299

తసడడ:డ నరసయఖ శవలసపటట
ఇసటట ననస:104-7-639
వయససస:39
లస: పప
93-100/1125

భరస : ఉదయ చసదడ రరవప కనన
ఇసటట ననస:104-7-865
వయససస:32
లస: ససస స

93-101/902 6412 SAA1151620
6411 SAA1027250
పపరర: ససధథర కలమమర నసససకరరరవ
పపరర: మషరహ నకకత నసససకర రరవప

తసడడ:డ ససవర బబబబ నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104\7\872
వయససస:33
లస: పప

6392 SAA0914540
పపరర: వరరసజనవయబలల బబ యన

తసడడ:డ BHARATH KUMAR ALLA
ఇసటట ననస:104-06-1996
వయససస:22
లస: ససస స

6400 JBV2015634
పపరర: శశషమహ పపదడమలలర

6409 SAA1422328
పపరర: పపరరషమ నలక
ర రర

93-99/990

తసడడ:డ ససబబరరజ
ఇసటట ననస:104-6-861
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవయఖ శవలసపటట
ఇసటట ననస:104-7-639
వయససస:31
లస: ససస స
93-99/995

6389 SAA0822800
పపరర: దన దతవ వపగరరరరల

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:104-6-852
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ సససకర
ఇసటట ననస:104-7-591
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-7-636
వయససస:47
లస: పప
6408 JBV3836749
పపరర: పదడహవత� జడడగబ�

6391 SAA0914557
పపరర: మణణకసఠ సరయ బబ యన

భరస : కకషష పపదరమలలర
ఇసటట ననస:104-7-524
వయససస:50
లస: ససస స
93-101/296

93-99/988

భరస : చనన వనసకటటసశరరర uggirala
ఇసటట ననస:104-6-852
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-6-1106
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రవదతవరరజ పపదరమలలర
ఇసటట ననస:104-7-524
వయససస:31
లస: ససస స

6405 SAA0423954
పపరర: మసరసన రరవప తననరర

93-99/989

తసడడ:డ ఓమకరరమ దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-6-855
వయససస:31
లస: పప

6396 AP151010585085
పపరర: అలవవలలమసగమహ josh's
bankcard so
భరస : కకషష� nishshankarrao
ఇసటట ననస:104_6_881'
వయససస:26
లస: ససస స

6402 JBV3357431
పపరర: కకషష పపదడమలలర

6388 SAA0914532
పపరర: ధనలకడహ ఉగరరరరల

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:104-6-852
వయససస:25
లస: పప
93-99/994

6386 SAA1030931
పపరర: ససవర పరవన దడసరర

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-6-847
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశరరర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-6-852
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర� boina
ఇసటట ననస:104-6-852
వయససస:49
లస: ససస స
6393 JBV3831666
పపరర: శశషగరరర� బబ యన�

93-99/987

తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-6-847
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:104-6-847
వయససస:64
లస: ససస స
6390 JBV3354586
పపరర: ససజజత� బబ యన�

6385 SAA1030907
పపరర: ససజనఖ దడసరర

భరస : ససధథర కలమమర నసససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-7-873
వయససస:22
లస: ససస స

6410 SAA1243427
పపరర: అనసజజ కనడన

93-100/1066

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-7-867
వయససస:19
లస: ససస స
93-99/996

6413 SAA0857625
పపరర: లకడహ అపరష నశశసకరరరవప

93-101/903

తసడడ:డ కకషరషరరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104\7\880
వయససస:25
లస: ససస స
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93-101/904
6414 SAA0922543
పపరర: వనసకట మణణకసఠ కలమమర
నసససకరరరవప
తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104\7\880
వయససస:26
లస: పప

93-99/997
6415 SAA0822826
పపరర: వజయ ధనరరజ నసర కరర
రరవప
తసడడ:డ ధనమజనవయబలల nisshankararao
ఇసటట ననస:104-7-891
వయససస:27
లస: పప

6417 SAA1244011
పపరర: జయలకడహ నసససకరరరవప

6418 JBV3363744
పపరర: దడనమహ నశసకరరరవప
Nishankarrao
భరస : ఆసజనవయబలల Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-7-892
వయససస:46
లస: ససస స

93-103/50

6421 JBV3836533
పపరర: ఆలలఖఖ� నశశసకర రరవప�

93-99/998

93-100/1068

భరస : వజయ ధనరరజ
ఇసటట ననస:104-7-892
వయససస:20
లస: ససస స
6420 SAA0922451
పపరర: నడగ కలమమర నసససకరరరవప

93-101/905

తసడడ:డ శకధర రరవప� nisshankararao
ఇసటట ననస:104-7-898
వయససస:30
లస: ససస స

6423 AP151010591225
పపరర: అమరరశశరరరవప talla

6424 SAA0409391
పపరర: లకడహ రరజఖస Allam

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ talla
ఇసటట ననస:104-7-899
వయససస:45
లస: పప
6426 SAA0728560
పపరర: సరయ జతతసదడ శసకర
తసడడ:డ అసకమహ రరవప Sankara
ఇసటట ననస:104-7-904
వయససస:26
లస: పప
6429 JBV3357555
పపరర: మలలర శశరర వనమరరడడడ

93-101/302

93-101/943

93-100/122

భరస : శవ రఘబరరమ కకన
ఇసటట ననస:104-7-912
వయససస:48
లస: ససస స

6433 SAA1240506
పపరర: శరగష మబదడ

6436 AP151010582501
పపరర: సరసబశవరరవప శవరలశశటట

93-101/306

6439 JBV3838604
పపరర: మబరళధర పససపపలలటట

93-101/303

6442 SAA0982257
పపరర: వరరణ కకనడ
తసడడ:డ శవ రఘబరరమయఖ కకనడ
ఇసటట ననస:104-7-912
వయససస:28
లస: పప

6422 SAA1339969
పపరర: నడదగగపరల నశససకరరరవప

93-100/1147

6425 SAA1422740
పపరర: శకనవరస తననరర

93-100/1126

6428 AP151010588144
పపరర: రరజరశశరర

93-101/301

6431 JBV3838620
పపరర: శసకరరరవప వనమరరడడడ

93-101/304

తసడడ:డ రరమబలల vanimiareddy
ఇసటట ననస:104-7-905
వయససస:60
లస: పప
93-101/944

6434 SAA0922899
పపరర: వజయలకడహ యరకసశశటట

93-99/999

భరస : శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-7-907
వయససస:30
లస: ససస స
93-100/123

6437 JBV3838596
పపరర: సరళళ దతవ పససపపలలటట

93-101/305

భరస : మబరళధర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-910
వయససస:38
లస: ససస స
93-101/307

తసడడ:డ రరఘవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-910
వయససస:45
లస: పప
93-101/309

93-103/51

భరస : పపరషయఖ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:104-7-905
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� shivalasetty
ఇసటట ననస:104-7-909
వయససస:62
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప బతస న
ఇసటట ననస:104-7-910
వయససస:43
లస: ససస స
6441 SAA0362350
పపరర: రమణకలమమరర కకనడ

93-101/300

భరస : రరమ కకషష మబదడ
ఇసటట ననస:104-7-906
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల lakshmimshetty
ఇసటట ననస:104-7-909
వయససస:37
లస: పప
6438 JBV3838612
పపరర: శకదతవ బతస న

6430 JBV3838638
పపరర: మలర కరరరజనరరవప వనమరరడడడ

6419 JBV2013407
పపరర: ఆసజనవయబలల నశశసకరరరవప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-904
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:104-7-905
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ మబదడ
ఇసటట ననస:104-7-906
వయససస:33
లస: పప
6435 JBV3832425
పపరర: రరమ కకషష లకడహశశటట

93-103/52

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:104-7-905
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:104-7-905
వయససస:51
లస: ససస స
6432 SAA1240472
పపరర: రరమ కకషష మబదడ

6427 JBV3840402
పపరర: పదహజ వనమరరడడడ

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-891
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతన సభబపత నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-898
వయససస:19
లస: పప

భరస : అమరరసశర రరవప Allam
ఇసటట ననస:104-7-899
వయససస:40
లస: ససస స
93-103/53

93-100/1067

తసడడ:డ కకషషమహరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-7-892
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరజనరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104\7\896
వయససస:24
లస: పప
93-102/46

6416 SAA1243682
పపరర: నడగవనసకటటష దసదదపసడర

6440 SAA0362335
పపరర: యగరరరణ కకనడ

93-101/308

తసడడ:డ శవరఘబరరమయఖ కకన
ఇసటట ననస:104-7-912
వయససస:29
లస: ససస స
93-101/310

6443 SAA0420026
పపరర: మహన భబరత కకనడ

93-101/311

తసడడ:డ శవ రఘబరరమ కకన
ఇసటట ననస:104-7-912
వయససస:36
లస: పప
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6444 SAA0362343
పపరర: శవ రఘబరరమయఖ కకనడ

93-101/312

తసడడ:డ లకహయఖ కకన
ఇసటట ననస:104-7-912
వయససస:50
లస: పప
6447 AP151010588253
పపరర: రమమదతవ జడడగబ

93-101/313

93-101/316

93-101/319

93-102/49

93-101/322

6454 AP151010594233
పపరర: సరమమమ జఖస ippe

6457 SAA1152057
పపరర: లకడహ పడసనన రరససశశటట

6460 SAA0727158
పపరర: దసరరర పడసరద రరససశశటట

93-101/325

6463 AP151010588338
పపరర: రరధడకకషష రరససశశటట

6466 SAA1241322
పపరర: లకడహ మధవ పససపపలలటట

తసడడ:డ CHENNA VENKATESWARLU PAS
ఇసటట ననస:104-7-917
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససరరసదడ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-917
వయససస:27
లస: ససస స

6468 JBV3351699
పపరర: పడసరదరరవప� అమరరవత�

6469 JBV3838653
పపరర: శవ కలమమరర తననరర

93-99/1001

తసడడ:డ చన అపలయఖ � అమరరవత
ఇసటట ననస:104-7-918
వయససస:52
లస: పప
6471 JBV3357845
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర
తసడడ:డ అసకమమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-918
వయససస:39
లస: పప

93-102/47

93-101/320

6472 SAA0982026
పపరర: గగపసనడథ తననరర
తసడడ:డ రరమ కకషష తననరర
ఇసటట ననస:104-7-919
వయససస:24
లస: పప

6452 SAA0727000
పపరర: వనసకట చరణ ఇపపల

93-101/318

6455 JBV3361003
పపరర: శకరరమకకషష యపపల

93-102/48

6458 AP151010588328
పపరర: నడగమలలర శశరర

93-101/321

భరస : రరధడకకషష రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-916
వయససస:52
లస: ససస స
93-101/323

6461 SAA0727216
పపరర: శకకరసత రరససశశటట

93-101/324

తసడడ:డ రరదడ కకషష రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-916
వయససస:28
లస: పప
93-101/326

6464 SAA1030725
పపరర: ధనలకడహ తననరర

93-101/327

భరస : మసరసనడడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-917
వయససస:47
లస: ససస స
93-101/947

6467 JBV3354461
పపరర: అనసరరధ� అమరరవత�

93-99/1000

భరస : పడసరదరరవప� అమరరవత
ఇసటట ననస:104-7-918
వయససస:49
లస: ససస స
93-101/328

భరస : శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-918
వయససస:35
లస: ససస స
93-101/330

93-101/315

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yippe
ఇసటట ననస:104-7-915
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-916
వయససస:57
లస: పప
93-101/946

6449 AP151010588261
పపరర: బడహహనసదస

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప ఇపపల
ఇసటట ననస:104-7-915
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరదడ కకషష రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-916
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరదడ కకషష రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-916
వయససస:30
లస: పప
6465 SAA1241918
పపరర: ససరరసదడ PASUPULETI

93-101/317

భరస : అనల కలమమర రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-916
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససతడరరమయఖ రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-916
వయససస:71
లస: ససస స
6462 SAA0727190
పపరర: అనల కలమమర రరససశశటట

6451 SAA1151968
పపరర: వనసకట పడవణ ఇపసల

93-101/998

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-913
వయససస:65
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప ippe
ఇసటట ననస:104-7-915
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ yippe
ఇసటట ననస:104-7-915
వయససస:45
లస: పప
6459 AP151010588192
పపరర: జయపడద రరససశశటట

93-101/314

తసడడ:డ ఉదయచసదడ రరవప ఇపసల
ఇసటట ననస:104-7-915
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప yippe
ఇసటట ననస:104-7-915
వయససస:47
లస: పప
6456 AP151010591447
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప yippe

6448 AP151010588152
పపరర: సరసశత జడడగబ జడడగబ

6446 SAA1336437
పపరర: నగరష బబబబ జడడగబ

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-912
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-913
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-913
వయససస:73
లస: పప
6453 SAA0635664
పపరర: ఉదయ చసదడరరవ యపపల

93-101/945

భరస : యగర రణ కకన
ఇసటట ననస:104-7-912
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బడహహనసదస జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-913
వయససస:58
లస: ససస స
6450 AP151010588151
పపరర: ససబబబరరవప జడడగబ

6445 SAA1256536
పపరర: అలలఖఖ కకన

6470 SAA0922444
పపరర: రవతతజ అమరరవత

93-101/329

తసడడ:డ పడసరదరరవప అమరరవత
ఇసటట ననస:104-7-918
వయససస:24
లస: పప
93-100/124

6473 AP151010588090
పపరర: లకడహ తషలసస యడర పలర

93-101/331

భరస : దడనయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:104-7-920
వయససస:40
లస: ససస స
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పపరర: వసశ కకషష యడర పలర
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93-101/332

తసడడ:డ దడనడరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:104-7-920
వయససస:23
లస: పప

6475 AP151010588108
పపరర: దడనడరరవప యడర పలర

93-101/333

తసడడ:డ అసకమహరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:104-7-920
వయససస:47
లస: పప

6477 JBV3840147
పపరర: మమమధదల కఠరరర

93-101/335

భరస : అసకమహరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:104-7-921
వయససస:35
లస: ససస స

6478 AP151010588092
పపరర: వనసకరయమహ కటబరర

93-101/338

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:104-7-921
వయససస:41
లస: పప
6483 SAA1258961
పపరర: మననజ కలమమర యడర పలర

6481 JBV2011617
పపరర: రరణబకర యడర పలర

93-101/336

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:104-7-922
వయససస:18
లస: పప

6484 SAA1152073
పపరర: చచపతనఖ డడప అమరరవత

93-101/339

93-101/343

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:104-7-926
వయససస:41
లస: ససస స

6487 JBV3838034
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగల

93-101/341

93-101/346

భరస : రరమకకషష రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-927
వయససస:44
లస: ససస స

6490 AP151010588313
పపరర: పరప తననరర

93-101/344

93-101/349

తసడడ:డ పరపరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-927
వయససస:40
లస: పప

6493 AP151010588390
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

93-101/347

6485 SAA0634493
పపరర: సరగజన దతవ తననరర

93-101/342

6488 SAA0634907
పపరర: తనవనరర రరణబకర దతవ

93-101/345

6491 AP151010588303
పపరర: లకడహ

93-101/350

6494 AP151010588306
పపరర: సరసబశవరరవప తననరర

తసడడ:డ ససవపడసరద మమసనస
ఇసటట ననస:104-7-930
వయససస:29
లస: పప
6498 AP151010588304
పపరర: వనసకరయమహ మసనస�

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ మసనస
ఇసటట ననస:104-7-930
వయససస:87
లస: పప

93-100/1098

భరస : మమరససడతయబలల మసనస
ఇసటట ననస:104-7-930
వయససస:26
లస: ససస స
93-101/353

భరస : నరసససహరరవప మసనస
ఇసటట ననస:104-7-930
వయససస:72
లస: ససస స
6501 AP151010588402
పపరర: నరసససహరరవప మసనస

6496 SAA1227867
పపరర: రమలకడహ మసనస

6499 SAA0922592
పపరర: జలసదడ మసనస

6502 AP151010588412
పపరర: రరఘవమహ వడడడణస
భరస : వనసకయఖ వడడడనడమ
ఇసటట ననస:104-7-932
వయససస:52
లస: ససస స

6497 AP151010588245
పపరర: ససపపరష మసనస

93-101/352

భరస : శవపడసరద మసనస
ఇసటట ననస:104-7-930
వయససస:44
లస: ససస స
93-101/354

తసడడ:డ శవ పడసరద మసనస
ఇసటట ననస:104-7-930
వయససస:25
లస: పప
93-101/356

93-101/351

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-927
వయససస:67
లస: పప
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93-100/125

93-101/348

భరస : సరసబయఖ రరససశశటట
ఇసటట ననస:104-7-927
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-927
వయససస:41
లస: పప

6495 SAA0893017
పపరర: మమరససడతయబలల మమసనస

93-101/340

భరస : మకసడడఉలక తననరర
ఇసటట ననస:104-7-927
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-927
వయససస:57
లస: ససస స

6492 AP151010588396
పపరర: కకటటశశరరరవప తననరర

6482 AP151010588570
పపరర: రమణ యడర పలర

భరస : కకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-926
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప గగల
ఇసటట ననస:104-7-926
వయససస:49
లస: పప

6489 AP151010588280
పపరర: సరమమమ జఖస

93-101/337

తసడడ:డ అసకమహరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:104-7-922
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప అమరరవత
ఇసటట ననస:104-7-924
వయససస:22
లస: పప

6486 JBV3838042
పపరర: ధనలకడహ గగల

6479 AP151010588325
పపరర: అసకమహరరవప కటబరర
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:104-7-921
వయససస:40
లస: పప

భరస : రమణ యడర పలర
ఇసటట ననస:104-7-922
వయససస:36
లస: ససస స
93-102/857

93-101/334

భరస : దడనడరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:104-7-921
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:104-7-921
వయససస:67
లస: ససస స

6480 SAA0322818
పపరర: దడనడరరవప కటబరర

6476 JBV3838661
పపరర: వనసకటలకడహ కటబరర

6500 AP151010588094
పపరర: శవపడసరద మసనస

93-101/355

తసడడ:డ నరసససహరరవప మసనస
ఇసటట ననస:104-7-930
వయససస:52
లస: పప
93-101/357

93-101/358
6503 JBV3357639
పపరర: పసచడకరమహ తననరర తననరర

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-932
వయససస:67
లస: ససస స
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6504 AP151010588243
పపరర: వనసకయఖ వడడడణస�

93-101/359

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వడడడనడమ
ఇసటట ననస:104-7-932
వయససస:62
లస: పప
6507 AP151010588391
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప

93-101/362

93-101/365

93-101/368

93-101/370

93-101/373

6522 AP151010588310
పపరర: నడగమణణ పడతవరడ

93-101/376

93-101/999

6517 JBV3839420
పపరర: శశషరరతనస పడతవరడ

6520 AP151010588334
పపరర: సరమమమ జఖస పడతవరడ

6523 AP151010588309
పపరర: ఉమమదతవ నగరస

93-101/379

6526 AP151010588186
పపరర: వనసకటరమణ పడతవరడ

93-101/371

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:104-7-941
వయససస:47
లస: పప

6529 JBV3839586
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

93-101/374

6532 JBV3357373
పపరర: గగపస తననరర
తసడడ:డ అమరయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-943
వయససస:51
లస: పప

93-101/367

6515 JBV2016996
పపరర: బబలతడపపరసససదరర పడతవరడ

93-101/369

6518 JBV2016517
పపరర: శవనడనరరయణ పడతవరడ

93-101/372

6521 JBV3839537
పపరర: రరణబకరదతవ నశససకరరవప

93-101/375

భరస : వషష
ష మబరరస నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-938
వయససస:43
లస: ససస స
93-101/377

6524 AP151010588139
పపరర: గగవసదమహ పడతవరడ

93-101/378

భరస : వనసకటసరశమ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-938
వయససస:76
లస: ససస స
93-101/380

6527 JBV3838083
పపరర: దడనమహ తననరర

93-101/381

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-941
వయససస:41
లస: ససస స
93-101/383

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:104-7-941
వయససస:51
లస: పప
93-101/385

6512 AP151010588424
పపరర: పదడహవత తననరర

తసడడ:డ వనసకటనడరరయమణ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-937
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-938
వయససస:52
లస: పప
93-101/382

93-101/364

భరస : వనసకటరమణ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-937
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడడలల నగరస
ఇసటట ననస:104-7-938
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-938
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకషత
ష రరస బసడడరర
ఇసటట ననస:104-7-943
వయససస:65
లస: ససస స

6514 SAA1336445
పపరర: కరళ పడసరద యడర పలలన

6509 AP151010588166
పపరర: నడగమహ తననరర

భరస : రరమకకషష తననరర
ఇసటట ననస:104-7-936
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవకకటటశశరరరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-938
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-938
వయససస:44
లస: ససస స

6531 JBV2016145
పపరర: అమకతమహ బసడడరర

93-101/366

భరస : రరమమరరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-937
వయససస:56
లస: ససస స

6519 JBV3839438
పపరర: నడగవనసకటరమనకలమమర
పడతవరడ
తసడడ:డ రరమమరరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-7-937
వయససస:41
లస: పప

6528 JBV3838091
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

6511 AP151010588072
పపరర: వనసకటటశశరరర తననరర

93-101/361

భరస : వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:104-7-935
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-7-936
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరసబబబబ కరయల
ఇసటట ననస:104-7-937
వయససస:34
లస: ససస స

6525 AP151010588324
పపరర: శవకకటటశశరరరవప పడతవరడ

93-101/363

తసడడ:డ అమరయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-935
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:104-7-936
వయససస:49
లస: పప
6516 JBV3838075
పపరర: అనసషర కరయల

6508 JBV2012680
పపరర: వజయలకడహ తననరర

6506 JBV3357365
పపరర: నశశసకరరరవప పడమలమదతవ

భరస : సప మయఖ నశశకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-933
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రఘబపతరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-935
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:104-7-935
వయససస:41
లస: పప
6513 AP151010588043
పపరర: రరమకకషష తననరర

93-101/360

భరస : శకనవరసరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-933
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-7-933
వయససస:44
లస: పప
6510 AP151010588176
పపరర: రఘబపతరరవప తననరర

6505 JBV2014066
పపరర: భబరత నశసకరరరవప

6530 JBV2012664
పపరర: పదడహవత తననరర

93-101/384

భరస : గగపస తననరర
ఇసటట ననస:104-7-943
వయససస:49
లస: ససస స
93-101/386

6533 AP151010588046
పపరర: కలమమరర వరమనపలర

93-101/387

భరస : సరసబశవరరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-944
వయససస:47
లస: ససస స
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6534 AP151010588200
పపరర: సరసబశవరరవప వరమనపలర

93-101/388

తసడడ:డ బబపరరగర బబపరరగర
ఇసటట ననస:104-7-944
వయససస:52
లస: పప
6537 AP151010588085
పపరర: అననపపరష

93-101/391

93-101/395

93-101/398

93-101/401

93-101/404

93-101/407

93-101/410

తసడడ:డ రరసబబబబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:104-7-951
వయససస:29
లస: పప

6547 AP151010588428
పపరర: వరరసరశమ

6550 AP151010588311
పపరర: కరమమశశరమహ తననరర

6553 SAA0982273
పపరర: శక నడథ లకరసకలల

6556 AP151010588172
పపరర: ససభబషసణణ యపపల

93-101/413

6559 SAA1458504
పపరర: జజఖతరహయ నడగరశశటట

93-101/402

6562 SAA0922527
పపరర: శకకరసత బబబబ మమడడశశటట
తసడడ:డ రరసబబబబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:104\7\951
వయససస:31
లస: పప

93-101/397

6545 AP151010588023
పపరర: పవన కలమమర జడడగబ

93-101/400

6548 SAA0514521
పపరర: పసడయమసక తననరర

93-101/403

భరస : వషష
ష వరర న తననరర
ఇసటట ననస:104-7-948
వయససస:30
లస: ససస స
93-101/405

6551 AP151010588086
పపరర: సరసబబడజఖస తననరర

93-101/406

భరస : లకడహనడరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-948
వయససస:30
లస: ససస స
93-101/408

6554 AP151010588050
పపరర: వషష
ష వరర న తననరర

93-101/409

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-948
వయససస:41
లస: పప
93-101/411

6557 JBV3839974
పపరర: మహలకడహ నడగరశశటట

93-101/412

భరస : రమమష నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-7-950
వయససస:48
లస: ససస స
93-101/1000

తసడడ:డ రమమశ నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-7-950
వయససస:21
లస: ససస స
93-100/127

6542 JBV3838646
పపరర: రరపసణణ జడడగబ

తసడడ:డ ససబబబరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-946
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఉదయచసదడరరవప య పపల
ఇసటట ననస:104-7-950
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-7-950
వయససస:55
లస: పప
6561 SAA0892977
పపరర: రవతతజ మమడడశశటట

93-101/399

తసడడ:డ వనసకటపయఖ లకరసకలల
ఇసటట ననస:104-7-948
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-7-950
వయససస:24
లస: ససస స
6558 JBV3839966
పపరర: రమమష నడగరశశటట

6544 JBV3357357
పపరర: శవనడగరశశరరరవప జడడగబ

93-101/394

భరస : శవ నడగరశశరరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-946
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జగననహహనరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-948
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరరవ సససకర
ఇసటట ననస:104-7-948
వయససస:27
లస: పప
6555 SAA0922501
పపరర: గరయతడ నడగరశశటట

93-101/396

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:104-7-947
వయససస:67
లస: పప

తలర : రరజజరరస కలలమసరన
ఇసటట ననస:104-7-948
వయససస:34
లస: ససస స
6552 SAA1004761
పపరర: అరవసద సససకర

6541 AP151010588002
పపరర: పపదడనన ఇమమడడబతష
స ల

6539 AP151010588399
పపరర: సరసబశవరరవప
తసడడ:డ పపదడనన ఇమడడబతష
స ల
ఇసటట ననస:104-7-945
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-946
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరరసరశమ ఆవపల
ఇసటట ననస:104-7-947
వయససస:57
లస: ససస స
6549 JBV2017127
పపరర: రరణబకరదతవ కలలసరన

93-101/393

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇమడడబతష
స ల
ఇసటట ననస:104-7-945
వయససస:62
లస: పప

భరస : పవనససమమర జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-946
వయససస:34
లస: ససస స
6546 AP151010588047
పపరర: వనసకటరతనస

6538 JBV3839495
పపరర: శకనవరసరరవప వరమనపలర

93-101/390
6536 JBV3840667
పపరర: వనసకటటశశరమహ ఇమడడబతష
స ల

భరస : సరసబశవరరవప ఇమడడబతష
స ల
ఇసటట ననస:104-7-945
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-945
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:104-7-945
వయససస:57
లస: పప
6543 JBV3357563
పపరర: రరణబకరదతవ జడడగబ

93-101/389

భరస : శకనవరస రరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-945
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల ఆవపల
ఇసటట ననస:104-7-945
వయససస:47
లస: ససస స
6540 AP151010588055
పపరర: మమరససడతయబలల

6535 JBV3839545
పపరర: నడగమణణ వమనపలర

6560 SAA0893009
పపరర: లకడహ మమడడశశటట

93-100/126

భరస : రవతతజ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:104-7-951
వయససస:25
లస: ససస స
93-101/906

6563 SAA0938383
పపరర: సరయ తతజశశ తషమమల

93-101/414

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తషమమల
ఇసటట ననస:104-7-952
వయససస:25
లస: ససస స
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93-101/415

భరస : నడగరశశరరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-952
వయససస:34
లస: ససస స
6567 JBV3838117
పపరర: రవతతజ తషమహల

93-101/418

93-101/421

93-101/424

93-101/427

93-101/429

భరస : శకహరర జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-954
వయససస:81
లస: ససస స
6582 JBV2017176
పపరర: అనత తననరర

93-101/433

93-101/949

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప మలబసటట
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:24
లస: పప

93-101/425

6577 SAA1241553
పపరర: RAJESH MOLABANTI

93-101/436

93-101/948

6572 JBV3838737
పపరర: కకశశర వడడగరనవన

93-101/423

6575 JBV2010478
పపరర: అఅకమహరరవప బబలరపప

93-101/426

6578 JBV3840113
పపరర: శకదతవ జడడగబ

93-101/428

తసడడ:డ NAGESWARARAO MOLABANTI
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:22
లస: పప

భరస : అమరలసగరశశరసరశమ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-954
వయససస:46
లస: ససస స

6580 AP151010588153
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

6581 JBV2017184
పపరర: భబరత తననరర

93-101/431

6583 AP151010588569
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర

6586 SAA1241215
పపరర: హహమ శశశత తననరర

6589 AP151010588076
పపరర: కలమమరర చచననస

6592 JBV3839222
పపరర: వరరణ కలమమర చచననస
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:30
లస: పప

93-101/432

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-956
వయససస:37
లస: ససస స
93-101/434

6584 AP151010588118
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

93-101/435

తసడడ:డ సససకబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-956
వయససస:42
లస: పప
93-101/950

6587 SAA1256403
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

93-102/858

తసడడ:డ సససక బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-956
వయససస:46
లస: పప
93-101/437

భరస : శకనవరసరరవప చచననస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:49
లస: ససస స
93-101/439

93-101/420

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ బబలరపప
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-956
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబజజ సససకర
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:38
లస: ససస స
6591 SAA0807752
పపరర: వనసకటటష మలబసటట

6574 JBV3840063
పపరర: అసకమహరరవప కరయల

6569 SAA0514513
పపరర: దదవరఖ వరణణ వడడగరనవన

తసడడ:డ రరమమరరవప వడడగరనవన
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:32
లస: పప

భరస : సససకబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-956
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-956
వయససస:20
లస: పప
6588 JBV3839131
పపరర: మమధవ సససకర

93-101/422

తసడడ:డ సససకబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-955
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-956
వయససస:38
లస: ససస స
6585 SAA1240605
పపరర: అసక సరయ తతజ తననరర

6571 JBV2014207
పపరర: ఝమనస బబలరపప

93-101/417

భరస : కకటటశశర రరవప వడడగరనవన
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప కరయల
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వదదగరనవన
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:59
లస: పప
6579 JBV3840097
పపరర: బసవపపరషమహ జడడగబ

93-99/1002

భరస : అఅకమహరరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప వడడగరనవన
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:34
లస: పప
6576 AP151010588156
పపరర: రరమమరరవప వడడగరనవన

6568 SAA1051598
పపరర: శశశతడ బబలరపప

6566 AP151010588137
పపరర: సరగజన తషమహల

భరస : వనసకటటశశరరర తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-952
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప కరయల
ఇసటట ననస:104-7-953
వయససస:34
లస: ససస స
6573 JBV2010460
పపరర: కకటటశశరరరవప వడడగరనవన

93-101/416

భరస : మమరససడతయబలల తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-952
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తషసమహల
ఇసటట ననస:104-7-952
వయససస:33
లస: పప
6570 JBV3840071
పపరర: ధనలకడహ కరయల

6565 AP151010588203
పపరర: వజయలకడహ తషమహల

6590 JBV3838158
పపరర: రతస మహ పరలడడగబ

93-101/438

భరస : ససతడరరమయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:52
లస: ససస స
93-101/440

6593 JBV3839214
పపరర: ధనససజయరరమ చచననస

93-101/441

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: చసదడకలమమర చచననస
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93-101/442

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చచననస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:34
లస: పప
6597 AP151010588024
పపరర: శకనవరసరరవప చచననస

93-101/445

93-102/52

93-101/446

93-101/449

93-101/451

93-101/454

93-101/457

భరస : ససరగ బబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:63
లస: ససస స

6607 AP151010588010
పపరర: మమరససడతయబలల నలర క

6610 JBV2014470
పపరర: వనసకటరవచసదడరరవప తననరర

6613 JBV3838760
పపరర: రరజరశశరర తననరర

6616 JBV2018836
పపరర: అఅకమహనడయబడడ తననరర

93-101/460

6619 JBV2010791
పపరర: ససరరబబబబ తననరర

93-101/450

6622 SAA1429075
పపరర: అరరణడ గగవసదస
భరస : మమణణకఖ రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:34
లస: ససస స

6602 SAA0940081
పపరర: ససవర రరస పడసరద ఇకలసరరస

93-102/54

6605 JBV3839487
పపరర: మబరళ కకషష నలక

93-101/448

6608 SAA0534115
పపరర: కలమమరర గబడపరటట Gudapati

93-103/54

భరస : పడసరద Gudapati
ఇసటట ననస:104-7-958
వయససస:47
లస: ససస స
93-101/452

6611 JBV2012425
పపరర: వరరసజనవయబలల తననరర

93-101/453

తసడడ:డ అఅకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-959
వయససస:35
లస: పప
93-101/455

6614 JBV3839735
పపరర: మహనలదహ ఆకలల

93-101/456

భరస : నడగరశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:37
లస: ససస స
93-101/458

6617 JBV3357035
పపరర: రవదతవరరజ తననరర

93-101/459

తసడడ:డ ససరరబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:40
లస: పప
93-101/461

తసడడ:డ ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:60
లస: పప
93-101/1001

93-102/51

తసడడ:డ మమరససడయబలల నలక
ఇసటట ననస:104-7-958
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససరరబబబబ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:50
లస: పప
6621 SAA1429620
పపరర: కకషష కలమమరర తననరర

93-101/447

భరస : రవ దతవరరజ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరరనడథ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:57
లస: ససస స
6618 SAA0922642
పపరర: దడనడరరవప జడడగబ

6604 JBV3839479
పపరర: రరజఖలకడహ వననకకట

6599 SAA1030584
పపరర: శరఖమల దతవ చచననస

తసడడ:డ వర రరఘవ రరవప ఇకలసరరస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అఅకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-959
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసకమహనడయబడడ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:33
లస: ససస స
6615 SAA0922618
పపరర: ససబబబలల జడడగబ

93-102/53

తసడడ:డ మసరసన రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-7-958
వయససస:52
లస: పప

భరస : వరరసజనవయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-959
వయససస:30
లస: ససస స
6612 JBV3839727
పపరర: వనసకటటశశరమహ తననరర

6601 SAA1031798
పపరర: వనసకటటశశరరర

93-101/444

భరస : చసదడ కలమమర చచననస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవనడరరయణ వననకకట
ఇసటట ననస:104-7-958
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:104-7-958
వయససస:39
లస: పప
6609 JBV3839172
పపరర: ధనలకడహ తననరర

93-102/50

తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప annual
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:31
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల నలర క
ఇసటట ననస:104-7-958
వయససస:27
లస: ససస స
6606 JBV3839446
పపరర: శవనడరరయణ వననకకట

6598 SAA0977837
పపరర: అసబక చచననస

6596 JBV3838141
పపరర: ససతడరరమయఖ పరలడడగబ

తసడడ:డ కకషషయఖ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:58
లస: పప

భరస : ధనససజరరవప చచననస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : అరరణడ చచకస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:23
లస: పప
6603 AP151010588027
పపరర: ఉమమమహహశశరర నలర క

93-101/443

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వఠల రరవప చచననస
ఇసటట ననస:104-7-957
వయససస:58
లస: పప
6600 SAA1030543
పపరర: వనసకటటశ బబబబ చచకస

6595 JBV3839123
పపరర: బబజజ సససకర

6620 SAA0922626
పపరర: హరరనడథ జడడగబ

93-101/462

తసడడ:డ రరమయఖ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-960
వయససస:62
లస: పప
93-101/1002

6623 JBV3839560
పపరర: అలలఖఖ సససకర

93-101/465

భరస : మమరససడతయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-7-963
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: నడగరసదడస సససకర
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93-101/466

భరస : రరమమరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-963
వయససస:66
లస: ససస స
6627 JBV2016616
పపరర: శకదతవ బసడడరర

93-101/469

93-101/472

93-101/475

93-101/478

93-101/481

93-101/484

93-101/487

భరస : ససరఖనడరరయణ సససకర
ఇసటట ననస:104-7-971
వయససస:67
లస: ససస స

6637 AP151010588096
పపరర: మమరససడతయబలల

6640 SAA0634998
పపరర: తననరర హహమ పసడయమ

6643 AP151010588212
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర

6646 JBV2014835
పపరర: పపరషచసదడరరవప తననరర

93-101/490

6649 AP151010588240
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

93-101/479

6652 SAA0950510
పపరర: రవ కలమమర తననరర
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-971
వయససస:37
లస: పప

6632 JBV2014033
పపరర: లకడహ తననరర

93-101/473

6635 AP151010588244
పపరర: గగవసదమహ తననరర

93-101/477

6638 SAA0922634
పపరర: యశశధ జడడగబ

93-101/480

భరస : దడనడరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-967
వయససస:35
లస: ససస స
93-101/482

6641 JBV3839750
పపరర: రరణబకరదతవ తననరర

93-101/483

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:31
లస: ససస స
93-101/485

6644 AP151010588217
పపరర: మసగమహ తననరర

93-101/486

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:55
లస: ససస స
93-101/488

6647 JBV3839743
పపరర: నడగరశశరరరవప ఆకలల

93-101/489

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:43
లస: పప
93-101/491

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:60
లస: పప
93-101/493

93-101/471

భరస : నడగరశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-966
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:55
లస: పప
6651 AP151010588178
పపరర: చనవనసకటరతనస

93-101/476

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:33
లస: పప
6648 AP151010588112
పపరర: ఉదయచసదడరరవప తననరర

6634 JBV2014348
పపరర: మణణకలమమరర తషసగల

6629 SAA1031962
పపరర: నరరసదడ బసడడరర

భరస : శక నవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-965
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఉదయచసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-969
వయససస:44
లస: ససస స
6645 JBV2013597
పపరర: సరయమమరరత తననరర

93-101/951

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-966
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-967
వయససస:79
లస: పప
6642 AP151010588213
పపరర: ససమత తననరర

6631 SAA1242148
పపరర: లకడహ పసడయ చటర

93-101/468

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడరర బసడడరర
ఇసటట ననస:104-7-964
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ తషసగల
ఇసటట ననస:104-7-966
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ తషసగల
ఇసటట ననస:104-7-966
వయససస:31
లస: పప
6639 SAA0922659
పపరర: వనసకటటసశరరర జడడగబ

93-101/470

భరస : చచపతనఖ
ఇసటట ననస:104-7-964
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-966
వయససస:33
లస: ససస స
6636 JBV3839388
పపరర: అసకమహరరవప తషసగల

6628 SAA1051556
పపరర: ఉమమదతవ తతట

6626 SAA0807968
పపరర: సరయ పడసనన బసడడరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:104-7-964
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నడగ భబషణస తతట
ఇసటట ననస:104-7-964
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : అమకతమహ బసడడరర
ఇసటట ననస:104-7-964
వయససస:38
లస: పప
6633 JBV3839784
పపరర: రరణబకరదతవ తననరర

93-101/467

తసడడ:డ రరమమరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-963
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:104-7-964
వయససస:35
లస: ససస స
6630 JBV2014710
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడరర

6625 JBV2014645
పపరర: మమరససడతయబలల సససకర

6650 AP151010588294
పపరర: వరరరఘవమహ

93-101/492

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-971
వయససస:44
లస: ససస స
93-101/494

6653 JBV2016426
పపరర: లకడహ పససపపలలటట

93-101/496

భరస : వనసకటరమణడ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-972
వయససస:33
లస: ససస స
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93-101/497 6655 SAA0514497
6654 JBV2015758
పపరర: వనసకటరమణ రరవప పససపపలలటట
పపరర: లకడహ పడసనడన మమకల

తసడడ:డ నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-972
వయససస:39
లస: పప
6657 SAA0568246
పపరర: రవ కలమమర మమకల

భరస : రవ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:104-7-974
వయససస:40
లస: ససస స
93-101/500

తసడడ:డ వవసకట రరమయఖ మమకల
ఇసటట ననస:104-7-974
వయససస:43
లస: పప
6660 JBV3839032
పపరర: శకనవరసరరవప యపపల

93-101/503

93-101/505

93-101/508

93-101/510

93-101/513

93-101/516

93-101/519

భరస : నడగమలలర శశరరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1009
వయససస:51
లస: ససస స

6673 JBV2015154
పపరర: పదడయఖ తతటకకర

6676 JBV3839404
పపరర: శవకలమమరర చసదస

6679 AP151010588007
పపరర: మసరసనరరవప తతటకకర

6682 JBV3839263
పపరర: వనసకరయమహ తతట
భరస : యలమసదరరవప తతట
ఇసటట ననస:104-7-1009
వయససస:61
లస: ససస స

93-101/504

6665 JBV3838356
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

93-101/507

93-101/509

భరస : శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1003
వయససస:28
లస: ససస స
93-101/511

6671 JBV2017036
పపరర: ససబబబరరవప సససకర

93-101/512

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1003
వయససస:65
లస: పప
93-101/514

6674 SAA1030626
పపరర: శవరన తతటకకర

93-101/515

భరస : సరసబశవరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1008
వయససస:24
లస: ససస స
93-101/517

6677 JBV3839651
పపరర: సరసబశవరరవప తతటకకర

93-101/518

తసడడ:డ మసరసనడడవప తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1008
వయససస:29
లస: పప
93-101/520

తసడడ:డ బసవయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1008
వయససస:52
లస: పప
93-101/522

6662 SAA0568261
పపరర: వనసకట శరగష పససపపలలటట

93-101/1003 6668 SAA0514646
6667 SAA1379189
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర నశశసకరరరవప
పపరర: వవసకట జజఖత సససకర

6670 JBV2017358
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

93-101/502

తసడడ:డ నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-977
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చసదస
ఇసటట ననస:104-7-1008
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1008
వయససస:35
లస: పప
6681 JBV3839271
పపరర: ఆదదలకడహ తతటకకర

93-101/506

తసడడ:డ బసవయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1006
వయససస:50
లస: పప

భరస : మసరసనరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1008
వయససస:47
లస: ససస స
6678 JBV3840691
పపరర: హరరకకషష తతటకకర

6664 JBV3357746
పపరర: వనసకరయమహ పససపపలలటట

6659 JBV3840394
పపరర: అజయ కలమమర యపపల

భరస : సరసబబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-977
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1003
వయససస:35
లస: పప

భరస : పదడయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:104-7-1006
వయససస:41
లస: ససస స
6675 JBV3357092
పపరర: రరణబకరదతవ తతటకకర

93-101/952

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ
ఇసటట ననస:104-7-980
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1003
వయససస:56
లస: ససస స
6672 JBV2016590
పపరర: భబలకడహ తతటకకర

6661 SAA1242338
పపరర: నడగ బబబబ మమకల

93-101/499

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యపపల
ఇసటట ననస:104-7-976
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-977
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-977
వయససస:36
లస: పప
6669 JBV3838992
పపరర: లకడహపరరశత సససకర

93-101/501

తసడడ:డ రవ కలమమర మమకల
ఇసటట ననస:104-7-976
వయససస:18
లస: పప

భరస : అనలలసమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-977
వయససస:33
లస: ససస స
6666 JBV2014397
పపరర: అనలలసమమర పససపపలలటట

6658 JBV2016897
పపరర: శవకలమమరర యపపల

6656 JBV3840188
పపరర: రరమమయమహ గగల

భరస : హనసమసతరరవప గగల
ఇసటట ననస:104-7-974
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఇపపల
ఇసటట ననస:104-7-976
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప ఇపపల
ఇసటట ననస:104-7-976
వయససస:54
లస: పప
6663 JBV3357852
పపరర: పరరశత పససపపలలటట

93-101/498

6680 JBV3839255
పపరర: మమధవ తతట

93-101/521

భరస : నడగ లసగరశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:104-7-1009
వయససస:36
లస: ససస స
93-101/523

6683 JBV3839248
పపరర: నడగ లసగరశశరరరవప తతట

93-101/524

తసడడ:డ యలమసదరరవప తతట
ఇసటట ననస:104-7-1009
వయససస:39
లస: పప
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93-101/525

భరస : గణణష మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:37
లస: ససస స
6687 JBV3838224
పపరర: గణణష మకరస

93-101/528

93-101/532

93-101/533

93-101/536

93-101/540

93-101/543

93-101/546

తసడడ:డ వరరసరశమ నలక
ఇసటట ననస:104-7-1020
వయససస:23
లస: పప

6700 SAA1036293
పపరర: రరమ దతవ సససకర

6703 JBV3838372
పపరర: నడగమలలర శశర రరవప వడడడరర

6706 JBV2014025
పపరర: రమమదతవ నలర క

93-101/934

6709 AP151010588162
పపరర: లకడహ నలర క

93-101/538

6712 SAA1229749
పపరర: వనసకట గణణశ తననరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:21
లస: పప

6692 SAA1240316
పపరర: నసదదన మకరస

93-101/933

6695 JBV3839339
పపరర: సరశత మకరస

93-101/535

6698 JBV3357753
పపరర: ఉదయచసదడరరవప కసడర గబసట

93-101/539

తసడడ:డ రరసబబబబ కసడర గబసట
ఇసటట ననస:104-7-1013
వయససస:33
లస: పప
93-101/541

6701 SAA1036301
పపరర: వవణబ సససకర

93-101/542

తసడడ:డ దన రరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1014
వయససస:29
లస: పప
93-101/544

6704 AP151010588252
పపరర: నడగమలలర శశరర పససపపలలటట

93-101/545

భరస : నడగరశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-1017
వయససస:50
లస: ససస స
93-101/547

6707 AP151010588228
పపరర: వనసకటరమణ నలర క

93-101/548

తసడడ:డ ససరరఖరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-7-1019
వయససస:47
లస: పప
93-101/549

భరస : వరరసరశమ నలర క
ఇసటట ననస:104-7-1020
వయససస:43
లస: ససస స
93-101/935

93-101/531

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1012
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ నలర క
ఇసటట ననస:104-7-1019
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ నలక
ఇసటట ననస:104-7-1019
వయససస:19
లస: పప
6711 SAA1240282
పపరర: గగపస నడరరయణ నలక

93-101/534

తసడడ:డ రరమయఖ వడడడరర
ఇసటట ననస:104-7-1016
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-1017
వయససస:39
లస: పప
6708 SAA1240001
పపరర: పవన కలమఖణ నలక

6697 AP151010588319
పపరర: నడగరరణణ

6689 AP151010588103
పపరర: పడభబకరరరవప

తలర : అసజల మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దడనడరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1014
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగమలలర సశరరరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:104-7-1016
వయససస:35
లస: పప
6705 JBV2014090
పపరర: సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట

93-101/932

భరస : రరసబబబబ కసడర గబసట
ఇసటట ననస:104-7-1013
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ కసడర గబసట
ఇసటట ననస:104-7-1013
వయససస:36
లస: పప
6702 JBV3839073
పపరర: రరమకకకషష వడస
డ రర

6694 AP151010588226
పపరర: పదడహవత మకరస

93-101/527

తసడడ:డ అసకమహరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1012
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1012
వయససస:32
లస: పప
6699 JBV2014280
పపరర: మమరససడతయబలల కసడర గబసట

93-101/530

తసడడ:డ గణణశ
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:104-7-1012
వయససస:37
లస: ససస స
6696 JBV3839321
పపరర: మరసనవడ యబలల మకరస

6688 JBV3839180
పపరర: ససతడరరమమసజనవయబలల మకరస

6691 SAA1241389
పపరర: నవన మకస

6686 AP151010588291
పపరర: అనససరఖమహ

భరస : అసకమహరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:78
లస: పప
6693 JBV3839768
పపరర: శవపరరశత తతట

93-101/526

భరస : ససత రరమమసజనవయబలల మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప మకరస
ఇసటట ననస:104-7-1011
వయససస:39
లస: పప
6690 AP151010588404
పపరర: అసకమహరరవప

6685 JBV3838364
పపరర: ధనలకడహ మకరస

6710 AP151010588019
పపరర: వరరసరశమ నలర క

93-101/550

తసడడ:డ ససరరఖరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-7-1020
వయససస:50
లస: పప
93-100/1097

6713 AP151010588566
పపరర: బబలమహ తననరర

93-101/551

భరస : వనసకటరమణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:57
లస: ససస స
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6714 SAA0514588
పపరర: వవసకరయమహ తననరర
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93-101/552

భరస : వవసకట రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:73
లస: ససస స
6717 SAA1004803
పపరర: పదహ లత తననరర

93-102/56

93-102/59

93-101/555

93-101/558

భరస : మమరససడచయబలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-1031
వయససస:47
లస: ససస స
6732 SAA0568253
పపరర: శకనవరస రరవప పససపలలటట
తసడడ:డ ససరఖ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-1031
వయససస:43
లస: పప
6735 SAA0922535
పపరర: సరయ జలలసదడ సససకర

93-101/567

భరస : దడనడరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1034
వయససస:41
లస: ససస స

6727 AP151010588444
పపరర: నడగరశశరరరవప తషమహల

6730 SAA0514703
పపరర: ససబబమహ పససపలలటట

6733 AP151010588401
పపరర: లకడహ సససకర

6736 AP151010588443
పపరర: అసకమహరరవప సససకర

93-101/992

6739 SAA1339704
పపరర: నరసమహ ససకర

93-101/559

6742 JBV2014892
పపరర: దడనడరరవప సససకర
తసడడ:డ రరమరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1034
వయససస:43
లస: పప

93-101/554

6725 JBV2014116
పపరర: సరసబశవరరవప తషమహల

93-101/557

6728 AP151010588075
పపరర: శకడలకడహపరరశత

93-101/560

భరస : మసగరపతరరవప కనడన
ఇసటట ననస:104-7-1030
వయససస:52
లస: ససస స
93-101/562

6731 JBV3839362
పపరర: చరణ బబబబ పససపపలలటట

93-101/563

తసడడ:డ మమరససడతయబలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-1031
వయససస:32
లస: పప
93-101/565

6734 AP151010588394
పపరర: కకటటశశరమహ సససకర

93-101/566

భరస : నరసససహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1032
వయససస:71
లస: ససస స
93-101/568

6737 JBV3838844
పపరర: ఉదయచసదడరరవప సససకర

93-101/569

తసడడ:డ నరసససహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1032
వయససస:54
లస: పప
93-101/993

భరస : వనసకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:104-7-1033
వయససస:68
లస: ససస స
93-101/570

93-102/58

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-1028
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1032
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1033
వయససస:80
లస: పప
6741 JBV2014900
పపరర: మమదవ సససకర

93-101/556

భరస : అసకమహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1032
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1032
వయససస:25
లస: పప
6738 SAA1339787
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ససకర

6724 AP151010588438
పపరర: వనసకరయమహ తషమహల

భరస : ససరఖ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-1031
వయససస:78
లస: ససస స
93-101/564

6719 SAA1004779
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
తననరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-1028
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-1028
వయససస:62
లస: పప
93-101/561

93-102/55

93-101/553 6722 JBV3840006
6721 JBV3838422
పపరర: శవరరమ కకషష నశససకర రరవప
పపరర: దసరరరభవరన తషమహల

భరస : నడగరశశరరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-1028
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-1028
వయససస:40
లస: పప
6729 AP151010588312
పపరర: శవకలమమరర పససపపలలటట

93-102/57

తసడడ:డ బబలయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1025
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప తషమహల
ఇసటట ననస:104-7-1028
వయససస:36
లస: ససస స
6726 JBV3357068
పపరర: ససబబబరరవప తషమహల

6718 SAA1004795
పపరర: వనసకట నడరరయణ తననరర

6716 SAA1004811
పపరర: నడగమణణ తననరర

భరస : నరసససహ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:46
లస: పప
6723 JBV3839305
పపరర: కకకషషకలమమరర తషమహల

93-101/991

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1022
వయససస:43
లస: ససస స
6720 SAA1004787
పపరర: వనసకటటసశర రరవప తననరర

6715 SAA1422336
పపరర: వనసకట పడవణ తననరర

6740 SAA1237924
పపరర: వనసకట మహలకడహ ససకర

93-100/1094

తసడడ:డ దడనడరరవప ససకర
ఇసటట ననస:104-07-1034
వయససస:19
లస: ససస స
93-101/571

93-102/854
6743 SAA1258797
పపరర: వనసకట మహలకడహ SUNKARA

తసడడ:డ DANARAO
ఇసటట ననస:104-7-1034
వయససస:19
లస: ససస స
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6744 SAA0514612
పపరర: లకడహ సస౦కర
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93-101/572

భరస : ఉదయచసదరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1035
వయససస:28
లస: ససస స
6747 JBV2014637
పపరర: ఉదయచసదడరరవప సససకర

93-101/575

93-101/577

93-101/579

93-101/995

93-101/584

93-102/60

93-101/588

భరస : దసరర పడసరద నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1044
వయససస:26
లస: ససస స

6757 JBV3839552
పపరర: ససనత దడసరర

6760 JBV2014660
పపరర: శవపపరష దడసరర

6763 AP151010594501
పపరర: ససశల Prathiwada

6766 JBV3357159
పపరర: ఆదదనడరరయణ రరవప దడసరర

93-101/591

6769 SAA0807851
పపరర: దసరర రరవప నశహసకర రరవప

93-101/582

6772 JBV3839511
పపరర: సరరత నశససకరరవప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1044
వయససస:30
లస: ససస స

6752 SAA1242759
పపరర: లకడహ ససమఖ దడసరర

93-101/936

6755 JBV3357084
పపరర: రవదతవరరజ ఆళళ

93-101/581

6758 JBV2014330
పపరర: అసక దడసరర

93-101/583

భరస : ససరఖపడకరశరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1039
వయససస:53
లస: ససస స
93-101/585

6761 JBV2015493
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప దడసరర

93-101/586

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1039
వయససస:58
లస: పప
93-102/61

6764 JBV2014108
పపరర: కళళఖణణ దడసరర

93-101/587

భరస : ఆదదనడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1042
వయససస:38
లస: ససస స
93-101/589

6767 JBV3839701
పపరర: నలకసటటశశరరరవప దడసరర

93-101/590

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1042
వయససస:66
లస: పప
93-101/592

తసడడ:డ వర సరశమ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1043
వయససస:25
లస: పప
93-101/594

93-101/994

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ ఆలర
ఇసటట ననస:104-7-1037
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నలకసఠరశశరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1042
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరరసరశమ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1043
వయససస:43
లస: ససస స
6771 SAA0807844
పపరర: నవఖ నశహసకర రరవప

93-101/580

భరస : పడభబకరరరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-7-1040
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : నలకరసటటశశర రరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1042
వయససస:63
లస: ససస స
6768 JBV3357837
పపరర: సరమమమ జఖస నశశసకరరకవప

6754 JBV3357407
పపరర: రరమమయమహ ఆళళ

6749 SAA1336460
పపరర: దదవఖ బబ లర స

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1036
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1039
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-7-1040
వయససస:41
లస: ససస స
6765 SAA0514620
పపరర: సశరరజఖ లకడహ దడసరగ

93-101/578

భరస : శవపపరష దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1039
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1039
వయససస:33
లస: పప
6762 AP151010594503
పపరర: పడసనన Prathiwada

6751 JBV2013654
పపరర: వరభదడరరవప దడసరర

93-101/574

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:104-7-1035
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ ఆలర
ఇసటట ననస:104-7-1037
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రవదతవరరజ ఆళళ
ఇసటట ననస:104-7-1037
వయససస:18
లస: ససస స
6759 JBV2014405
పపరర: రవకలమమర దడసరర

93-101/576

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1036
వయససస:45
లస: పప

భరస : రవ దతవరరజ అలమర
ఇసటట ననస:104-7-1037
వయససస:38
లస: ససస స
6756 SAA1419860
పపరర: సశరరజఖ లకడహ ఆళళ

6748 JBV3357456
పపరర: మహహశశరరరవప సససకర

6746 SAA0514604
పపరర: పప తషరరజ బబ లర స

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప బబ లర స
ఇసటట ననస:104-7-1035
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1035
వయససస:71
లస: పప

భరస : పరసడడరసగర రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:104-7-1036
వయససస:36
లస: ససస స
6753 JBV3357134
పపరర: ససనత ఆళర

93-101/573

భరస : మహహశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1035
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1035
వయససస:37
లస: పప
6750 JBV2013662
పపరర: అనససరఖ కరటబరర

6745 JBV2012672
పపరర: వనసకరయమహ సససకర

6770 JBV2015253
పపరర: వరరసరశమ నశసకరరరవప

93-101/593

తసడడ:డ అసకయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1043
వయససస:50
లస: పప
93-101/595

6773 JBV3838471
పపరర: ససజజత జసపన

93-101/596

భరస : శవయఖ జసపన
ఇసటట ననస:104-7-1044
వయససస:35
లస: ససస స

Page 228 of 328

6774 JBV3838851
పపరర: నడగమలలర శశరర
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93-101/597

భరస : వనసకటటశశరరర నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1044
వయససస:49
లస: ససస స
6777 SAA1158013
పపరర: తనసక నశశసకరరరవప

93-101/600

93-101/602

తసడడ:డ బబలయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1046
వయససస:45
లస: పప
6783 SAA0982117
పపరర: ధన లకడహ నశశసకరరరవప

93-101/605

93-101/608

93-101/611

భరస : శకనవరసరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:34
లస: ససస స
6795 JBV3838919
పపరర: లలత దడసరర
భరస : శకమనడనరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:56
లస: ససస స
6798 JBV2014876
పపరర: శవనడగమలలర శశరరరవప దడసరర

తసడడ:డ శవయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:68
లస: పప

6782 JBV2014967
పపరర: శకలకడహ నశసకరరరవప

93-101/603

93-101/621

93-101/606 6785 JBV3838497
6784 SAA0982208
పపరర: శకనవరస రరవప నశశసకర రరవప
పపరర: నడగ శలమల రరణణ వరమనపలర

6787 JBV3357209
పపరర: శవ కలమమరర నడమనపలర

6790 JBV3840162
పపరర: ఉమమమహహశశవరర దడసరర

6793 JBV2015386
పపరర: భవరన మబనగల

6796 JBV3840386
పపరర: సససదరమహ సససకరర

6799 JBV3840170
పపరర: శకనవరసరరవప మబనగరల

6802 SAA1063452
పపరర: అరరణ దడసరర
భరస : అచచయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1052
వయససస:23
లస: ససస స

93-101/607

భరస : శకనవరసరరవప వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-1049
వయససస:32
లస: ససస స
93-101/609

6788 JBV3357381
పపరర: అజయబసమమర వరమనపలర

93-101/610

తసడడ:డ వరరసరశమ వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-1049
వయససస:35
లస: పప
93-101/613

6791 JBV3838885
పపరర: గగవరరర న దడసరర

93-101/614

తసడడ:డ బబపరరగర దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:34
లస: ససస స
93-101/616

6794 JBV3838869
పపరర: శశషమహ దడసరర

93-101/617

భరస : బబపరరగర దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:56
లస: ససస స
93-101/619

6797 JBV3838893
పపరర: శకనవరసరరవప దడసరర

93-101/620

తసడడ:డ బబపరరగర దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:38
లస: పప
93-101/622

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప మబనగరల
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:39
లస: పప
93-101/624

93-101/604

భరస : ససతడరరమయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1047
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:39
లస: పప
6801 JBV3838877
పపరర: బబపరరగర దడసరర

6781 SAA1152032
పపరర: లల అనసష నశససకరరరవప

తసడడ:డ శకనవరస మబనగల
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:35
లస: ససస స
93-101/618

93-101/601

భరస : కకటటశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-7-1046
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవనడగమలలర శశరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:33
లస: ససస స
93-101/615

6779 JBV2016137
పపరర: పడమల నశసకరరరవప

తసడడ:డ శవ రరమ కకకషటస నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1045
వయససస:18
లస: పప

భరస : వరరసరశమ వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-1049
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-1049
వయససస:37
లస: పప
6792 JBV3840378
పపరర: భబనస దడసరర

93-102/855

తసడడ:డ బబలయఖ నశశసకర రరవప
ఇసటట ననస:104-7-1047
వయససస:51
లస: పప

భరస : అజయ కలమమర వరమనపలర
ఇసటట ననస:104-7-1049
వయససస:34
లస: ససస స
6789 JBV3357217
పపరర: శకనవరసరరవప వరమనపలర

6778 SAA1289693
పపరర: సరయ గగపస నశశసకరరరవప

93-101/599
6776 JBV2016392
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నశసకరరరవప

తసడడ:డ అసకయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1044
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1047
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1047
వయససస:44
లస: ససస స
6786 JBV3838505
పపరర: వజయ లకడహ వరమనపలర

93-101/598

తసడడ:డ సరసబయఖ జసపన
ఇసటట ననస:104-7-1044
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమకకషష నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1045
వయససస:21
లస: ససస స
6780 JBV2016202
పపరర: కకటటశశరరరవప నశసకరరరవప

6775 JBV3838489
పపరర: శవయఖ జసపన

6800 JBV3838901
పపరర: శకమనడనరరయణ దడసరర

93-101/623

తసడడ:డ శవయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1051
వయససస:61
లస: పప
93-101/625

6803 JBV3357811
పపరర: రరజరశశరర దడసరర

93-101/626

భరస : శవశసకరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1052
వయససస:49
లస: ససస స
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పపరర: అచచయఖ దడసరర
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93-101/627

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1052
వయససస:30
లస: పప
6807 SAA0982182
పపరర: రరణబకర రరవప ఆదదమబలలమ

93-101/630

93-101/633

93-101/636

93-101/639

93-102/62

93-101/642

93-101/645

భరస : వనసకటససబబబరరవప వవమమ
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:47
లస: ససస స

6817 SAA1256676
పపరర: రమఖ లకడహ నశశసకరరరవప

6820 JBV3840816
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రవరశరపప

6823 JBV3357464
పపరర: సప మయఖ సససకర

6826 SAA0634436
పపరర: కకటటశశర రరవప సససకర

93-101/647

6829 JBV2016343
పపరర: హహహమమవత మమడసరర

93-102/856

6832 JBV3357258
పపరర: రరజరశశరర
భరస : బబససరరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:69
లస: ససస స

6812 JBV3838539
పపరర: శకనవరసరరవప ఆదదమబలస

93-101/635

93-101/638
6815 SAA0362327
పపరర: ఉమమమహహశశరగ నశశసకరరరవప

93-101/640
6818 SAA0982166
పపరర: సరయ కలమమర నశశసకర రరవప

తసడడ:డ నడగరరజ నశశసకర రరవప
ఇసటట ననస:104-7-1058
వయససస:24
లస: పప
93-102/63

6821 JBV3840246
పపరర: కలశలమసబ సససకర

93-101/641

భరస : కకటటశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1059
వయససస:60
లస: ససస స
93-101/643

6824 JBV3840303
పపరర: నడగమణణ సససకర

93-101/644

తసడడ:డ సప మయఖ సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1060
వయససస:33
లస: ససస స
93-101/646

93-100/128
6827 SAA0567404
పపరర: వవసకట శకనవరస రరవప కరలసపటట

తసడడ:డ సరసబబశవ రరవప కరలసపటట
ఇసటట ననస:104-7-1062
వయససస:51
లస: పప
93-101/648

భరస : చసదడశశఖర ఆజజద
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:40
లస: ససస స
93-101/650

93-101/632

భరస : హరరబబబబ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1056
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1060
వయససస:63
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:35
లస: ససస స
6831 JBV3839008
పపరర: మకదల

93-101/637

తసడడ:డ అసకమహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1059
వయససస:65
లస: పప

భరస : సప మయఖ సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1060
వయససస:66
లస: ససస స
6828 SAA0322768
పపరర: అననపపరష

6814 JBV3838968
పపరర: కకషషమబరరస ఆదదమబలస

6809 JBV3838547
పపరర: మమరససడతయబలల ఆదదమబలస

తసడడ:డ కకషషమబరరస ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1055
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ Ravwarpu
ఇసటట ననస:104-7-1058
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-7-1059
వయససస:40
లస: పప
6825 JBV3840295
పపరర: వనసకరయమహ సససకర

93-101/634

తసడడ:డ నడగరరజ
ఇసటట ననస:104-7-1057
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప Ravwarpu
ఇసటట ననస:104-7-1058
వయససస:71
లస: ససస స
6822 JBV3840220
పపరర: అసకమహరరవప సససకర

6811 JBV2011724
పపరర: పప లలరమహ ఆదదమబలస

93-101/629

తసడడ:డ గబరరమబరరస ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1054
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1055
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1056
వయససస:40
లస: పప
6819 SAA0445593
పపరర: కసస
స రర రవరశరపప

93-101/631

భరస : కకషషమబరరస ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1055
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమబరరస ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1055
వయససస:33
లస: పప
6816 SAA0362301
పపరర: హరరబబబబ నశశసకరరరవప

6808 JBV3840287
పపరర: అసకమహరరవప ఆదదమబలస

6806 JBV3838950
పపరర: పదడహవత

భరస : గబరరమబరరస ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1054
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరమబరరస ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1054
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడభబకలమమర ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104-7-1055
వయససస:29
లస: ససస స
6813 JBV3838976
పపరర: పడభబకలమమర ఆదదమబలస

93-101/628

తలర : రరజరశశరర దడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1052
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గబరరమబరరస ఆదదమబలలమ
ఇసటట ననస:104-7-1054
వయససస:27
లస: పప
6810 JBV3840261
పపరర: ససనత ఆదదమబలస

6805 JBV3838943
పపరర: సరసబశవరరవప దడసరర

6830 JBV3357274
పపరర: అనత

93-101/649

భరస : శకనవరసరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:43
లస: ససస స
93-101/651

6833 JBV3357266
పపరర: కకషషకలమమరర

93-101/652

భరస : వనడయకరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:71
లస: ససస స
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93-101/653

భరస : చనరసగరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:73
లస: ససస స
6837 JBV2016368
పపరర: చసదడశశఖర ఆజజదతహడసరర

93-101/656

93-101/659

93-101/938

6841 JBV3840600
పపరర: రరమచసదడరరవప గరరకకపరటట

6844 JBV3845930
పపరర: పరవన పపదడ దసటట

93-102/66

భరస : వనసకటటశశరరరవప peddinti
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:72
లస: ససస స

6847 AP151010591256
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప peddinti

భరస : శతడపతరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1065
వయససస:39
లస: ససస స

6850 JBV3357118
పపరర: నడగరన మమడసరర

93-102/69

తసడడ:డ అసకమహరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1065
వయససస:30
లస: ససస స

6853 JBV2013613
పపరర: నడగమలలర శశరర నశశసకరరరవప

93-102/64

93-103/55

తసడడ:డ అసకమహరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-7-1065
వయససస:30
లస: ససస స

6856 SAA0982307
పపరర: రరణబక పప తషగసటట

93-102/67

6859 AP151010591320
పపరర: వనసకటనడరరయణ pothuganti

తసడడ:డ వనసకట నడరరయణ రరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-7-1066
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ pothuganti
ఇసటట ననస:104-7-1066
వయససస:53
లస: పప

6861 SAA0514638
పపరర: నడగ కవత నశస౦కరర రరవప

6862 JBV2012581
పపరర: వషష
ష పసడయ పపల

93-101/665

భరస : వజయ భబససర పపల
ఇసటట ననస:104-7-1073
వయససస:33
లస: ససస స

93-101/937

6845 AP151010594601
పపరర: రమమదతవ peddinti

93-102/65

6848 JBV3360625
పపరర: శకనవరసరరవప పపదడ దసటట

93-102/68

తసడడ:డ venkatsiwarava peddinti
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:43
లస: పప
93-101/662

6851 JBV2017028
పపరర: ఇఅదడడణణ మమడసరర

93-101/663

భరస : మదననహహన మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1065
వయససస:41
లస: ససస స
93-102/70

6854 AP151010594630
పపరర: చచసచడలల bhimavarapu

93-102/71

భరస : నడరయఖ bhimavarapu
ఇసటట ననస:104-7-1065
వయససస:82
లస: ససస స
93-102/72

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప పప తషగసటట
ఇసటట ననస:104-7-1066
వయససస:28
లస: ససస స
93-102/74

6842 SAA1240209
పపరర: యశశసత మమడసరర

భరస : రరమకకటటశశరరరవప peddinti
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-7-1065
వయససస:51
లస: ససస స

6855 SAA0409375
పపరర: వనసకట సడవసత నశశసకరరరవప

93-101/658

తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:21
లస: పప

భరస : శతడపతరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1065
వయససస:41
లస: ససస స

6852 SAA0918377
పపరర: నడగదసరర నసససకరరరవప

భరస : సరసబ శవ రరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1073
వయససస:31
లస: ససస స

93-101/660

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప peddinti
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:42
లస: పప
93-101/661

6839 JBV3357290
పపరర: శకనవరసరరవప
తసడడ:డ వనడయకరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప peddinti
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:36
లస: ససస స

6846 AP151010594437
పపరర: శరఖమల peddinti

6858 JBV3840766
పపరర: శశషషబబబబ పప తషగసటట

93-101/657

తసడడ:డ కకషరషరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అజజద మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:19
లస: పప

6849 JBV3357100
పపరర: మమలత మమడసరర

6838 SAA0322776
పపరర: మదననహహన మమడసరర

93-101/655
6836 JBV2011484
పపరర: చరసజవ నడగరశశరరరవప మమడసరర

తసడడ:డ వనడయకరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససతడపత మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:70
లస: పప
6843 SAA1242437
పపరర: రరదడననపడస మమడసరర

93-101/654

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనడయకరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-7-1064
వయససస:42
లస: పప
6840 JBV3357449
పపరర: బబససరరరవప

6835 SAA0922493
పపరర: వనడయక మమడసరర

6857 AP151010594410
పపరర: ససతడమహలకడహ pothuganti

93-102/73

భరస : వనసకటనడరరయణ pothuganti
ఇసటట ననస:104-7-1066
వయససస:45
లస: ససస స
93-102/75

6860 JBV3840576
పపరర: బసవవశశరర నశససకరరవప

93-101/664

తసడడ:డ వనసకటబడవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1073
వయససస:29
లస: ససస స
93-101/666

6863 JBV2014827
పపరర: సరసబశవరరవప నశశసకరరరవప

93-101/667

తసడడ:డ అసకమహరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1073
వయససస:33
లస: పప
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6864 SAA1051531
పపరర: అసకమహ రరవప నసససకరరరవప

93-103/56

తసడడ:డ సరసబయఖ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1073
వయససస:73
లస: పప
6867 JBV2017218
పపరర: అపరలరరవప నశశసకరరరవప

93-101/670

6868 SAA0807976
పపరర: వజయ భబససర పపల

93-101/673

6871 SAA0322826
పపరర: శసకరశకనస నశశసకరరరవప

6874 AP151010588351
పపరర: మలలర శశరర నశశసకర

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1077
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససరమహ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1077
వయససస:61
లస: ససస స

6876 JBV3840352
పపరర: వనసకటటశశరరర నడగళరపరటట

6877 AP151010588347
పపరర: ఉమమహహశశరరరవప నశశసకర

93-101/679

తసడడ:డ పదహనడభస నడగళళపరటట
ఇసటట ననస:104-7-1077
వయససస:39
లస: పప
6879 SAA0807836
పపరర: గరయతడ నశహసకర రరవప

93-101/682

6880 SAA0922691
పపరర: ససనతడ నసససకరరరవప

6883 JBV3357803
పపరర: నడగరశశరమహ నశశసకరరకవప

భరస : శవ భబససరరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గరసధథ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:83
లస: ససస స

6885 JBV2011054
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప

6886 JBV2015378
పపరర: అపరలరరవప నసససకరరరవ

93-101/688

తసడడ:డ రమమష నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:35
లస: పప
6888 AP151010588342
పపరర: వనసకటరరవప నశశసకరరరవప

93-101/691

93-101/677

భరస : వరరసజరయనవయబలల Raghavam
ఇసటట ననస:104-7-1080
వయససస:44
లస: ససస స

93-101/672

6872 JBV3840345
పపరర: శకపణణ నడగసడర

93-101/675

6875 JBV3840337
పపరర: అపరలరరవప నడగసడర

93-101/678

తసడడ:డ రరమమరరవప నడగసడర
ఇసటట ననస:104-7-1077
వయససస:39
లస: పప
93-101/680

6878 AP151010588353
పపరర: శకలకడహ నశశసకరరరవప

93-101/683

6881 SAA0950494
పపరర: శశభబరరణణ నసససకరరరవ

తసడడ:డ సరసబయఖ Ragam
ఇసటట ననస:104-7-1080
వయససస:51
లస: పప

93-101/684

భరస : అపరలరరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:35
లస: ససస స
93-101/686

6884 SAA0922683
పపరర: రరజరష నసససకరరరవప

93-101/687

తసడడ:డ భబససర రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:33
లస: పప
93-101/689

6887 SAA0922709
పపరర: శవ భబససరరరవప
నసససకరరరవప
తసడడ:డ గరసధథ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:58
లస: పప

93-101/690

93-101/692 6890 SAA0918666
6889 JBV2017192
పపరర: పపరషచసదడరరవప నశశసకరరరవప
పపరర: లకడహ పసడయ రరగస

6892 JBV3842275
పపరర: వరరసజనవయబలల రరగస

93-101/681

భరస : అపరలరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1078
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:75
లస: పప
93-102/77

6869 JBV2016467
పపరర: శకలకడహ ఆకలల

భరస : అపరలరరవప నడగసడర
ఇసటట ననస:104-7-1077
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:61
లస: పప
6891 JBV3844693
పపరర: మమదవ రరఘవస

93-101/674

భరస : రరజరశ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:34
లస: ససస స
93-101/685

93-101/669

భరస : శశరగలల ఆకలల
ఇసటట ననస:104-7-1075
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1077
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1079
వయససస:26
లస: ససస స
6882 SAA0922717
పపరర: అసతతడ జజఖత నసససకరరరవప

93-101/671

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1075
వయససస:43
లస: పప
93-101/676

6866 AP151010588343
పపరర: నడగమణణ నశశసకరరరవప

భరస : వనసకటరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1074
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:104-7-1074
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపరషచసదడరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1075
వయససస:65
లస: ససస స
6873 AP151010588348
పపరర: అనసతవరలకడహ నశశసకర

93-101/668

భరస : అఅకమహరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1074
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1074
వయససస:40
లస: పప
6870 JBV2017200
పపరర: హహమలత రరణణ నశశసకరరరవప

6865 JBV2016459
పపరర: దసరర నశశసకరరరవప

93-102/76

తలర : మమధవ రరగస
ఇసటట ననస:104-7-1080
వయససస:25
లస: ససస స
93-102/78

6893 AP151010588359
పపరర: ససగబణ నశశసకరరరవప

93-101/693

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1081
వయససస:45
లస: ససస స
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93-101/694

6895 AP151010588358
పపరర: వరరరఘవమహ నశశసకరరవప

భరస : వనసకట శవ నడగ పడసరద యలవరరర
ఇసటట ననస:104-7-1081
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1081
వయససస:53
లస: ససస స

6897 SAA1240381
పపరర: శకనవరస వనపలర

6898 JBV3840618
పపరర: కవత నశససకరరవప

93-101/939

తసడడ:డ వనసకట శవ
ఇసటట ననస:104-7-1082
వయససస:18
లస: పప
6900 AP151010588362
పపరర: రమమదతవ

93-101/699

93-101/703

93-101/900

భరస : శకకరసత బబబబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:104\7\1084
వయససస:25
లస: ససస స
6909 SAA0982141
పపరర: శరగష నశశసకర రరవప

6901 JBV3357423
పపరర: ససబబబరరవప నశశసకరరరవప

93-101/706

6904 SAA0634782
పపరర: పససపపలలటట పరమమశశరగ

భరస : ఆదదనడరరయణ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1083
వయససస:45
లస: ససస స
93-101/700

93-101/709

తసడడ:డ శసకరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1085
వయససస:45
లస: పప

93-101/704

భరస : నడగశకనవరస nalla
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:36
లస: ససస స

6910 AP151010588367
పపరర: రమమదతవ నశశసకరరరవప

6911 SAA0514661
పపరర: ససరరష నసససకరరవప

93-101/707

భరస : మసరసన రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:44
లస: ససస స

6919 AP151010594231
పపరర: రతస మహ tanniru

93-102/79

6922 SAA0727729
పపరర: మసరసన రరవప tanneru
తసడడ:డ పసచచయఖ tanneru
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:47
లస: పప

93-101/708

6914 SAA0918351
పపరర: ఉమమదతవ తననరర

93-102/80

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:24
లస: ససస స
93-102/82

6917 AP151010594232
పపరర: రమణ tanniru

93-102/83

భరస : శకనవరసరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:43
లస: ససస స
93-102/85

భరస : పసచచయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:77
లస: ససస స
93-102/88

93-101/940

తసడడ:డ రరమ భదడ రరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1085
వయససస:27
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల gurrala
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:41
లస: ససస స
93-102/84

93-101/705
6905 JBV2013126
పపరర: బదరగనడరరయణ నశశసకరరరవప

తసడడ:డ బదరర నడరరయణ
ఇసటట ననస:104-7-1084
వయససస:18
లస: పప

6916 JBV2010817
పపరర: రరణబకరదతవ గబరరకల

93-101/702

భరస : బదరగ నడరరయణ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1084
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:24
లస: ససస స
93-102/81

6902 JBV2012219
పపరర: లకడహసవత నశశసకరరరవప

6908 SAA1241314
పపరర: అఖల నసససకరరరవప

6913 SAA0918344
పపరర: ఝమనస రతనస తననరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర lanalla
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:39
లస: పప

93-101/698

93-101/910
6907 SAA1070523
పపరర: మమనక బసదస నససన కరర
రరవప
తసడడ:డ బదరగ నడరరయణ నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-7-1084
వయససస:22
లస: ససస స

6912 AP151010588368
పపరర: రమమభదడరరవప నశశసకరరరవప

6921 JBV3840758
పపరర: నడగశకనవరస lanalla

6899 AP151010588361
పపరర: సరమమమ జఖస

తసడడ:డ శసకరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1084
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమభదడడరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1085
వయససస:41
లస: ససస స

6918 JBV2011583
పపరర: జజఖత tanniru

93-101/697

భరస : ససబబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-7-1084
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమభదడ రరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1085
వయససస:26
లస: ససస స

6915 JBV3843588
పపరర: ధనలకడహ nalla

93-101/696

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1083
వయససస:41
లస: పప

భరస : వసశ కకషష చచబయఖస
ఇసటట ననస:104-7-1084
వయససస:39
లస: ససస స
6906 SAA0922519
పపరర: ససపసడయ మమడడశశటట

6896 SAA0922808
పపరర: వనసకట శవనడగ పడసరద
యలవరరర
తసడడ:డ కరసతయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:104-7-1081
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1083
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆదదనడరరయణ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-7-1083
వయససస:64
లస: ససస స
6903 SAA0514505
పపరర: రరమ దతవ చతబయమఖస

93-101/695

6920 SAA0527275
పపరర: అశశక కలమమర piccha

93-102/87

తసడడ:డ శకనవరసరరవప piccha
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:27
లస: పప
93-102/89

6923 SAA0527267
పపరర: శకనవరసరరవప tanniru

93-102/90

తసడడ:డ పసచచయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-7-1086
వయససస:50
లస: పప
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93-101/710

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తషమమల
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:26
లస: ససస స
6927 SAA1040799
పపరర: మమరససడతయబలల చమట

93-101/713

93-102/91

93-102/94

93-101/716

93-101/719

93-102/95

93-99/1225

తసడడ:డ మమరససడతయబలల Dasari
ఇసటట ననస:104-8-833
వయససస:26
లస: పప

6937 JBV3839040
పపరర: బబపమహ కనడన

6940 JBV3838554
పపరర: భకస మమరససడతయబలల కనడన

6943 SAA1240035
పపరర: పపషల లత జడడగబ

6946 SAA1030592
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప తననరర

93-101/722

93-103/60

6949 SAA0823154
పపరర: శవ గగరగ నశశసకరరరవప

93-101/997

6932 AP151010591214
పపరర: అసకమరరవప chimta

6935 SAA0410894
పపరర: ససజజతడ ఇసటటరగ

93-101/715

93-101/717

6938 SAA0445577
పపరర: సతఖనడరరయణ ఇసటటరగ

93-101/718

తసడడ:డ పరరడ సరరదథ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:104-7-1090
వయససస:50
లస: పప
93-101/720

6941 JBV2016277
పపరర: ధనలకడహ పగడడల

93-101/721

భరస : ఆఅజనవయబలల పగడడల
ఇసటట ననస:104-7-1097
వయససస:60
లస: ససస స
93-101/941

6944 SAA1240878
పపరర: CHAITANYA CHITLA

93-101/942

తసడడ:డ SOMA SHEKAR RAO CHITLA
ఇసటట ననస:104-7-1986
వయససస:32
లస: పప
93-102/96

6947 JBV2012938
పపరర: నడగరశశరరరవప సప మశశటట

93-103/57

తసడడ:డ రరమవనసకటశవరరవప Somisetty
ఇసటట ననస:104-8-134
వయససస:37
లస: పప
93-103/58

93-103/59
6950 SAA0841099
పపరర: మధసససదన రరవప చససడసరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-833
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప Chunduru
ఇసటట ననస:104-8-833
వయససస:25
లస: పప

6952 JBV3838414
పపరర: మమధవ నశససకరరవప

6953 JBV2016160
పపరర: చడమబసడతశశరర తననరర

భరస : శవ రరమకకకషష నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:38
లస: ససస స

93-102/93

భరస : సతఖనడరరయణ ఇసటటరర
ఇసటట ననస:104-7-1090
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దనరరవ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-114
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మణణ బబబబ కకలమ
ఇసటట ననస:104-8-582
వయససస:27
లస: పప
6951 SAA0728610
పపరర: అసకమహ రరవప దడసరర

93-101/714

తసడడ:డ జడడగబ జడడగబ
ఇసటట ననస:104-7-1954
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:104-8
వయససస:19
లస: పప
6948 SAA0634469
పపరర: కకలమ ససమసత

6934 JBV2016061
పపరర: మహలకడహ వరర

6929 SAA1336593
పపరర: లకడహ పదహజ చమట

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ chimta
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వర అసకమహరరవప కనడన
ఇసటట ననస:104-7-1093
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప yupthi
ఇసటట ననస:104-7-1097
వయససస:54
లస: ససస స
6945 SAA1344399
పపరర: గగపసనడద కనగరరర

93-102/92

భరస : అపరలరరవప కనడన
ఇసటట ననస:104-7-1090
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప కనడన
ఇసటట ననస:104-7-1090
వయససస:60
లస: పప
6942 JBV3844644
పపరర: వనసకరయమహ యబపసప

6931 JBV2016038
పపరర: వరదడనమహ chimta

93-101/712

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వజయ గగపరల వర
ఇసటట ననస:104-7-1090
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప మసన
ఇసటట ననస:104-7-1090
వయససస:48
లస: ససస స
6939 JBV3357019
పపరర: అఅకమహరరవప కనడన

93-101/996

భరస : ససతడరరమయఖ chimta
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ chimta
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:46
లస: పప
6936 AP151010588373
పపరర: దసరరరదతవ కనడన

6928 SAA1336585
పపరర: వనసకట గగపస రరజ చమట

6926 SAA0841230
పపరర: రరణబక చమటబ

భరస : మమరససడతయబలల చమట
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఉదయచసదడరరవప chimta
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:41
లస: ససస స
6933 SAA1494319
పపరర: ఉదయచసదడరరవప chimta

93-101/711

భరస : అసకమహరరవప చమట
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ చమట
ఇసటట ననస:104-7-1087
వయససస:49
లస: పప
6930 JBV2016046
పపరర: వనసకరయమహ చమటబ chimta

6925 SAA1152024
పపరర: ససహససన చమట

93-101/723

93-101/724

భరస : గగవసదరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:39
లస: ససస స
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93-101/725

భరస : ఉదయచసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:45
లస: ససస స
6957 AP151010588420
పపరర: ససబబమహ కకనపరరడడడ

93-101/728

93-102/97

93-102/99

93-102/102

93-102/105

93-101/732

93-101/735

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1099
వయససస:36
లస: పప

6967 JBV3843745
పపరర: మలర శశరర మలర రరడడడ

6970 JBV3840931
పపరర: వర బడహహస బబలరసకకసడ

6973 SAA0807984
పపరర: కలససమమసజల దడడకరరస

6976 JBV3357076
పపరర: సరసబశవరరవప దడడకకరరమస

93-102/108

6979 JBV3846185
పపరర: శవపసడయ దడడకరరస

93-102/103

6982 JBV3360096
పపరర: శవపడసరదస దడడకకరస
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1099
వయససస:38
లస: పప

6962 JBV2013571
పపరర: అనసరరధ నలర క

93-102/98

6965 JBV3843729
పపరర: అనతడ బబయరరడడడ

93-102/101

6968 JBV3840923
పపరర: ససబబబరరడడడ మలపపదడ ద

93-102/104

తసడడ:డ వనసగనన malipeddy
ఇసటట ననస:104-8-1096
వయససస:61
లస: పప
93-102/106

6971 SAA0727752
పపరర: శకకరసత దడడకకరస

93-102/107

తసడడ:డ ససబబబరరవప drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1097
వయససస:26
లస: పప
93-101/733

6974 JBV3838570
పపరర: లల ససద

93-101/734

భరస : సరసబశవరరవప ససద
ఇసటట ననస:104-8-1098
వయససస:46
లస: ససస స
93-101/736

6977 JBV3838562
పపరర: సరసబశవరరవప ససదడ

93-101/737

తసడడ:డ వషష
ష మబరరస ససద
ఇసటట ననస:104-8-1098
వయససస:51
లస: పప
93-102/109

భరస : శవకకషష� drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1099
వయససస:23
లస: ససస స
93-102/111

93-101/730

భరస : యమదగరరర baiaareddy
ఇసటట ననస:104-8-1096
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-8-1098
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవపడసదస drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1099
వయససస:33
లస: ససస స
6981 JBV3360575
పపరర: శవకకషష దడడకకరస

93-102/100

భరస : సరసబ శవ రరవప దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-8-1098
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-8-1098
వయససస:56
లస: ససస స
6978 JBV3846094
పపరర: రరధడమమధవ దడకకరరస

6964 JBV3846193
పపరర: ససవరష మలర రరడడడ

6959 JBV3839156
పపరర: ఉదయచసదడరరవప తననరర

భరస : వజయరరజ Nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1088
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ bellamkonda
ఇసటట ననస:104-8-1096
వయససస:63
లస: పప

భరస : మలలర శశర రరవప వడడడనడమ
ఇసటట ననస:104-8-1098
వయససస:29
లస: ససస స
6975 AP151010588376
పపరర: రరమలకడహ దడడకకరస

93-101/731

భరస : ససబబబరరడడడ mallireddy
ఇసటట ననస:104-8-1096
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ baiaareddy
ఇసటట ననస:104-8-1096
వయససస:61
లస: పప
6972 SAA0514653
పపరర: శక ససజజత వడడన౦

6961 JBV3838521
పపరర: కనకమహ దడసరర

93-101/727

తసడడ:డ సరశమబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ mallireddy
ఇసటట ననస:104-8-1096
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజ కకసడలల Rajukonda
ఇసటట ననస:104-8-1096
వయససస:43
లస: ససస స
6969 JBV3840949
పపరర: యమదగరరర బబయరరడడడ

93-101/729

భరస : కకటటశశరరరవప దడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1052
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరహరరరరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1088
వయససస:45
లస: పప
6966 JBV3843737
పపరర: అనసరరధ రరజకకసడ

6958 JBV3839313
పపరర: వరససకకమమర బసడడరర

6956 JBV3839206
పపరర: దడనమహ బబలరపప

భరస : నడగరశశరరరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరజ బసడడరర
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1040
వయససస:34
లస: ససస స
6963 JBV2013563
పపరర: వజయరరజ నలర క

93-101/726

భరస : సరశమబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గగవసదస పపనపరరడడడ
ఇసటట ననస:104-8-1025
వయససస:101 లస: ససస స
6960 JBV3363074
పపరర: మసజల పడతవరడ

6955 AP151010588168
పపరర: శవకకటటశశరమహ తననరర

6980 AP151010594547
పపరర: కలససమకలమమరర దడడకకరస

93-102/110

భరస : కకటటశశరరరవప drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1099
వయససస:57
లస: ససస స
93-102/112

6983 JBV3360492
పపరర: కకటటశశరరరవప దడడకకరస

93-102/113

తసడడ:డ సరసబయఖ drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1099
వయససస:60
లస: పప
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93-102/114

భరస : చసదడశశఖర GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1100
వయససస:33
లస: ససస స
6987 JBV3842424
పపరర: చసదడ శశఖర గగపరలదడస

6985 JBV2014272
పపరర: ససజజత గగపరలదడసస

భరస : గబరరనడధస GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1100
వయససస:34
లస: ససస స
93-102/117

6988 AP151010591511
పపరర: అసకమహరరవప Gopaladasu

తసడడ:డ అసకమహ రరవప GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1100
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1100
వయససస:82
లస: పప

6990 SAA1451053
పపరర: ససపసడయ గగపరలదడసస

6991 SAA0823626
పపరర: భబససర రరవప ఉపపల

93-102/902

తసడడ:డ గబరరనడదస గగపరలదడసస
ఇసటట ననస:104-8-1100
వయససస:20
లస: ససస స
6993 JBV3842432
పపరర: రరమబ యపపల

93-102/121

93-102/123

6997 JBV3360971
పపరర: వనసకటటశశరరర మకరస

భరస : ససబబబరరవప sambhu
ఇసటట ననస:104-8-1105
వయససస:48
లస: ససస స

7000 SAA0918278
పపరర: శవపరరశత గగపరలదడస

తసడడ:డ భబససర రరవప� GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1107
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సప మబలల GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1107
వయససస:57
లస: పప

7005 AP151010594446
పపరర: రరణబకరదతవ Alla

7006 AP151010594447
పపరర: చచననమహ Alla

93-102/133

భరస : అరరజనరరవప alla
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ alla
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:26
లస: పప

6992 AP151010594230
పపరర: ఉదయలకడహ ippe

93-102/136

7009 SAA0823691
పపరర: వనసకటటశ అలమర

93-103/61

7012 SAA1336627
పపరర: బబలరరజ యనమల
తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:37
లస: పప

6995 JBV3846110
పపరర: నడగశక మకస

93-102/122

భరస : పవనససమమర makka
ఇసటట ననస:104-8-1103
వయససస:30
లస: ససస స
93-102/125

6998 JBV3843232
పపరర: పవన కలమమర మకరస

93-103/62

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మకరస
ఇసటట ననస:104-8-1103
వయససస:34
లస: పప
93-102/128

7001 AP151010594555
పపరర: శవకలమమరర Gopaladasu

93-102/129

భరస : భబససరరరవప GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1107
వయససస:48
లస: ససస స
93-102/131

7004 SAA1036343
పపరర: భవరన దసరర ఆళళ

93-102/132

భరస : రరజరష ఆళళ
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:26
లస: ససస స
93-102/134

7007 AP151010594110
పపరర: చటటట మహ govada

93-102/135

భరస : రరమచసదసడడడ govada
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:72
లస: ససస స
93-102/137

తసడడ:డ అరరజన రరవప alla
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:30
లస: పప
93-102/139

93-102/120

భరస : సరసబశవరరవప ippe
ఇసటట ననస:104-8-1102
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ alla
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరజనరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:26
లస: పప
7011 AP151010591152
పపరర: అరరజనరరవప ఆళర

93-102/119

భరస : సప మశశఖర గగపరలదడస
ఇసటట ననస:104-8-1107
వయససస:29
లస: ససస స

93-102/130 7003 AP151010591509
7002 JBV3842440
పపరర: సప మశశఖర బబబబ Gopaladasu
పపరర: భబససరరరవప Gopaladasu

7008 SAA0918294
పపరర: మణణకసఠ ఆళళ

93-102/859
6989 SAA1258177
పపరర: వనసకట సరయ శకనడథ
గగపరలపదస
తసడడ:డ GURUNADAM గగపరలపదస
ఇసటట ననస:104-8-1100
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మబనయఖ makke
ఇసటట ననస:104-8-1103
వయససస:60
లస: పప
93-102/126

93-102/116

93-102/118

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:104-8-1102
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర makke
ఇసటట ననస:104-8-1103
వయససస:53
లస: ససస స
6999 JBV3843562
పపరర: కకసడమహ ససభబ

6994 JBV3843224
పపరర: రరమబ ఉపపల

6986 AP151010594057
పపరర: సరమమమ జఖస Gopaladasu

భరస : అసకమరరవప GOPALADASU
ఇసటట ననస:104-8-1100
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మరఖరరజన రరవప uppu
ఇసటట ననస:104-8-1101
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప yippe
ఇసటట ననస:104-8-1102
వయససస:31
లస: పప
6996 JBV3363611
పపరర: పరరశత makke

93-102/115

7010 SAA0410811
పపరర: రరజరష ఆళళ

93-102/138

తసడడ:డ అరరజన రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:31
లస: పప
93-102/903

7013 SAA1336635
పపరర: మరరయమహ యనమల

93-102/904

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:104-8-1108
వయససస:36
లస: ససస స
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7014 AP151010594104
పపరర: వనసకరయమహ govada

93-102/140

భరస : రరఘవవసదడరరవప govada
ఇసటట ననస:104-8-1109
వయససస:47
లస: ససస స
7017 AP151010591241
పపరర: రరఘవవసదడ rao govada

93-102/144

93-102/147

93-102/150

7021 SAA0525592
పపరర: వజయ కలమమర varikuti

7024 JBV3846136
పపరర: వమలమదతవ తననరర

93-102/152

7027 AP151010594055
పపరర: వనసకటలకడహ నశశసకరరరవప

తసడడ:డ కకషష పడసరద నసససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:32
లస: పప
93-102/906

93-102/158

తసడడ:డ రరధకకషషమబరరస ramishetty
ఇసటట ననస:104-8-1118
వయససస:42
లస: పప
7038 AP151010594588
పపరర: ససజజత adimulam
భరస : ససధడకరరరవప adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1119
వయససస:44
లస: ససస స
7041 AP151010591261
పపరర: ససధడకరరరవప adimulam
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1119
వయససస:46
లస: పప

93-102/151

93-102/153

7022 JBV2011179
పపరర: శవ నడగమలలర శశరర కకనడ

93-102/156

7025 SAA1457381
పపరర: గగతడరరజన సరయ తననరర

7028 AP151010594463
పపరర: నవభబరత Tanniru

7031 AP151010591337
పపరర: ససబబబరరవప Tanniru

93-103/63

7034 JBV3840329
పపరర: వనసకరయమహ రరసశశటట
భరస : కకషషమబరరస రరమశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1118
వయససస:91
లస: ససస స

7036 JBV3844982
పపరర: శకదతవ ఆదదమబలస

7037 AP151010594023
పపరర: మహలకడహ Adimulam

తసడడ:డ సరసబయఖ adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1119
వయససస:73
లస: పప

93-102/154

93-102/157

93-101/738

భరస : నరరసదడబబబబ నససన కరర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:27
లస: ససస స

7042 AP151010591628
పపరర: నడగరశశరరరవప adimulam

93-102/905

తసడడ:డ రరమయఖ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:77
లస: పప

7033 SAA1030501
పపరర: ఆలలఖఖ నససన కరర రరవప

7039 AP151010594037
పపరర: చటటట మహ adimulam

93-102/149

భరస : ససబబబరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:67
లస: ససస స

93-102/159

93-102/160

భరస : నడగరశశరరరవప Adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1119
వయససస:41
లస: ససస స
93-102/162

భరస : నడగరశశరరరవప adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1119
వయససస:65
లస: ససస స
93-102/164

93-102/146

తసడడ:డ వనసకట రవ కలమమర తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1114
వయససస:22
లస: పప

భరస : లకహణ రరవప adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1119
వయససస:37
లస: ససస స
93-102/161

7019 SAA0529529
పపరర: కళళఖణణ varikuti

తసడడ:డ శవరరమకకషష cona
ఇసటట ననస:104-8-1113
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషయఖ pendam
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:28
లస: పప
7035 AP151010591139
పపరర: రవదతవరరజ ramishetti

93-102/148

భరస : కకషరషపడసరద nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:44
లస: ససస స

93-102/155 7030 SAA0527218
7029 JBV3841038
పపరర: నరరసదడ బబబబ నసససకర రరవప
పపరర: అపరలరరవప pendam

93-102/143

తసడడ:డ హరరపస
డ రద Varikuti
ఇసటట ననస:104-8-1112
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అరరజనరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1114
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పడసరద nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1115
వయససస:33
లస: ససస స

7032 SAA1379213
పపరర: రరఘవవసదడ మబతఖస

93-102/145

తలర : ధనలకడహ varikuti
ఇసటట ననస:104-8-1112
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అరరజన రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1114
వయససస:45
లస: ససస స
7026 JBV3843836
పపరర: నడగసరశత నశససకర రరవప

7018 SAA0529511
పపరర: శకలత varikuti

7016 JBV3842499
పపరర: దడనడరరవప గగవరడ

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప govada
ఇసటట ననస:104-8-1109
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరరపస
డ రద Varikuti
ఇసటట ననస:104-8-1112
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Varikuti
ఇసటట ననస:104-8-1112
వయససస:54
లస: ససస స
7023 JBV3845971
పపరర: అరసధత తననరర

93-102/142

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప govada
ఇసటట ననస:104-8-1109
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన Govada
ఇసటట ననస:104-8-1109
వయససస:52
లస: పప
7020 JBV3843570
పపరర: ధనలకడహ వరరకకటట

7015 JBV3842507
పపరర: వనసకట రవ బబబబ గగవరడ

7040 AP151010591122
పపరర: lakshmanarao adimulam

93-102/163

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1119
వయససస:41
లస: పప
93-102/165

7043 SAA0529545
పపరర: ఆదదలకడహ sunkara

93-102/166

భరస : వనసకట రతనకలమమర sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:30
లస: ససస స
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93-102/167

భరస : రరమకకటటశశరరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:36
లస: ససస స
7047 JBV2010577
పపరర: వనసకటరతనకలమమరర సససకర

93-102/170

7048 JBV2015006
పపరర: రరమకకటటశశరరవప సససకర

93-102/907

7051 JBV3843596
పపరర: మమలత నశససకర రరవప

93-102/171

7049 AP151010591382
పపరర: అసకమరరవప sunkara

93-102/173

7052 AP151010594492
పపరర: ధనలకడహ నశశసకరరరవప

తసడడ:డ పరపరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1123
వయససస:55
లస: పప

7056 AP151010594490
పపరర: దతవపడసనన నశశసకరరరవప

7057 AP151010594195
పపరర: మమధవ Nishankarrao

7058 AP151010594148
పపరర: శశషమహ tanniru

7059 JBV2010544
పపరర: వనసకట రమణ నశశసకరరరవప

93-102/180

భరస : సతఖనడరరయణ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:47
లస: ససస స
93-102/182

93-102/174

93-102/176 7055 AP151010591315
93-102/177
7054 SAA0527283
పపరర: వనయ కలమమర నశశసకరరరవప
పపరర: venkatappaiah నశశసకరరరవప

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1123
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:47
లస: ససస స

93-102/172

భరస : వనసకటపలయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1123
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపలయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1123
వయససస:30
లస: పప
93-102/179

93-102/169

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వననకటపలయఖ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1123
వయససస:32
లస: ససస స
93-102/175

7046 AP151010594504
పపరర: వనసకరయమహ meena

భరస : ససబబబరరవప meena
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:21
లస: ససస స
7053 JBV3840774
పపరర: వజయబబబబ నశశసకరరరవప

93-102/168

భరస : అసకమరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1121
వయససస:33
లస: పప
7050 SAA1336817
పపరర: హరగష సససకర

7045 AP151010594505
పపరర: పరరశతమహ sunkara

93-102/181

భరస : రసగరరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:50
లస: ససస స

93-102/183 7061 AP151010591329
7060 AP151010591316
పపరర: సతఖననరరయన Nishankarrao
పపరర: వనసకరటరరవప నశశసకరరరవప

93-102/184

తసడడ:డ చన ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చనససబబబరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చనససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:55
లస: పప

7062 SAA1258854
పపరర: VENKATA RATNAM
నసరససకర రరవప
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:48
లస: ససస స

93-102/860

7063 SAA1289685
పపరర: అసబక దతవ నశశసకరరరవప

7064 SAA1339167
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప

7065 SAA1338276
పపరర: రమఖ దతవ నశశసకరరరవప

93-102/909

భరస : వనసకట రమణ నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:18
లస: ససస స
7068 SAA0298422
పపరర: అరరణకలమమరర కకనడ

93-102/186

భరస : శకమనడనరరయణ మబరరస cona
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:33
లస: ససస స
7071 JBV3360542
పపరర: నడగరరరజన కకనడ
తసడడ:డ శవరరమకకకషష cona
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:35
లస: పప

93-102/861

7066 SAA1151927
పపరర: జయశక వషష
ష మలకల

తసడడ:డ చనన ససబబరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1126
వయససస:51
లస: పప
93-101/739

7067 SAA1151935
పపరర: గగపసనడధ వషష
ష మలకల

93-101/740

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:21
లస: పప

7069 AP151010594455
పపరర: శవమహలకడహ kona

7070 AP151010594696
పపరర: వనసకటససబబబయమహ kona

93-102/187

తసడడ:డ శవరరమకకషష kona
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:41
లస: ససస స
93-102/189

93-102/908

7072 AP151010591161
పపరర: శకమనడనరరయణమబరరస kona
తసడడ:డ శవరరమకకకషష kona
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:41
లస: పప

93-102/188

భరస : శవరరమకకషష kona
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:57
లస: ససస స
93-102/190

7073 AP151010591365
పపరర: శవరరమకకష cona

93-102/191

తసడడ:డ లకహయఖ cona
ఇసటట ననస:104-8-1128
వయససస:62
లస: పప
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93-102/192

భరస : వనసకట రసగరరరవప Adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1130
వయససస:34
లస: ససస స
7077 AP151010594109
పపరర: నడగమణణ adimulam

93-102/195

93-102/198

93-102/200

తసడడ:డ రరమమరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1133
వయససస:44
లస: పప
7086 AP151010594107
పపరర: ససరఖకరసతస galbha

93-102/202

93-102/205

93-102/207

7095 JBV2012045
పపరర: జమదగరనమమరససడతయబలల
బసడడకలలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర bandikallu
ఇసటట ననస:104-8-1136
వయససస:53
లస: పప

93-102/210

7098 SAA0322750
పపరర: ససరరష నశసకరరరవప

93-101/744

7082 AP151010594108
పపరర: ఆదదలకడహ నశశసకరరరవప
భరస : శకనవరసరరవప nishshankarao
ఇసటట ననస:104-8-1133
వయససస:41
లస: ససస స

7084 SAA1258151
పపరర: హహమసత నసరససకర రరవప

7085 SAA0529560
పపరర: రరణబకరదతవ galabha

7087 SAA0527291
పపరర: రవ దతవరరజ garabha

7090 SAA1258169
పపరర: భబరర వ గలభ

7093 AP151010594421
పపరర: పదహజ bandikallu

93-102/862

93-102/203

7088 JBV3840790
పపరర: మమరససడతయబలల గలభబ

93-102/204

తసడడ:డ అసకమహరరవప galbha
ఇసటట ననస:104-8-1134
వయససస:31
లస: పప
93-102/863

7091 JBV3843604
పపరర: వజయ గలబబ

93-102/206

భరస : ఉదయచసదడరరవప galbha
ఇసటట ననస:104-8-1135
వయససస:34
లస: ససస స
93-102/208

7094 AP151010594420
పపరర: వనసకటరతనమహ bandikallu

7096 JBV3840527
పపరర: అసజల నశససకరరవప

7097 JBV3838935
పపరర: కకషషకలమమరర నశశసకరరరవప

93-101/742

93-102/209

93-101/743

భరస : సరసబశవరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:56
లస: ససస స
93-101/745

93-101/746
7100 JBV3357415
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నశశసకరరరవప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:39
లస: పప

93-102/211 7103 SAA0636589
7102 SAA0982778
పపరర: లకడహ కరసతమహ నసససకరరరవ
పపరర: ససరరష నశసకర రరవప

భరస : అసకమహరరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:29
లస: ససస స

93-102/199

తసడడ:డ అసకమహరరవప galabha
ఇసటట ననస:104-8-1134
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర bandikallu
ఇసటట ననస:104-8-1136
వయససస:74
లస: ససస స

7099 JBV2016103
పపరర: అఅకమహరరవప నశశసకరరరవప

93-102/197

93-102/201

భరస : జమదగరన మమరససడతయబలల bandikallu
ఇసటట ననస:104-8-1136
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:36
లస: పప
93-101/747

7079 AP151010591456
పపరర: పపరష చసదడరరవప adimulam

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నససన కరర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1133
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:65
లస: పప

93-101/741

భరస : రవ దతవ రరజ గలభ
ఇసటట ననస:104-8-1134
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ galbha
ఇసటట ననస:104-8-1135
వయససస:72
లస: ససస స

7101 JBV2015139
పపరర: సరసబశవరరవప నశశసకరరరవప

7081 SAA1030667
పపరర: తడవవణణ నససన కరర రరవప

93-102/194

తసడడ:డ కకషషపడసరద adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1130
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప garabha
ఇసటట ననస:104-8-1134
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ galbha
ఇసటట ననస:104-8-1134
వయససస:51
లస: పప
7092 AP151010594090
పపరర: చననమమహయ galbha

93-102/196

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1133
వయససస:20
లస: పప

భరస : అసకమరరవప galbha
ఇసటట ననస:104-8-1134
వయససస:42
లస: ససస స
7089 AP151010591448
పపరర: అసకమహరరవప galbha

7078 JBV2012433
పపరర: శకధర ఆదదమబలస

7076 JBV3845278
పపరర: రరజఖలకడహ ఆదదమబలస

భరస : శకధర Adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1130
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషపడసరదస adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1130
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకషషపడసరద adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1130
వయససస:44
లస: పప
7083 AP151010591260
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప

93-102/193

భరస : పపరష చసదడరరవప� adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1130
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషషపడసరద adimulam
ఇసటట ననస:104-8-1130
వయససస:58
లస: ససస స
7080 AP151010591288
పపరర: వనసకటరసగరrao adimulam

7075 JBV3846144
పపరర: అనసరరధ ఆదదమబలస

93-102/212

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నశశరసకర rao
ఇసటట ననస:104-8-1137
వయససస:34
లస: పప
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7104 JBV2016962
పపరర: నడగలకడహ నశసకరరరవప

93-101/748

తసడడ:డ రరసబబబబ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1138
వయససస:34
లస: ససస స

7105 JBV3357878
పపరర: లకడహ

భరస : శకనవరసరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1138
వయససస:46
లస: ససస స

93-101/751 7108 JBV3357886
7107 JBV3840675
పపరర: మమరససడతయబలల నశససకరరవప
పపరర: శకనవరసరరవప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1138
వయససస:30
లస: పప
7110 SAA0461319
పపరర: రవ బబబబ తతకల

93-102/215

93-101/755

93-102/216

93-102/219

7122 SAA0727745
పపరర: రరణబకరదతవ prathiwad

93-102/222

7120 JBV2012334
పపరర: శవరజ కకన kona

7123 AP151010594502
పపరర: కకటటశశరమహ prathiwad
భరస : శశషయఖ prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1141
వయససస:54
లస: ససస స

7125 AP151010591302
పపరర: పడభబకరరరవప prathiwad

7126 AP151010594263
పపరర: ససబబబయమహ tanniru

93-102/226

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1141
వయససస:66
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1143
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల tanneru
ఇసటట ననస:104-8-1144
వయససస:28
లస: పప

93-102/217

93-101/754

7129 AP151010594261
పపరర: వనసకరయమహ tanniru

7132 AP151010594418
పపరర: అసజల tanniru
భరస : అసకమరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1145
వయససస:45
లస: ససస స

93-101/1004

7118 JBV2015360
పపరర: శవనడగరశశరరరవప కకనడ

93-102/218

తసడడ:డ శవరజ cona
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:38
లస: పప
93-102/220

7121 AP151010594584
పపరర: jayamma aavula

93-102/221

భరస : ససబబబరరవప aavula
ఇసటట ననస:104-8-1140
వయససస:64
లస: ససస స
93-102/223

7124 JBV2014744
పపరర: రవకలమమర పడతవరడ

93-102/224

తసడడ:డ శశషయఖ prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1141
వయససస:34
లస: పప
93-102/227

93-102/228
7127 AP151010591097
పపరర: sheshavenkatashivaprasad
tanniru
తసడడ:డ శవరరమయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1142
వయససస:50
లస: పప

93-102/230

7130 JBV3840808
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

భరస : శకనవరసరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1143
వయససస:47
లస: ససస స
93-102/232

7112 JBV3840543
పపరర: బసవవశశరర కకన

తసడడ:డ రరమబ గగవరరర
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడసరద tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1142
వయససస:46
లస: ససస స
93-102/229

93-102/214

భరస : జమదగరనమమరససడతయబలల కకన
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకహయఖ kona
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట రవ కలమమర prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1141
వయససస:30
లస: ససస స

7131 SAA0527309
పపరర: పపరషచసదడరరవప tanneru

93-101/753

భరస : శవరజ kona
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:57
లస: ససస స

7119 JBV2012904
పపరర: జమదగరన మమరససడతయబలల
కకనడ
తసడడ:డ శవరజ cona
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:40
లస: పప

7109 SAA0463885
పపరర: వవసకట మహ లకడహ తతకల

93-101/756 7115 SAA1420447
7114 JBV3840535
పపరర: జమదగరనమమరససడతయబలల కకన
పపరర: ససరరశ గగవరరర

7117 JBV2016699
పపరర: రరణబకరదతవ kona

93-101/750

భరస : రవ బబబబ తతకల
ఇసటట ననస:104-8-1138
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ కకన
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ kona
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:33
లస: ససస స

7128 SAA0918385
పపరర: పరరశత తననరర

93-101/752

భరస : శవనడగరశశరరరవప కకన
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ కకన
ఇసటట ననస:104-8-1139
వయససస:38
లస: పప
7116 JBV2016707
పపరర: మహలకడహ కకనడ

7111 JBV3840568
పపరర: మసజల కకన

7106 JBV3838927
పపరర: ససతడకలమరర నశశసకరరకవప

భరస : రరసబబబబ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1138
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1138
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నడరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:104-8-1138
వయససస:44
లస: పప
7113 JBV3840550
పపరర: శవనడగరశశరరరవప కకన

93-101/749

93-102/231

తసడడ:డ శకనవరసరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1143
వయససస:32
లస: పప
93-102/234

7133 AP151010591155
పపరర: అసకమహరరవప tanniru

93-102/235

తసడడ:డ వరరసరశమ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1145
వయససస:47
లస: పప
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7134 AP151010594433
పపరర: అనసరరధ tanniru

93-102/236

భరస : శకనవరసరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1146
వయససస:41
లస: ససస స
7137 AP151010591263
పపరర: గగవసదరరవప tanniru

93-102/239

93-102/241

93-102/244

7141 AP151010594354
పపరర: వమల nallaka

7144 SAA0918401
పపరర: సడవసత నలర క

93-102/248

7147 JBV2013100
పపరర: కకరణ కలమమర నలర క

7150 AP151010591168
పపరర: శవనడగరశశరరరవప nallaka

తసడడ:డ శవనడగరశ�్్వరరరవప� nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1150
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1150
వయససస:66
లస: పప

7152 JBV2014603
పపరర: వనసకటబసవరరవప దదరరశరల

7153 AP151010594571
పపరర: వజయలకడహ దదరరశరల

93-102/254

తసడడ:డ మసరసనయఖ dirishala
ఇసటట ననస:104-8-1151
వయససస:60
లస: పప
7155 JBV3846052
పపరర: లకడహపడసనన పపడతవరడ

93-102/257

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప jidugu
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:55
లస: పప

93-102/246

93-102/260

7159 JBV3841954
పపరర: దదనవష జడడగబ

93-102/249

7162 AP151010591632
పపరర: ఈశశరరసమమర Prathiwada
తసడడ:డ సరసబశవరరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:56
లస: పప

7142 AP151010594353
పపరర: మహలకహమహ Bathina

93-102/243

7145 JBV3844917
పపరర: అనసపమ నలక

93-102/247

7148 SAA0927162
పపరర: శకనవరస రరడడ కరరరమబడడ

93-102/250

తసడడ:డ రరమన జ రరడడ కరరరమబడడ
ఇసటట ననస:104-8-1150
వయససస:37
లస: పప
93-102/252

7151 JBV2012821
పపరర: నడగరశశరమహ దదరరశరల

93-102/253

భరస : వనసకట బసవరరవప dirishala
ఇసటట ననస:104-8-1151
వయససస:49
లస: ససస స
93-102/255

7154 JBV2012649
పపరర: వషష
ష మబరరస దదరరశరల

93-102/256

తసడడ:డ మసరసనయఖ dirishala
ఇసటట ననస:104-8-1152
వయససస:50
లస: పప
93-102/258

7157 JBV3844883
పపరర: పడసననలకడహ జడడగబ

93-102/259

భరస : నగరష jidugu
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:51
లస: ససస స
93-102/261

తసడడ:డ నగరష బబబబ jidugu
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:32
లస: పప
93-102/263

93-101/757

భరస : మమరససడతయబలల nalaka
ఇసటట ననస:104-8-1150
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబబ prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశరకలమమర Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:30
లస: పప
7161 JBV3841947
పపరర: నగరశ jidugu

7156 AP151010594582
పపరర: వనసకటబనసరరధ prathiwad

7139 JBV2014041
పపరర: మణణ పయమఖవపల

భరస : ససబబబరరవప bathina
ఇసటట ననస:104-8-1149
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వషష
ష మబరస dirishala
ఇసటట ననస:104-8-1152
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బబబబ pretiwada
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:30
లస: ససస స
7158 SAA0395897
పపరర: శవరరఘవవసదడ పడతవరడ

93-102/242

తసడడ:డ శవనడగరశశరరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1150
వయససస:36
లస: పప
93-102/251

93-102/238

భరస : మమరససడతయబలల పయమఖవపల
ఇసటట ననస:104-8-1149
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1150
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవనడగరశశరరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1150
వయససస:57
లస: ససస స
7149 JBV3360930
పపరర: మమరససడతయబలల nallaka

93-102/240

భరస : రరధడకకషషమబరరస nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1149
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ challadi
ఇసటట ననస:104-8-1149
వయససస:76
లస: ససస స
7146 AP151010594035
పపరర: ఝమనసరరణణ nallaka

7138 AP151010591503
పపరర: వనసకటసరశమ tanniru

7136 AP151010591080
పపరర: నరసససహ రరవప తననరర

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1147
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అపలయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1147
వయససస:75
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల� nalaka
ఇసటట ననస:104-8-1149
వయససస:36
లస: ససస స
7143 JBV3844909
పపరర: ఏగమహ చలమరదద

93-102/237

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1146
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1147
వయససస:42
లస: పప
7140 JBV3844891
పపరర: శరఖమల నలక

7135 AP151010591235
పపరర: శకనవరసరరవప tanniru

7160 AP151010591372
పపరర: ససరరష బబబబ prathiwad

93-102/262

తసడడ:డ సరసబశవరరవప prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:51
లస: పప
93-102/264

93-103/64
7163 JBV3843893
పపరర: మమధవ దడడకరరస Draksharam

భరస : మమరరజసమమర Draksharam
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:34
లస: ససస స
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7164 AP151010594678
పపరర: శరఖమలదతవ దడడకకరరస
Draksharam
భరస : ఓసకరరరరవప Draksharam
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:51
లస: ససస స

93-103/65

7167 JBV3841087
పపరర: ఓసకరరరరవప దడడకకరస

93-103/68

తసడడ:డ రరఘవయఖ Draksharam
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:57
లస: పప
7170 SAA0514596
పపరర: శవన నడనరరయణ నలర క

93-101/760

93-102/266

93-102/269

93-102/272

93-102/275

7177 AP151010591378
పపరర: అపరలరరవప tanniru

7180 AP151010594581
పపరర: వనసకటలకడహ sodisheety

7183 AP151010594183
పపరర: లల tanniru

93-102/278

7188 AP151010591319
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవ Tanniru

93-102/281

7186 AP151010591462
పపరర: కకటటశశరరరవప tanniru

93-102/267

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:52
లస: పప

93-102/270

7192 AP151010594413
పపరర: అరరణకలమమరర degala
భరస : మమరససడతయబలల degala
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:47
లస: ససస స

7172 JBV3363637
పపరర: సరశత తననరర

93-102/265

7175 AP151010594419
పపరర: రసగనడయకమహ tanniru

93-102/268

7178 SAA0918526
పపరర: నడగలకడహ సప మశశటట

93-102/271

భరస : జర మహన శవ శసకర సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:26
లస: ససస స
93-102/273

7181 JBV3363124
పపరర: పడమల నలర క

93-102/274

భరస : జగదథశ nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:50
లస: ససస స
93-102/276

7184 AP151010594116
పపరర: చసకసమహ Tanniru

93-102/277

భరస : వనసకటటశశరరర Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:82
లస: ససస స
93-102/279

93-102/280
7187 AP151010591125
పపరర: పరసడడరసగరరరవప sodisheety

తసడడ:డ బసవయఖ sodisheety
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:48
లస: పప
93-102/282

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ somishetty
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:63
లస: పప
93-102/283

93-101/759

భరస : ససతడరరమయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1158
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడక�్సడలల� tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:40
లస: పప
7189 AP151010591480
పపరర: వనసకరటరరవప somishetty

7169 AP151010588250
పపరర: లకడహపరరశత నలర క

భరస : నరశసహరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1158
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:57
లస: ససస స

7185 SAA0918427
పపరర: జర మహన శవ శసకర
సప మశశటట
తసడడ:డ వనసకట రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:29
లస: పప

భరస : మధస బబబబ డతగల
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:31
లస: ససస స

93-101/761

భరస : పరసడడరసగరరరవప sodisheety
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప somishetty
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:52
లస: ససస స

7191 SAA0927188
పపరర: శవ పరరశత డతగల

7174 AP151010594262
పపరర: ససతడమహలకడహ tanniru

93-103/67

భరస : అసకమహరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1154
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1158
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:42
లస: ససస స
7182 AP151010594424
పపరర: అడవకలమమరర somishetty

93-101/758

భరస : అపరలరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1158
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1158
వయససస:41
లస: పప
7179 AP151010594118
పపరర: శశషkumari Tanniru

7171 JBV2012003
పపరర: వనసకటసరశమ నలర క

7166 JBV2016749
పపరర: మరజ కలమమర దడడకకరస

తసడడ:డ ఓసకరరరరవప Draksharam
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అఅకమహరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1154
వయససస:34
లస: పప

భరస : వరరరఘవయఖ kammela
ఇసటట ననస:104-8-1158
వయససస:41
లస: ససస స
7176 AP151010591379
పపరర: నరసససహరరవప tanniru

7168 SAA0635730
పపరర: నలమకర దడశరకర

93-103/66

భరస : శవననడరరయణ నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1154
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమ రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1154
వయససస:32
లస: పప
7173 AP151010594589
పపరర: లకడహనరసమహ kammela

7165 SAA0527341
పపరర: మబరళకకషష దడడకకరస
Draksharam
తసడడ:డ ఓసకరరరరవప Draksharam
ఇసటట ననస:104-8-1153
వయససస:30
లస: పప

7190 SAA1020767
పపరర: సరయ రరస నలలక

93-103/69

తసడడ:డ జగదథశ నలలక
ఇసటట ననస:104-8-1159
వయససస:23
లస: పప
93-102/284

7193 AP151010594346
పపరర: రరణబకరదతవ degala

93-102/285

భరస : ఉదయచసదడరరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:48
లస: ససస స
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7194 AP151010594412
పపరర: కనకమహ degala

93-102/286

భరస : అసకయఖ degala
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:87
లస: ససస స
7197 AP151010591375
పపరర: ఉదయచసదడరరవప degala

93-102/289

93-102/292

93-102/294

7201 AP151010591270
పపరర: మమరససడతయబలల degala

7204 AP151010594449
పపరర: వనసకరయమహ degala

93-102/297

7207 JBV3841855
పపరర: పపరష చసదడ రరవప డతగల

93-102/293

7210 SAA0823832
పపరర: అసజల దతవ శకరరససపటట

7199 JBV3844933
పపరర: శవపరరశత డతగల

93-102/291

7202 JBV2011831
పపరర: శవ పరరశత డతగల

93-103/70

భరస : మమరససడతయబలల Degala
ఇసటట ననస:104-8-1162
వయససస:35
లస: ససస స
93-102/295

7205 AP151010591507
పపరర: మమరససడతయబలల degala

93-102/298

7208 AP151010591633
పపరర: అసకమరరవప degala

93-102/301

7211 AP151010594466
పపరర: వనసకటరతనస shriramsetty

భరస : ససవర మలలర సశర రరవప shriramsetti
ఇసటట ననస:104-8-1166
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వశశనడధస shriramsetty
ఇసటట ననస:104-8-1166
వయససస:41
లస: ససస స

7212 AP151010594491
పపరర: శవదగరన shriramsetty

7213 JBV2011658
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప శకరరమశశటట

7214 JBV2011161
పపరర: శకనవరసరరవప శకరరమశశటట

భరస : ససబబబరరవప shriramsetty
ఇసటట ననస:104-8-1166
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప shriramsetty
ఇసటట ననస:104-8-1166
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకహణ ననహహ హ guddeti
ఇసటట ననస:104-8-1171
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప Appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1174
వయససస:43
లస: ససస స

93-102/311

93-102/308

7217 SAA0855538
పపరర: ససజజత యపపల

93-102/305

93-103/71

భరస : రవదతవరరజ ఇపపల
ఇసటట ననస:104-8-1169
వయససస:38
లస: ససస స
93-102/310

7220 SAA1258748
పపరర: మమధసరర కకషష గబదతడ టట

93-102/864

తలర : రరమ వనసకట ససబబమహ గబదతడ టట
ఇసటట ననస:104-8-1171
వయససస:26
లస: పప

భసధసవప: మహన కకషష
ఇసటట ననస:104-8-1171
వయససస:26
లస: ససస స

7222 SAA0823824
పపరర: ససమత పడతసపరడడ

7223 AP151010591159
పపరర: వనసకటబడవప Appisetty

భరస : వర వనసకయఖ పడతపరadu
ఇసటట ననస:104-8-1174
వయససస:70
లస: ససస స

93-102/302

తసడడ:డ ససబబబరరవప shriramsetty
ఇసటట ననస:104-8-1166
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప yippe
ఇసటట ననస:104-8-1169
వయససస:42
లస: పప

93-102/309 7219 SAA0918518
7218 JBV3843612
పపరర: రరమ వనసకట ససబబమహ గబదతడ టట
పపరర: మన మహనకకషష గబదతడ టట

7221 AP151010594444
పపరర: పదహ Appisetty

93-102/304

తసడడ:డ ససబబబరరవప shriramsetty
ఇసటట ననస:104-8-1166
వయససస:35
లస: పప

93-102/306 7216 AP151010591160
7215 AP151010591445
పపరర: శవనడగమలలర శశరరరవప శకరరసశశటట
పపరర: రవదతవరరజ ఇపపల

93-102/299

తసడడ:డ అసకయఖ degala
ఇసటట ననస:104-8-1164
వయససస:51
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప shriramsetty
ఇసటట ననస:104-8-1166
వయససస:31
లస: ససస స
93-102/303

93-102/296

తసడడ:డ ససబబబరరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1163
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1164
వయససస:31
లస: పప
93-102/300

93-102/288

భరస : మమరససడతయబలల degala
ఇసటట ననస:104-8-1162
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1163
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : అసకమహ రరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1164
వయససస:45
లస: ససస స
7209 SAA0529578
పపరర: రగజజకలమమరర shriramsetty

93-102/290

తసడడ:డ అసకమరరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1162
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల degala
ఇసటట ననస:104-8-1163
వయససస:33
లస: ససస స
7206 AP151010594415
పపరర: వనసకట రమమ దతవ degala

7198 AP151010591244
పపరర: మమరససడతయబలల degala

7196 SAA0395954
పపరర: మధసబబబబ డతగరల

తసడడ:డ ఉబయచసదడరరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ degala
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:56
లస: పప

భరస : అసకమరరవప degala
ఇసటట ననస:104-8-1162
వయససస:72
లస: ససస స
7203 JBV3844925
పపరర: వరనడరరయణమహ డతగల

93-102/287

తసడడ:డ అసకమహరరవప డతగల
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ degala
ఇసటట ననస:104-8-1160
వయససస:53
లస: పప
7200 AP151010594448
పపరర: వనసకరయమహ degala

7195 SAA0918443
పపరర: పపరష చసదడరరవప డతగల

93-102/312

93-102/313

తసడడ:డ సరసబయఖ Appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1174
వయససస:52
లస: పప
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93-102/314

భరస : శకనవరస nagishetty
ఇసటట ననస:104-8-1175
వయససస:34
లస: ససస స
7227 JBV2015980
పపరర: శకనవరసస నడగరశశటట

93-102/317

93-102/320

93-101/762

7231 SAA0395491
పపరర: నషరసత పడతవరడ

7234 AP151010588084
పపరర: వనసకటపరలరరవప తననరర

93-102/322

7237 SAA0636456
పపరర: మలలర శశరర మమనసకకసడ

93-103/76

తసడడ:డ మసరసన మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:56
లస: పప
7245 SAA0657148
పపరర: ససబబశవ రరవప పడతవరడడ

93-102/328

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1182
వయససస:42
లస: ససస స

93-101/763

7246 JBV3842341
పపరర: చసచస రరమయఖ పడతవరడ

93-101/764

7249 SAA0950478
పపరర: రతన శశఖర తననరర

93-102/323

7252 JBV3838802
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర
తసడడ:డ సరసబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1182
వయససస:51
లస: పప

7232 SAA0395434
పపరర: నడగరశశరమహ పడతవరడ

93-103/73

7235 JBV3845534
పపరర: పడసనన అసజనడదతవ పడతవరడ

93-102/321

7238 AP151010594330
పపరర: వజయ Prathiwada

93-102/324

భరస : శవనడగరశశరరరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:53
లస: ససస స
93-103/74

7241 JBV3842333
పపరర: మసగరరజ మమనసకకసడ

93-103/75

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప Manukonda
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:34
లస: పప
93-102/326

7244 AP151010594115
పపరర: హహహమమవత yopuri

93-102/327

భరస : ససగమమశశరరరవప yopuri
ఇసటట ననస:104-8-1180
వయససస:72
లస: ససస స
93-102/329

7247 AP151010591505
పపరర: పడసరద Prathiwada

93-102/330

తసడడ:డ చచసచసరరమయఖ Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1180
వయససస:55
లస: పప
93-101/765

తసడడ:డ కకషష తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1181
వయససస:25
లస: పప
93-101/767

93-102/319

తసడడ:డ శవనడగరశశర రరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1180
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకషష తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1181
వయససస:42
లస: ససస స
7251 SAA0362319
పపరర: రరణబకరదతవ తననరర

7243 AP151010594583
పపరర: బసవవశశరర Prathiwada

7229 SAA1010511
పపరర: వర లకడహ పడతవరడ

భరస : ఈశశరకలమమర Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1177
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పడసరద Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1180
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద prathivadu
ఇసటట ననస:104-8-1180
వయససస:27
లస: పప
7248 AP151010588423
పపరర: లకడహ తననరర

93-103/72

భరస : మసగ రరజ manukonda
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:40
లస: ససస స

93-102/325 7240 JBV3363728
7239 AP151010591490
పపరర: శవనడగరశశరరరవప Prathiwada
పపరర: చసచమహ మమనసకకసద
Manukonda
తసడడ:డ కకకషషయఖ Prathiwada
భరస : సరసబశవరరవప Manukonda
ఇసటట ననస:104-8-1178
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:57
లస: పప
వయససస:50
లస: ససస స

93-102/316

భరస : వనసకట నడరరయణ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-8-1177
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవ నడగరశశర రరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:31
లస: ససస స

7242 AP151010591299
పపరర: సరసబశవరరవప మమనసకకసడ

93-102/318

తసడడ:డ ఈశశరకలమమర Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1177
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరలరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1178
వయససస:42
లస: ససస స
7236 JBV3845195
పపరర: పడమలమదతవ పడతవరడ

7228 AP151010591381
పపరర: నరసససహరరవప prathiwad

7226 AP151010594580
పపరర: నడగరశశరమహ prathiwad

భరస : నడగరశశరరరవప prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1175
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1175
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ పడతవరడ
ఇసటట ననస:104-8-1177
వయససస:66
లస: పప
7233 AP151010588149
పపరర: బడమరరసబ తననరర

93-102/315

భరస : నరశసహరరవప prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1175
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప nagishetty
ఇసటట ననస:104-8-1175
వయససస:36
లస: పప
7230 SAA1010503
పపరర: వనసకట నడరరయణ పడతవరడ

7225 JBV2013936
పపరర: నడగరరజజ పడతవరడ

7250 AP151010588164
పపరర: కకషష తననరర

93-101/766

తసడడ:డ రతస యఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1181
వయససస:47
లస: పప
93-101/768

7253 SAA1240597
పపరర: బబలమజ తననరర

93-101/953

తసడడ:డ KRISHNA తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1182
వయససస:18
లస: పప
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7254 SAA0916249
పపరర: పపరష వనసకట సరయ తననరర

93-103/77

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1182
వయససస:24
లస: పప
7257 JBV3839347
పపరర: రరమబడడ తననరర

93-101/771

93-101/774

93-101/775

93-101/778

93-101/780

93-101/783

93-101/788

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1191
వయససస:57
లస: ససస స

7267 SAA1030568
పపరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

7270 AP151010588410
పపరర: ధనలకడహ నలర క

7273 JBV3838836
పపరర: శకనవరసస యరకసశశటట

7276 SAA0950536
పపరర: భబరత పపప ఢడశ నలలక

93-101/793

7279 SAA1404870
పపరర: శవరకకషష నడగరశశటట

93-102/332

7282 JBV2016178
పపరర: అనసరరధ తననరర
తసడడ:డ అఅకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:35
లస: ససస స

7262 SAA0727604
పపరర: రరమబ Tanniru

93-102/331

7265 AP151010588056
పపరర: వనసకటరమణ యరకసశశటట

93-101/777

7268 SAA1027243
పపరర: శరఖమల నలలక

93-101/779

భరస : శకనవరస రరవప నలలక
ఇసటట ననస:104-8-1187
వయససస:25
లస: ససస స
93-101/781

7271 AP151010588421
పపరర: వనసకరయమహ యరకసశశటట

93-101/782

భరస : శకరరమబలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1187
వయససస:62
లస: ససస స
93-101/785

7274 AP151010588270
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప నలర క

93-101/786

తసడడ:డ చచసచయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1187
వయససస:57
లస: పప
93-101/790

7277 AP151010588109
పపరర: శకనవరస రరవప తననరర

93-101/791

తసడడ:డ వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1188
వయససస:49
లస: పప
93-101/1005

తసడడ:డ రమమరరవప నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1189
వయససస:30
లస: పప
93-101/794

93-101/773

తసడడ:డ అకసయఖ ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1186
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వజయమయ జ నలలక
ఇసటట ననస:104-8-1188
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1188
వయససస:41
లస: పప
7281 AP151010588105
పపరర: మహలకడహ

93-101/776

తసడడ:డ శకరరమబలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1187
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1188
వయససస:46
లస: ససస స
7278 SAA1199868
పపరర: పరసడడరసగరరరవప నలర క

7264 AP151010588107
పపరర: వరమలర శశరర తననరర

7259 JBV3838794
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1184
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1187
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1187
వయససస:33
లస: పప
7275 AP151010588440
పపరర: పదహ తననరర

93-101/954

తసడడ:డ వనసకట రమణ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1186
వయససస:23
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1187
వయససస:31
లస: ససస స
7272 JBV3838828
పపరర: శకనవరసరరవప నలర క

7261 SAA1240803
పపరర: సరశత TANNIRU

93-101/770

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1184
వయససస:33
లస: పప

భరస : దడనడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1186
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1186
వయససస:57
లస: పప
7269 JBV3839412
పపరర: జజఖత నలర క

93-101/772

భరస : RAVIPRASAD TANNIRU
ఇసటట ననస:104-8-1184
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1186
వయససస:45
లస: ససస స
7266 AP151010588120
పపరర: దడనడరరవప

7258 JBV3839354
పపరర: లకహణ తననరర

7256 AP151010588129
పపరర: సరమమమ జఖస

భరస : వనసకటటశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1184
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1184
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతనస తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1184
వయససస:52
లస: పప
7263 AP151010588123
పపరర: అసక యరకసశశటట

93-101/769

తసడడ:డ సరసబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1183
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1184
వయససస:31
లస: పప
7260 AP151010588061
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తననరర

7255 AP151010588141
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

7280 SAA1405109
పపరర: లకడహ మహహశశరర నడగరశశటట

93-101/1006

భరస : శవరకకషష నడగరశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1189
వయససస:20
లస: ససస స
93-101/795

7283 AP151010588409
పపరర: రరణబకరదతవ రరవపరర

93-101/796

భరస : జగననహహనరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:50
లస: ససస స
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7284 AP151010588426
పపరర: శక రసగలకడహ తననరర

93-101/797

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:52
లస: ససస స
93-101/800

7290 JBV2013084
పపరర: లకడహ తననరర తననరర

93-101/803

93-101/806

93-101/809

93-101/812

93-101/814

93-101/817

93-103/748

7295 JBV2016251
పపరర: లకడహకలమమరర తననరర

7300 SAA1030261
పపరర: నడగలకడహ తలమరగ

7303 JBV2016293
పపరర: వనసకటశకనవరస ఎలశశటట

7306 AP151010588037
పపరర: లలమనడధ తననరర

7309 SAA0807935
పపరర: శక వలర పపసరర

7312 SAA0807927
పపరర: గగపరల రరవప పపసరర
తసడడ:డ శక రరమబలల పపసరర
ఇసటట ననస:104-8-1214
వయససస:71
లస: పప

93-102/333

93-101/808

93-101/810 7298 JBV2016236
7297 JBV2016228
పపరర: శవనడగమలలర శశరరరవప తననరర
పపరర: గగవసదరరవప తననరర

93-101/811

తసడడ:డ వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1200
వయససస:41
లస: పప
93-102/334

7301 JBV3357316
పపరర: కకటటశశరమహ ఎలశశటట

93-101/813

భరస : రరమబలల ఎలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1202
వయససస:65
లస: ససస స
93-101/815

7304 JBV3357548
పపరర: అసజనదతవ తననరర

93-101/816

భరస : గజరసదడనడద తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1213
వయససస:35
లస: ససస స
93-101/818

7307 AP151010588059
పపరర: గజరసదడనడధ తననరర

93-101/819

తసడడ:డ వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1213
వయససస:47
లస: పప
93-101/820

భరస : శకనవరస రరవప పపసరర
ఇసటట ననస:104-8-1214
వయససస:35
లస: ససస స
93-101/822

7292 AP151010591059
పపరర: అసకమరరవప Nishankarrao

భరస : వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1200
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1213
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గజరసదడనడథ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1213
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప పపసరర
ఇసటట ననస:104-8-1214
వయససస:39
లస: పప

93-101/807

తసడడ:డ వనసకయఖ ఎలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1202
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1213
వయససస:67
లస: ససస స

7311 SAA0726960
పపరర: శకనవరస రరవప పపసరర

7294 JBV2016244
పపరర: దసరరరలకడహ తననరర

93-101/802

తసడడ:డ వనసగళరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1198
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకరటరతనస తలమరగ
ఇసటట ననస:104-8-1201
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల ఎలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1202
వయససస:34
లస: పప

7308 SAA1258904
పపరర: వనసకట సరయ జతష తననరర

93-101/804

తసడడ:డ వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1200
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వరసరల
ఇసటట ననస:104-8-1201
వయససస:36
లస: పప

7305 AP151010588419
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర

7291 AP151010588411
పపరర: అపలమహ

7289 AP151010588392
పపరర: జగననహహనరరవప
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:57
లస: పప

భరస : గగవసదరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1200
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1200
వయససస:34
లస: పప

7302 SAA0445569
పపరర: పడసరద వనలశశటట

93-101/801

భరస : కకటటరతనస తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1198
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1200
వయససస:31
లస: ససస స

7299 JBV2016863
పపరర: వనసకటరతనస వరసరల

7288 JBV2016871
పపరర: రగహహణణకలమమర తననరర

93-101/799
7286 JBV3838398
పపరర: రవసదడ కలమమర బబబబ రరవపరర

తసడడ:డ జగననహహనరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అఅకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రతనస తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1198
వయససస:42
లస: ససస స

7296 JBV2016780
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

93-101/798

తసడడ:డ అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:30
లస: పప

7287 JBV3839297
పపరర: బసవ పపరషచసదడ శశఖరరరవప
రరవపరర
తసడడ:డ జగననహహనరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:104-8-1192
వయససస:32
లస: పప

7293 SAA1043850
పపరర: జయ నడగ శక తననరర

7285 JBV3838380
పపరర: శక నడథ తననరర

7310 SAA0807919
పపరర: వనసకట రమణ పపసరర

93-101/821

భరస : గగపరల రరవప పపసరర
ఇసటట ననస:104-8-1214
వయససస:56
లస: ససస స
93-101/824

7313 JBV3839149
పపరర: రరధ తననరర

93-101/825

భరస : మబరళకకషష తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1216
వయససస:37
లస: ససస స
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7314 AP151010588134
పపరర: వరరరఘవమహ తననరర

93-101/826

భరస : శసకరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1216
వయససస:40
లస: ససస స

7315 AP151010588028
పపరర: మబరళకకషష తననరర

తసడడ:డ అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1216
వయససస:40
లస: పప

93-103/78 7318 AP151010588417
7317 JBV3843943
పపరర: వరరఘవమహ తననరర Tanniru
పపరర: రరవత తననరర

భరస : శవశసకరరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1216
వయససస:50
లస: ససస స
7320 AP151010588286
పపరర: పరనకరలల తననరర

93-101/831

93-101/834

93-101/837

93-101/955

7327 SAA0635763
పపరర: తననరర సరసబ శవ

7330 SAA1432343
పపరర: శకలకడహ తననరర

93-102/335

7333 AP151010594436
పపరర: తరరపతమహ dirishala

తసడడ:డ మమధవ రరవప Dirisala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:28
లస: ససస స

7336 SAA0918054
పపరర: శక లకడహ వనలశశటట

భరస : షణబహఖరశశరరరవప Dirisala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ షణబహఖరశశర రరవప Dirisala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:30
లస: పప

93-101/838

7342 JBV3843299
పపరర: హరరబబబబ దదరరశల
తసడడ:డ మమధవరరవప Dirisala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:30
లస: పప

7322 JBV3840469
పపరర: ఊరరహళ సప మశశటట

93-101/833

7325 SAA0922873
పపరర: శకనస వలలర

93-101/836

7328 SAA0635706
పపరర: తననరర సరసబ శవ రరవప

93-101/839

తసడడ:డ కకషష పడసరద తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1222
వయససస:28
లస: పప
93-101/1007

7331 SAA1222124
పపరర: వజరజ షష లలవడడ

93-99/1155

తసడడ:డ బసవరరజ
ఇసటట ననస:104-8-1256
వయససస:18
లస: పప
93-102/336

7334 AP151010591248
పపరర: వనసకటరమణ virishala

93-102/337

తసడడ:డ చలపతరరవప virishala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:76
లస: పప
93-103/80

7337 JBV3845260
పపరర: వజయ లకడహ పడతవరడ

93-103/81

భరస : హరర బబబబ Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:31
లస: ససస స
93-103/83

తసడడ:డ వనసకరటరమణ దదరరసరల
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:23
లస: పప
93-103/85

93-101/830

తసడడ:డ యలమసద వలలర
ఇసటట ననస:104-8-1221
వయససస:40
లస: పప

భరస : పడసరద వనలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:28
లస: ససస స

93-103/82 7339 SAA1030485
7338 AP151010594563
పపరర: ససతడమహలకడహ దదరరశరల Dirisala
పపరర: తడనడధ దదరరసరల

7341 JBV3841145
పపరర: పసడరగకరక దరరసరల

93-101/835

భరస : వనసకటరమణ dirishala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:41
లస: ససస స
93-103/79

7319 SAA0298406
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర

తసడడ:డ హనసమసతరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1221
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1222
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ mamidipalle
ఇసటట ననస:104-8-1257
వయససస:31
లస: ససస స
7335 SAA0807620
పపరర: వసకటససజన దదరరసరల

93-101/832

తసడడ:డ కకషష పడసరదస తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1222
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1222
వయససస:20
లస: ససస స
7332 JBV3846037
పపరర: శరగష మమమడడపలర

7324 AP151010588126
పపరర: శవమహ సప మశశటట

93-101/828

తసడడ:డ పరనకరలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1217
వయససస:45
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1221
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1221
వయససస:52
లస: పప
7329 SAA1242064
పపరర: అనల తననరర

93-101/829

భరస : వరససకలమమర బసడడరర
ఇసటట ననస:104-8-1218
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషషపడసరదస తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1221
వయససస:46
లస: ససస స
7326 AP151010588080
పపరర: కకషషపడసరదస తననరర

7321 JBV3839461
పపరర: ససనత బసడడరర

7316 AP151010588238
పపరర: వషష
ష మబరరస

తసడడ:డ అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1216
వయససస:54
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1217
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరకకహణయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1217
వయససస:82
లస: పప
7323 AP151010588232
పపరర: రమణ

93-101/827

7340 SAA0728594
పపరర: మమరససడతయబలల మమసనస

93-103/84

తసడడ:డ ససవర పడసరద masanam
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:29
లస: పప
93-103/86

7343 JBV3841137
పపరర: కకషషపడసరద దదరరశరల

93-103/87

తసడడ:డ చలపతరరవప దదరరశరల
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:47
లస: పప
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7344 AP151010591380
పపరర: షణబహఖరశశరరరవప దదరరశరల
Dirisala
తసడడ:డ చలపతరరవప Dirisala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:50
లస: పప

93-103/88

7347 AP151010594562
పపరర: శరరదడదతవ పడతవరడ

93-103/90

7345 JBV3360997
పపరర: మమధవరరవప దదరరశరల Dirisala

తసడడ:డ చలపతరరవప Dirisala
ఇసటట ననస:104-8-1258
వయససస:75
లస: పప

భరస : బడహహనసదస Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1260
వయససస:82
లస: ససస స

7350 AP151010591478
పపరర: ససబబబరరవప పడతవరడడ
Pratiwada
తసడడ:డ బడహహనసదస Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1260
వయససస:61
లస: పప

7351 AP151010594226
పపరర: రమణ అపసలశశటట

93-103/93

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1262
వయససస:20
లస: ససస స
7356 AP151010588255
పపరర: భబగఖలకడహ నలర క
భరస : శవశశషగరరరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1269
వయససస:47
లస: ససస స
7359 AP151010588265
పపరర: శవశశషగరరరరరవప నలర క

93-101/845

93-103/95

93-102/341

7360 AP151010588202
పపరర: రరణబకరదతవ

7363 AP151010591470
పపరర: వనసకటరతస యఖ గగనస gonam

7366 JBV3841863
పపరర: అసకమహ రరవప అపసలశశటట

93-102/865

93-102/346

తసడడ:డ వనసకటనడరరయణరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1280
వయససస:40
లస: పప

7369 AP151010594218
పపరర: రమ నశశసకరరరవప

93-103/749

7355 SAA0922675
పపరర: భబగఖ లకడహ నలర క

93-101/840

భరస : సరసబశవరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1269
వయససస:33
లస: ససస స
93-101/842

7358 SAA0514679
పపరర: శకనవరస రరవప నలర క

93-101/843

తసడడ:డ శవ శశషగరరరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1269
వయససస:27
లస: పప
93-101/846

7361 JBV3840824
పపరర: వనసకట రతస యఖ గగనస

93-102/339

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర gonam
ఇసటట ననస:104-8-1271
వయససస:41
లస: పప
93-103/96

7364 JBV2010999
పపరర: లకడహ కలమమరర అపసలశశటట

93-102/340

భరస : అసకమహరరవప appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1273
వయససస:53
లస: ససస స
93-102/342

తసడడ:డ సరసబశవరరవప appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1273
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ MASTAN RAO మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1275
వయససస:18
లస: పప
7371 AP151010591163
పపరర: పవనససమమర నశశసకరరరవప

93-102/338

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Gonam
ఇసటట ననస:104-8-1271
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1273
వయససస:30
లస: పప
7368 SAA1258219
పపరర: అవనడశ మమడసరర

7357 SAA0807901
పపరర: ససరరష నలర క

7352 SAA1258110
పపరర: సససదరఖ అపసలసపత
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1262
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1270
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతస యఖ Gonam
ఇసటట ననస:104-8-1271
వయససస:34
లస: ససస స
7365 JBV3841871
పపరర: రవ కలమమర అపసలశశటట

93-103/94

తసడడ:డ శసకర రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1269
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1269
వయససస:52
లస: పప
7362 JBV3363835
పపరర: అనసత లకడహ గగనస

7354 JBV2015907
పపరర: మహలకడహ కకన

93-103/92

తసడడ:డ ససబబబరరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1260
వయససస:33
లస: పప

భరస : నడగరరరజన Appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1265
వయససస:33
లస: ససస స
93-101/841

93-101/913

తసడడ:డ వనసకటరమణ దదరరశల
ఇసటట ననస:104-08-1259
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప అపసలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1262
వయససస:42
లస: ససస స
93-103/750

7346 SAA1241108
పపరర: శకరరస దదరరశల

93-103/91 7349 JBV2013589
7348 AP151010594561
పపరర: ఆదదశశషమహ పడతవరడ Pratiwada
పపరర: హరరబబబబ పడతవరడ

భరస : వనసకట ససబబబరరవప Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1260
వయససస:52
లస: ససస స

7353 SAA1258102
పపరర: మమనక అపసలసపత

93-103/89

7367 JBV2016376
పపరర: అపలమహ మమడసరర

93-102/343

భరస : మసరసనడడవప meduri
ఇసటట ననస:104-8-1275
వయససస:43
లస: ససస స
93-102/344

7370 AP151010594480
పపరర: వజయలకడహ నశశసకరరరవప

93-102/345

భరస : వనసకటనడరరయణ రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1280
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటనడరరయణ రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1280
వయససస:57
లస: ససస స

7372 AP151010591369
పపరర: వనసకటనడరరయణరరవప
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ ససతయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1280
వయససస:69
లస: పప

93-102/348
7373 SAA0395939
పపరర: మహహశశరరరవప నశశసకరరరవప

93-102/347

తసడడ:డ ససతయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1280
వయససస:81
లస: పప
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93-102/349

భరస : నడగబలల బబ మహనవన
ఇసటట ననస:104-8-1284
వయససస:30
లస: ససస స
7377 JBV3842457
పపరర: నడగబలల బబ మహనవన

93-102/352

93-102/355

93-102/353

7381 AP151010594041
పపరర: పసచచమహ bada

93-102/359

7384 AP151010594066
పపరర: రఘబపత DAnnarpu

93-102/356

7387 JBV3840865
పపరర: మమరససడతయబలల దననవరపప

7379 JBV2015956
పపరర: మసరసన రరవప బబ మహనవన

7382 SAA0823915
పపరర: శకనసవరస రరవప బబ డ

93-102/357

93-102/360

7385 AP151010594409
పపరర: పడమల vanukuri

93-102/364

7388 AP151010591323
పపరర: చనన వనసమబరర vanururi

తసడడ:డ అసకమహరరవప Dannavarapu
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరభదసడడడ vanururi
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:40
లస: పప

7389 AP151010591301
పపరర: చనడనరరవప vanururi

7390 JBV2016756
పపరర: అసకమహరరవప వణబకకరర

7391 AP151010591011
పపరర: అసకమరరవప DAnnarpu

తసడడ:డ వరభదసడడడ vanururi
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:42
లస: పప
7392 SAA0409409
పపరర: బబలలర అమమహయళ కలరరహ
భరస : వనసకట నడగ మబరరస Kurma
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:34
లస: ససస స
7395 AP151010594182
పపరర: వనసకరయమహ tanneru

93-102/369

తసడడ:డ వరవనసకయఖ chunduru
ఇసటట ననస:104-8-1288
వయససస:65
లస: పప

93-102/358

7396 JBV3845989
పపరర: కరమమశశరర ససకల

93-102/372

7399 JBV3844537
పపరర: పడశరసత chunduru

93-102/370

7402 JBV3846201
పపరర: లకడహ పపలగబజజ
భరస : కకటటశశరరరవప puligujja
ఇసటట ననస:104-8-1289
వయససస:36
లస: ససస స

7394 SAA1030758
పపరర: మబరస మహ ససరరగరరర

93-101/848

7397 SAA0823956
పపరర: ఆదదనడరరయణ ససరరగరరర

93-102/371

తసడడ:డ రతస యఖ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:104-8-1287
వయససస:28
లస: పప
93-102/373

తసడడ:డ పడభబకరరరవప chunduru
ఇసటట ననస:104-8-1288
వయససస:30
లస: ససస స
93-102/375

93-102/368

భరస : దసరరరరరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:104-8-1287
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ sanku
ఇసటట ననస:104-8-1287
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ shirigiri
ఇసటట ననస:104-8-1287
వయససస:30
లస: పప
7401 AP151010591482
పపరర: రమమశ chunduru

7393 SAA0982331
పపరర: శవ కలమమరర వణబకకరర

93-102/365

తసడడ:డ వనసకయఖ Dannarpu
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:56
లస: పప

భరస : చనన వణబకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1286)
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ shirigiri
ఇసటట ననస:104-8-1287
వయససస:46
లస: ససస స
7398 JBV3842473
పపరర: దసరరరరరవప శరరగరరర

93-102/367

తసడడ:డ వరభదసడడడ vanukuri
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:55
లస: పప
93-103/97

93-102/361

భరస : సరసబశవరరవప vanukuri
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప Dannavarapu
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:27
లస: పప
93-102/366

93-102/354

తసడడ:డ నరససమహ రరవప boda
ఇసటట ననస:104-8-1285
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసకమరరవప Dannarpu
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:49
లస: ససస స
93-102/363

93-102/351

తసడడ:డ భబషర bommineni
ఇసటట ననస:104-8-1284
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప bada
ఇసటట ననస:104-8-1285
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బబబబ దనసకలరర
ఇసటట ననస:104-8-1286
వయససస:46
లస: ససస స
7386 SAA0727711
పపరర: కరసతడదతవ Dannavarapu

7378 SAA0410829
పపరర: వనసకట నడగ మబరరస కలరరహ

7376 AP151010594100
పపరర: మలలర శశరర bommineni

భరస : బబషర bommineni
ఇసటట ననస:104-8-1284
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర rao kurma
ఇసటట ననస:104-8-1284
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప boda
ఇసటట ననస:104-8-1285
వయససస:35
లస: ససస స
7383 AP151010594406
పపరర: పరరశత danukuri

93-102/350

భరస : మసరసన రరవప bommineni
ఇసటట ననస:104-8-1284
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర bommineni
ఇసటట ననస:104-8-1284
వయససస:31
లస: పప
7380 JBV2015535
పపరర: నడగమలలర శశరర బబ డడ

7375 AP151010594103
పపరర: లకడహ bommineni

7400 AP151010594379
పపరర: జయశక chunduru

93-102/374

భరస : పడభబకరరరవప chunduru
ఇసటట ననస:104-8-1288
వయససస:54
లస: ససస స
93-102/376

7403 JBV3844735
పపరర: తరరమల చససడసరర

93-102/377

భరస : నరసససహరరవప chunduru
ఇసటట ననస:104-8-1291
వయససస:31
లస: ససస స
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93-102/378

భరస : రమమశ chunduru
ఇసటట ననస:104-8-1291
వయససస:57
లస: ససస స
7407 JBV3843661
పపరర: నడరరయణమహ tamatam

93-102/381

93-102/384

93-102/387

93-102/389

93-102/392

93-102/395

93-102/913

భరస : పరసడడరసగరరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:42
లస: ససస స

7417 SAA0727893
పపరర: మదన మహన tanneru

7420 SAA0823899
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప తననరర

7423 SAA1422526
పపరర: బసవయఖ నడరగశశటట

7426 SAA1422575
పపరర: వనసకట లకడహ నడరరశశటట

93-102/397

7429 JBV2015873
పపరర: వనసకట ససజజత తననరర

93-102/390

7432 AP151010594557
పపరర: ధనలకడహ tanniru
భరస : వనసకటటశశరరర tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:72
లస: ససస స

93-102/386

7415 JBV2015766
పపరర: శశకలజ తననరర

93-102/388

7418 JBV3840840
పపరర: వనసకటటశ tanniru

93-102/391

తసడడ:డ వనసకట రసగరరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:33
లస: పప
93-102/393

7421 JBV2015774
పపరర: vinayakudu tanniru

93-102/394

తసడడ:డ అసకమహరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:47
లస: పప
93-102/911

7424 SAA1422484
పపరర: పరరశత నడరగశశటట

93-102/912

భరస : బసవయమఖ నడరగశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:54
లస: ససస స
93-102/914

7427 SAA0823873
పపరర: రరవత తననరర

93-102/396

తసడడ:డ పరసడడరన రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:28
లస: ససస స
93-102/398

భరస : శకనవరసరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:36
లస: ససస స
93-102/400

7412 AP151010594245
పపరర: దడనమహ Pandarinani

భరస : వనడయకలడడ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప నడరరశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:29
లస: ససస స
7431 AP151010594559
పపరర: వనసకరయమహ tanniru

93-102/910

తసడడ:డ నరసయమఖ నడరగశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బసవపపననరరవప నడరగశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:34
లస: పప
7428 SAA0823857
పపరర: తతజ శక తననరర

7414 SAA1422369
పపరర: రరమ దసలపపడడ

93-102/383
7409 SAA0918757
పపరర: వనసకట భవన కలమమర తమటస

భరస : రరమమరరవప Pandarineni
ఇసటట ననస:104-8-1295
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అసకమరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:59
లస: పప
7425 SAA1422617
పపరర: సరసబశవరరవప నడరగశశటట

93-102/385

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప tanneru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:33
లస: పప
7422 AP151010591285
పపరర: రసగరరరవప tanniru

7411 AP151010591328
పపరర: ఏడడకకసడలల తమటస

93-102/380

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తమటస
ఇసటట ననస:104-8-1294
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరసబబబబ దసలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1295
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఉదయచసదడరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1296
వయససస:46
లస: ససస స
7419 JBV2017473
పపరర: ససధడకర తననరర

93-102/382

తసడడ:డ ససబబబరరవప తమటస
ఇసటట ననస:104-8-1294
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప pandalneni
ఇసటట ననస:104-8-1295
వయససస:41
లస: పప
7416 AP151010594453
పపరర: తడవవణణ tanniru

7408 AP151010594256
పపరర: వనసకరయమహ tamatam

7406 AP151010594297
పపరర: వమల కలమమరర తమటస

భరస : ఏడడకకసడలల తమటస
ఇసటట ననస:104-8-1294
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప tamatam
ఇసటట ననస:104-8-1294
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తమహటస
ఇసటట ననస:104-8-1294
వయససస:25
లస: పప
7413 AP151010591473
పపరర: శకనవరసరరవప pandalneni

93-102/379

తసడడ:డ రమమష chunduri
ఇసటట ననస:104-8-1291
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప tamatam
ఇసటట ననస:104-8-1294
వయససస:45
లస: ససస స
7410 SAA0918740
పపరర: వవణబ తమహటస

7405 JBV2014421
పపరర: నరసససహరరవప చససడసరర

7430 AP151010594219
పపరర: లత నశశసకరరరవప

93-102/399

భరస : వనసకటనడరరయణ రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:42
లస: ససస స
93-102/401

7433 AP151010591434
పపరర: శకనవరసరరవప tanniru

93-102/402

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:40
లస: పప
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7434 AP151010591502
పపరర: పరసడడరసగరరరవప tanniru

93-102/403

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:45
లస: పప

93-102/866
7435 SAA1258730
పపరర: భబనస వనసకట సరయ కలమమర
తననరర
తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1297
వయససస:20
లస: పప

93-102/405 7438 JBV3840782
7437 AP151010594194
పపరర: వజయకలమమరర Nishankarrao
పపరర: రసగరరరవప నశశసకరరరవప

భరస : అసకమరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1298
వయససస:48
లస: ససస స
7440 JBV3846722
పపరర: డయమన నశశసకర రరవప

93-102/408

93-102/406

7436 JBV3844685
పపరర: ససమలత నశశసకరరరవప

తసడడ:డ అసకమహరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1298
వయససస:30
లస: ససస స
7439 JBV3845062
పపరర: రరషస నశశసకర రరవప

93-102/407

తసడడ:డ అసకమహరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1298
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నడరరయణ rishka
ఇసటట ననస:104-8-1299
వయససస:35
లస: ససస స

7441 AP151010594018
పపరర: ససనత నశశసకరరరవప

7442 AP151010594019
పపరర: కవత నశశసకరరరవప

93-102/409

93-102/404

93-102/410

తసడడ:డ ససరరఖ నడరరయణ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1299
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1299
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1299
వయససస:42
లస: ససస స

7443 AP151010594021
పపరర: ఊరరహళ నశశసకరరరవప

7444 AP151010594015
పపరర: వజయలకడహ నశశసకరరరవప

93-102/413
7445 AP151010591279
పపరర: ససరఖనడరరయణ నశశసకరరరవప

93-102/411

93-102/412

భరస : ససరఖనడరరయణ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1299
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరఖనడరరయణ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1299
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1299
వయససస:79
లస: పప

7446 AP151010594600
పపరర: రరమతషలసస నశశసకరరరవప

7447 AP151010594016
పపరర: ససనత నశశసకరరరవప

7448 AP151010594020
పపరర: ఊరరహళరరణణ నశశసకరరరవప

93-102/414

భరస : శశరగలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:41
లస: ససస స
7449 AP151010594017
పపరర: కకషషశరఖమల Nishankarrao

భరస : శశరగలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:42
లస: ససస స
93-102/417

భరస : జయపడకరష Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:52
లస: ససస స
7452 AP151010591033
పపరర: పరరరసరరధద నశశసకరరరవప

93-102/420

93-103/98

తసడడ:డ పసచచయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1302
వయససస:35
లస: పప

7451 JBV2016657
పపరర: రరజజగగవసదనడయబడడ
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ జయపడకరష Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:33
లస: పప

93-102/419

7453 AP151010591129
పపరర: గగవసదస నశశసకరరరవప

93-102/421

7454 SAA1422583
పపరర: నవన కకకకసలగడడ

93-102/915

7456 JBV3841111
పపరర: వనసకటటశశరరర కకకకసలగడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకకకసలగడడ
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:20
లస: పప
93-103/99

తలర : నడగరసదడస kokkiligadda
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:51
లస: పప
93-102/423

తసడడ:డ అసకమహరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1302
వయససస:31
లస: ససస స
7461 JBV2017234
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

93-102/418

తసడడ:డ శశరగలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర Kokkiligadda
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:46
లస: ససస స
7458 JBV3843638
పపరర: ససభబషసణణ తననరర

7450 AP151010594024
పపరర: భబగఖలకడహ నశశసకరరరవప

7459 JBV3843646
పపరర: రరదడదతవ తననరర

7462 AP151010594160
పపరర: ధనలకడహ Meduri
భరస : వనసకటటశశరరరవప meduri
ఇసటట ననస:104-8-1303
వయససస:47
లస: ససస స

7457 SAA0921099
పపరర: చచపతనఖ సరయ కకరణ సససకర

93-102/422

తసడడ:డ అసకమహరరవప సససకర
ఇసటట ననస:104-8-1301
వయససస:25
లస: పప
93-102/424

తసడడ:డ పసచచయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1302
వయససస:32
లస: ససస స
93-102/426

93-102/416

భరస : శశరగలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశరగ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరగలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1300
వయససస:45
లస: పప
7455 JBV3843901
పపరర: వనసకటటశశరమహ కకకకసలగడడ

93-102/415

7460 AP151010594573
పపరర: వనసకటపరరశతమహ tanniru

93-102/425

భరస : పసచచయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1302
వయససస:60
లస: ససస స
93-102/427

7463 SAA0918575
పపరర: హరర బబబబ మమడసరర

93-102/428

తసడడ:డ మసరసన రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1303
వయససస:24
లస: పప
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7464 JBV3842374
పపరర: వనసకట కకషప ర మమడసరర

93-102/429

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప meduri
ఇసటట ననస:104-8-1303
వయససస:34
లస: పప
7467 SAA1036319
పపరర: ససరరఖ సప మశశటట

93-102/432

93-102/435

93-102/438

93-102/440

93-102/443

93-103/100

భరస : సరసబశవరరవప nimma
ఇసటట ననస:104-8-1307
వయససస:60
లస: ససస స
7488 AP151010591377
పపరర: శకనవరస రరవప అపసలశశటట
తసడడ:డ ససరరఖ నడరరయణ అపసలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1307
వయససస:63
లస: పప
7491 SAA0823790
పపరర: రతన కలమమరర పడతవరడ

7477 SAA0918492
పపరర: హహమలత ఆళళ

93-102/441

7480 JBV2010452
పపరర: గగపసకకషష అపసలశశటట

7483 SAA0918468
పపరర: భబలకడహ అపసలశశటట

7486 JBV3840832
పపరర: వర ససరరసదడ Appisetty

7489 JBV2013902
పపరర: పవన కలమమర గగనస

భరస : శవ రరమ పడసరద prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1309
వయససస:54
లస: ససస స

7492 SAA0823774
పపరర: హరరరణణ పడతవరడ
తసడడ:డ శవరరస పడసరద prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1309
వయససస:29
లస: పప

93-102/437

93-102/439

7478 AP151010594509
పపరర: వనసకరయమహ Appisetty

93-102/442

భరస : శకనవరసరరవప appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:53
లస: ససస స
93-102/444

7481 AP151010591016
పపరర: శవపడసరద Appisetty

93-102/445

తసడడ:డ ససరయఖ appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:68
లస: పప
93-102/446

7484 JBV2015881
పపరర: వజయదసరర నమహ

93-102/447

భరస : శకనవరసరరవప nimma
ఇసటట ననస:104-8-1307'
వయససస:34
లస: ససస స
93-102/449

7487 JBV2014850
పపరర: శకనవరసరరవప నమమహ

93-102/450

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నమma
ఇసటట ననస:104-8-1307
వయససస:36
లస: పప
93-103/101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Gonam
ఇసటట ననస:104-8-1308
వయససస:33
లస: పప
93-102/452

7472 JBV2013951
పపరర: వజయ కలమమరర పడతవరడ

భరస : గగపస కకషష అపసలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1307
వయససస:32
లస: పప
93-102/451

93-102/434

93-102/867 7475 SAA0927410
7474 SAA1258821
పపరర: యశశసత కలమమర prathivada
పపరర: రతనకలమమరర అపసలశశటట

భరస : వర ససరరసదడ అపసలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1307
వయససస:25
లస: ససస స
93-102/448

7469 JBV3843208
పపరర: పపరరషప తస స వలలటట

భరస : పడవణబసమమర Prathiwada
ఇసటట ననస:104-8-1305
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరదస appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర Gonam
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:60
లస: ససస స
7485 JBV2015923
పపరర: అననపపరష నమమహ

93-102/436

భరస : మమరససడతయబలల ఆళళ
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:62
లస: ససస స
7482 AP151010594443
పపరర: అననపపరరషదతవ గగనస gonam

7471 JBV2016921
పపరర: మహలకడహ పడతవరడ

93-102/431

తసడడ:డ అసకమ రరవప valeti
ఇసటట ననస:104-8-1304
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ gangadhararao
ఇసటట ననస:104-8-1305
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1306
వయససస:33
లస: ససస స
7479 AP151010594207
పపరర: ఆదదలకడహ Appisetty

93-102/433

తసడడ:డ గసగరధరరరవప prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1305
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహహనసదస prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1305
వయససస:43
లస: పప
7476 JBV3843620
పపరర: యమమన అపసలశశటట

7468 JBV3363694
పపరర: ఆదదలకడహ prathiwad

7466 AP151010591325
పపరర: వనసకటటశశరరరవప Meduri

తసడడ:డ ససబబబరరవప meduri
ఇసటట ననస:104-8-1303
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1304
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1304
వయససస:60
లస: పప
7473 AP151010591296
పపరర: గసగరధరరరవప prathiwad

93-102/430

తసడడ:డ ససబబబరరవప meduri
ఇసటట ననస:104-8-1303
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససవర పడసరద సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1304
వయససస:30
లస: ససస స
7470 JBV3360856
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప పడతవరడ

7465 AP151010591354
పపరర: మసరసన రరవప Meduri

7490 SAA1451152
పపరర: సశపన కలమమరర గగనమ

93-103/778

భరస : పవన కలమమర గగనమ
ఇసటట ననస:104-8-1308
వయససస:29
లస: ససస స
93-102/453

93-102/454
7493 SAA0841180
పపరర: వషష
ష శవ కలమమర శవరరస
పడసరద
తసడడ:డ శవరరసపడసరద శవ రరమ prasad
ఇసటట ననస:104-8-1309
వయససస:31
లస: పప
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7494 SAA0823741
పపరర: శవరరస పడసరద పడతవరడ

93-102/455

తసడడ:డ కకషషయఖ prathiwad
ఇసటట ననస:104-8-1309
వయససస:56
లస: పప
7497 SAA1094937
పపరర: మమధవ నలర క

93-101/849

93-101/851

93-101/855

93-101/858

93-101/861

93-101/864

93-101/867

భరస : శసకరరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:104-8-1316
వయససస:41
లస: ససస స

7507 JBV3840444
పపరర: వవణబగగపరల మమరరశశటట

7510 JBV2016673
పపరర: భబగఖలకడహ నలర క

7513 JBV3357167
పపరర: రవకలమమర నలర క

7516 JBV2016681
పపరర: ససజజత నలర క

93-101/870

7519 AP151010588021
పపరర: శకనవరసరరవప నలర క

93-101/859

7522 AP151010588299
పపరర: శసకరరరవప మమనసకకసడ
తసడడ:డ మసరసనరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:104-8-1316
వయససస:44
లస: పప

7502 JBV3840410
పపరర: వరనడరరయణ నలర క

93-101/854

7505 AP151010588436
పపరర: సతఖవత

93-101/857

7508 JBV3840428
పపరర: శకనవరసరరవప మమరరశశటట

93-101/860

తసడడ:డ గగపరలరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1313
వయససస:51
లస: పప
93-101/862

7511 JBV2015105
పపరర: శరఖమల నలర క

93-101/863

భరస : రవకలమమర నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1314
వయససస:39
లస: ససస స
93-101/865

7514 JBV3357332
పపరర: గగవసదరరవప నలర క

93-101/866

తసడడ:డ వనసకటబడవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1314
వయససస:43
లస: పప
93-101/868

7517 JBV3357761
పపరర: రజనకలమమరర నలర క

93-101/869

భరస : చలపతరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1315
వయససస:54
లస: ససస స
93-101/871

తసడడ:డ చలపతరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1315
వయససస:41
లస: పప
93-101/873

93-101/850

భరస : కకటటశశరరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1313
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1315
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1315
వయససస:82
లస: ససస స
7521 AP151010588078
పపరర: శవకలమమరర మమనసకకసడ

93-101/856

తసడడ:డ వనసకటబడవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1314
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చచసచయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1314
వయససస:67
లస: పప
7518 AP151010588275
పపరర: నడగరతనమహ నలర క

7504 JBV3840436
పపరర: పదహ మమరరశశటట

7499 SAA1030659
పపరర: కకరసన నలలక

తసడడ:డ వషష
ష శసకర నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1312
వయససస:33
లస: పప

భరస : గగవసదరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1314
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1314
వయససస:57
లస: ససస స
7515 AP151010588330
పపరర: వనసకటబడవప నలర క

93-101/852

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1313
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1314
వయససస:20
లస: ససస స
7512 AP151010588418
పపరర: లలమవత నలర క

7501 AP151010588246
పపరర: వజయలకడహ నలర క

93-102/457

భరస : వర నడరరయణ నలలక
ఇసటట ననస:104-8-1312
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1313
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమరరశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1313
వయససస:26
లస: పప
7509 SAA1094929
పపరర: చచపతనఖ నలర క

93-102/458

భరస : కకటటశశరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1312
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1312
వయససస:57
లస: పప
7506 SAA0635474
పపరర: మమరరశశటట అజయ సరయ

7498 SAA0408377
పపరర: నవన కలమమర నలర క

7496 AP151010591127
పపరర: శవనడగమలలర శశరరకవప gonam

తసడడ:డ రరమబలల gonam
ఇసటట ననస:104-8-1310
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1311
వయససస:29
లస: పప

భరస : వషష
ష శసకరరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1312
వయససస:47
లస: ససస స
7503 AP151010588233
పపరర: వషష
ష శసకరరరవప

93-102/456

భరస : శవనడగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1310
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నవన కలమమర నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1311
వయససస:20
లస: ససస స
7500 AP151010588234
పపరర: వనసకరయమహ తననరర

7495 AP151010594445
పపరర: రరజరశశరర gonam

7520 AP151010588331
పపరర: చలపతరరవప నలర క

93-101/872

తసడడ:డ చచసచయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-8-1315
వయససస:62
లస: పప
93-101/874

7523 SAA1242205
పపరర: రరజఖ లకడహ మమనసకకసడ

93-101/956

తసడడ:డ శసకర రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:104-8-1316
వయససస:21
లస: ససస స
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7524 SAA1242312
పపరర: హరరశ కలమమర మమనసకకసడ

93-101/957

తసడడ:డ శసకర రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:104-8-1316
వయససస:19
లస: పప
7527 AP151010594264
పపరర: రమమదతవ Tanniru

93-102/461

93-102/464

7529 JBV3841830
పపరర: నరరష బబబబ తననరర

93-102/463

తసడడ:డ మబరళకకషష Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:30
లస: పప
93-103/102

7532 JBV2015097
పపరర: ససతడమహలకడహ తననరర
భరస : యజజ కలమమర తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:35
లస: ససస స

93-103/105

7535 AP151010591483
పపరర: కకటటశశరరరవప అపసలశశటట
Appisetty
తసడడ:డ సరసబయఖ Appisetty
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:59
లస: పప

93-103/106

93-101/875

7537 SAA0807778
పపరర: ససరరఖ నడరరయణ సప మశశటట

93-101/876

7538 AP151010594152
పపరర: రరజకలమమరర తషలవ

93-103/107

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1318
వయససస:26
లస: పప
93-103/108

7540 JBV2015865
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సప మశశటట

భరస : గగవసదరరవప తషలవ
ఇసటట ననస:104-8-1318
వయససస:43
లస: ససస స
93-103/109

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1318
వయససస:56
లస: పప
93-102/465

7543 JBV3845179
పపరర: ధన లకడహ సప మశశటట

7541 AP151010594383
పపరర: ససతకకరస ర సప మశశటట

93-103/111

7544 JBV3845203
పపరర: రరణబకరదతవ సప మశశటట

93-103/112

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1324
వయససస:30
లస: ససస స

7545 AP151010594384
పపరర: సరసశత సప మశశటట

93-103/114 7547 JBV2015832
7546 AP151010591047
పపరర: రరమవనసకటశవరరవప సప మశశటట
పపరర: శవ కకటటశశరమహ సప మశశటట

93-103/113

భరస : రరమవనసకటశవరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1324
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ భవరన శసకర Somisetty
ఇసటట ననస:104-8-1325
వయససస:32
లస: పప
7551 AP151010594568
పపరర: ఉమమదతవ పలర క
భరస : శసకరరరవప� పలర క
ఇసటట ననస:104-8-1326
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1324
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1324
వయససస:66
లస: పప
93-103/116

7549 AP151010591043
పపరర: భవరన శసకర సప మశశటట

7552 SAA0728404
పపరర: శవ కరసత పలర క
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప పలర క
ఇసటట ననస:104-8-1326
వయససస:27
లస: పప

93-103/115

భరస : రరమ కకటటశశరరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1325
వయససస:48
లస: ససస స
93-103/117

తసడడ:డ కకకషటయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1325
వయససస:51
లస: పప
93-103/119

93-103/110

భరస : శవసరసబగరరర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1322
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటసశర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1324
వయససస:26
లస: పప

7548 JBV3842382
పపరర: శవపడసరద సప మశశటట

93-103/103

7534 AP151010591157
పపరర: యజజ కలమమర తననరర
Tanniru
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:40
లస: పప

తలర : రరజజ కలమమరర tuluva
ఇసటట ననస:104-8-1318
వయససస:27
లస: పప
7542 SAA1030535
పపరర: శవరరమకకషష సప మశశటట

7531 JBV2015113
పపరర: లమవణఖ తననరర

93-102/460

93-103/104

భరస : ససరఖనడరరయణ సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1318
వయససస:26
లస: ససస స
7539 SAA0728495
పపరర: Gopaiah తషలవ

93-102/462

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:62
లస: ససస స
7536 SAA1151992
పపరర: లకడహసరయ పడసనన సప మశశటట

7528 SAA0918393
పపరర: బబలమజ తననరర

7526 SAA0636555
పపరర: శసకర రరవప మమనసకకసడ

తసడడ:డ మసరసన Manukonda
ఇసటట ననస:104-8-1316
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషష తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:51
లస: పప
7533 AP151010594206
పపరర: నడగరతనస తననరర

93-102/459

తసడడ:డ శసకర రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:104-8-1316
వయససస:24
లస: పప

భరస : మబరళకకషష Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1317-1
వయససస:47
లస: ససస స
7530 AP151010591066
పపరర: మబరళకకషష Tanniru

7525 SAA1030576
పపరర: మహహశ కలమమర మమనసకకసడ

7550 SAA0916215
పపరర: మమధవ పలర క

93-103/118

భరస : శవకరసత పలర క
ఇసటట ననస:104-8-1326
వయససస:27
లస: ససస స
93-103/120

7553 AP151010591363
పపరర: శసకరరరవప పలర క

93-103/121

తసడడ:డ ససబబయఖ పలర క
ఇసటట ననస:104-8-1326
వయససస:56
లస: పప
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7554 AP151010591488
పపరర: కకటటశశరరరవప పలర క pallaka

93-103/122

తసడడ:డ ససబబయఖ pallaka
ఇసటట ననస:104-8-1326
వయససస:61
లస: పప

7555 JBV3844826
పపరర: రరజరశశరర పలర క

93-103/123

భరస : ససబబయఖ పలర క
ఇసటట ననస:104-8-1327
వయససస:33
లస: ససస స

7557 JBV3844792
పపరర: కకటటశశరర జడడగబ

93-103/125

భరస : బలరరస సరశమ� జడడగబ
ఇసటట ననస:104-8-1329
వయససస:31
లస: ససస స
7560 SAA1152172
పపరర: శవ పరరశత దడడకగరరస

93-103/129

93-103/126

93-103/131

93-103/130

భరస : ఏడడకకసడలల వలక
ర
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:29
లస: ససస స
93-102/469

భరస : రరసబబబబ బబ యవరపప
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:33
లస: ససస స
7572 SAA1030550
పపరర: రరసబబబబ బబపయవరపప

93-102/467

తసడడ:డ పసచచయఖ బబపయవరపప
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:35
లస: పప

7573 JBV3842515
పపరర: శకనవరస రరవప పగడ

93-102/470

తసడడ:డ బబలకకటయఖ vallu
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:81
లస: పప

7576 SAA0463901
పపరర: రరధదకర దడదథ

93-102/916

తసడడ:డ చసదడ శశఖర సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1338
వయససస:54
లస: ససస స

7579 AP151010591339
పపరర: చసధడశశఖరరరవప సప మశశటట
Somisetty
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ Somisetty
ఇసటట ననస:104-8-1338
వయససస:66
లస: పప

7571 AP151010594545
పపరర: లకడహ vallu

93-102/473

7574 SAA0921214
పపరర: ససబబబరరవప పగడడల

93-102/478

భరస : శకనవరసరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1339
వయససస:60
లస: ససస స

7581 SAA0527226
పపరర: కకరణ కలమమర నశశసకరరరవప

93-102/471

93-102/474

తసడడ:డ దడసయఖ పగడడల
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:55
లస: పప
93-102/476

7577 SAA0461327
పపరర: సతశ కలమమర దడదథ

93-102/477

తసడడ:డ గజరసదడ రరవప దడదథ
ఇసటట ననస:104-8-1338
వయససస:46
లస: పప
93-103/134
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7580 AP151010594292
పపరర: రరణబకరదతవ నశశసకరరరవప

93-102/468

Deleted

భరస : సతశ కలమమర దడదథ
ఇసటట ననస:104-8-1338
వయససస:35
లస: ససస స

7578 SAA1339464
పపరర: బసవవశశరమహ సప మశశటట

7568 JBV3846177
పపరర: లత వలలర

భరస : యలర మసద vallu
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప pagada
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:35
లస: పప
93-102/475

93-103/133

భరస : శకనవరసరరవప vallu
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప పగడడల
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:55
లస: ససస స
93-102/472

7575 AP151010591229
పపరర: యలర మసద vallu

7570 SAA0921255
పపరర: ససతడ మహలకడహ పగడడల

93-102/868

తసడడ:డ కకకషష రమరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1336
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద కటయఖ వలక
ర
ఇసటట ననస:104-8-1337
వయససస:30
లస: పప

7569 SAA1030212
పపరర: అసజమహ బబ యవరపప

7562 SAA1258813
పపరర: ధరహ తతజ నశశసకరరరవప

93-103/132 7565 AP151010591631
7564 AP151010594478
పపరర: దసరర నశసకరరవప Nishankarrao
పపరర: రసగరరజ నశశసకరరరవప

7567 SAA0688531
పపరర: ఏడడకకసడలల వలక
ర

93-103/127

తసడడ:డ రసగరరజ
ఇసటట ననస:104-8-1336
వయససస:21
లస: పప

భరస : వరరసరశమ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1336
వయససస:67
లస: ససస స
93-102/466

7559 JBV2014132
పపరర: బలరరమసరశమ జడడగబ
తసడడ:డ రరమమరరవప Gidugu
ఇసటట ననస:104-8-1329
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ రరవప దడడకకరరస
ఇసటట ననస:104-8-1334
వయససస:27
లస: పప

భరస : రసగరరజ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1336
వయససస:37
లస: ససస స
7566 SAA0688556
పపరర: నడగలకడహ వలక
ర

7561 SAA0886301
పపరర: శవనడగరసదడ రరవప దడడకకరరస

93-103/124

తసడడ:డ శసకరరరవప pallaka
ఇసటట ననస:104-8-1327
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమమరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104-8-1329
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడ రరవప దడడకగరరస
ఇసటట ననస:104-8-1334
వయససస:25
లస: ససస స
7563 JBV2014769
పపరర: అలవవలమహ నశశసకరరరవప

7558 AP151010594486
పపరర: వజయకలమమరర జడడగబ

7556 JBV2013886
పపరర: ససబబయఖ పలర క

93-102/479

తసడడ:డ శకనసవరసరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1339
వయససస:27
లస: పప

7582 AP151010591318
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప

93-102/480

తసడడ:డ ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1339
వయససస:61
లస: పప
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7583 SAA0529594
పపరర: ససబబలకడహ నశశసకరరరవప

93-102/481

7584 JBV2015022
పపరర: అసకమహరరవప నశశసకరరరవప

93-102/482

93-102/483
7585 AP151010591126
పపరర: చసదడశశఖరరరవప నశశసకరరరవప

భరస : అసకమహరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1340
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1340
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1341
వయససస:56
లస: పప

7586 SAA1070531
పపరర: నడగమణణ నససన కరర రరవప

7587 JBV3844842
పపరర: రరవత నశశసకరరరవప

93-102/486
7588 AP151010594564
పపరర: వనసకటససబబమహ నశశసకరరరవప

93-102/484

93-102/485

భరస : అశశక కలమమర నససన కరర రరవప
ఇసటట ననస:104-8/1342
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1342
వయససస:31
లస: ససస స

7589 JBV2011468
పపరర: అశశక కలమమర నశశసకరరరవప

93-102/488 7591 AP151010594294
7590 AP151010591272
పపరర: సతఖనడనరరయణ నశశసకరరరవప
పపరర: రమమదతవ నశశసకరరరవప

93-102/487

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1342
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1342
వయససస:57
లస: పప

భరస : సతఖనడరరయణ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1342
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1343
వయససస:72
లస: ససస స

93-102/490 7593 SAA0728040
93-102/491 7594 AP151010591437
7592 SAA0918732
పపరర: ధనససజయరరవప నసససకరరరవప
పపరర: పప లలసశర రరవప నశశసకరరరవప
పపరర: సరసబశవరరవప నశశసకరరరవప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1343
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1343
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ దడనమబరరస nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1343
వయససస:56
లస: పప

7595 SAA1339480
పపరర: సకజన నశశసకరరరవప

7596 AP151010594344
పపరర: రతనకలమమరర chilla

7597 SAA1429687
పపరర: లలత చలర

93-102/917

భరస : ససరరసదడ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1346
వయససస:19
లస: ససస స
7598 SAA1258888
పపరర: గబరవయఖ కకనకక

భరస : రరసబబబబ chilla
ఇసటట ననస:104-8-1348
వయససస:45
లస: ససస స
93-102/869

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1349
వయససస:40
లస: పప
7601 SAA0916066
పపరర: తడవవణణ దడడకరస

93-103/135

93-103/138

తసడడ:డ ససబడహహణఖస కరలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1357
వయససస:19
లస: పప

7602 SAA0409359
పపరర: లకడహ కలమమరర ససరఖ

7605 SAA1336643
పపరర: మమధవ వననకకట

93-102/495

7608 JBV2011070
పపరర: ససబడమణఖస కరలశశటట

93-103/136

7611 SAA0918765
పపరర: తతజశశ నసససకరరరవ
భరస : ఈశశర రరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:27
లస: ససస స

7600 SAA1258722
పపరర: వనసకటటశశరరర కకనసకక

93-102/871

7603 SAA0395459
పపరర: అనససయ కకసడపరటటరర

93-103/137

భరస : సప మయఖ Kondapaturi
ఇసటట ననస:104-8-1349
వయససస:49
లస: ససస స
93-102/919

7606 JBV2011286
పపరర: శవకలమమరర కరలశశటట

93-102/494

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప Kalishetty
ఇసటట ననస:104-8-1357
వయససస:39
లస: ససస స
93-102/496

తసడడ:డ సరసబశవరరవప Kalishetty
ఇసటట ననస:104-8-1357
వయససస:42
లస: పప
93-102/872

93-102/918

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:104-8-1349
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సరయ రరమ
ఇసటట ననస:104-8-1355
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససబడహహణఖస Kalishetty
ఇసటట ననస:104-8-1357
వయససస:41
లస: ససస స
7610 SAA1256700
పపరర: వనసకటటష కరలశశటట

93-102/870

భరస : జయమ రరవప Surya
ఇసటట ననస:104-8-1349
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏకస Mamillapalli
ఇసటట ననస:104-8-1349
వయససస:37
లస: పప
7607 JBV3363561
పపరర: ససజజత Kalishetty

7599 SAA1289701
పపరర: ETUKURU PONNANKI

93-102/492

భరస : వరవససతరరవప చలర
ఇసటట ననస:104-8-1348
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : GURAVAIAH PONNANKI
ఇసటట ననస:104-8-1349
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ దడడకకరరస
ఇసటట ననస:104-8-1349
వయససస:24
లస: ససస స
7604 JBV3843414
పపరర: నడగరరజ మమమళళపలర

93-102/493

93-102/489

7609 SAA0727968
పపరర: వనసకట శకనవరస Kalisetty

93-102/497

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప Kalisetty
ఇసటట ననస:104-8-1357
వయససస:49
లస: పప
93-102/498

93-102/499
7612 SAA0463893
పపరర: వనసకట రమమదతవ నసససకరరరవ

భరస : అమరరనథ నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:31
లస: ససస స
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7613 AP151010594361
పపరర: ససవర కకటటశశరమహ
నసససకరరరవ
భరస : మహన రరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:58
లస: ససస స

93-102/500

7616 SAA1340959
పపరర: పరరశత రరడడడ

93-102/920

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:43
లస: ససస స
7619 JBV3843828
పపరర: సరళ నశశసకరరరవప

93-102/503

93-102/506

తసడడ:డ అసకమ రరవప kanna
ఇసటట ననస:104-8-1360
వయససస:32
లస: పప

7617 SAA1336668
పపరర: పవన కళళఖణ రరడడ

7618 SAA1336650
పపరర: బబబ పసడయ రరడడడ

93-102/921

7620 AP151010594427
పపరర: అనసతలకడహ నశశసకరరరవప

7623 JBV3363819
పపరర: నడగశశకలజ కనడన

7626 JBV3843455
పపరర: రవదతవరరజ కనడన

93-102/513 7629 SAA0807646
7628 JBV2011666
పపరర: nagaswararao నశశసకరరరవప
పపరర: మహలకడహ తననరర

93-102/922

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:18
లస: ససస స
93-102/504

7621 AP151010591321
పపరర: రరమమరరవప నశశసకరరరవప

93-102/507

7624 AP151010594435
పపరర: pavnsudha నశశసకరరరవప

93-102/511

7627 JBV3843851
పపరర: వజయలకడహ నశశసకరరరవప

93-103/139

7630 JBV3846045
పపరర: ససమపసడయ తననరర

93-103/140

7631 AP151010594541
పపరర: నరహలమదతవ తననరర తననరర

93-103/142 7633 SAA0728503
7632 AP151010594060
పపరర: వనజకలమమరర తననరర Tanniru
పపరర: జజనకక రరమయఖ తననరర

భరస : రరమకకటటశశరరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1364
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1364
వయససస:56
లస: ససస స
93-103/144

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1364
వయససస:32
లస: పప

7635 AP151010594291
పపరర: ఆదదలకడహ నశశసకరరరవప

93-102/514

7636 SAA0728032
పపరర: సరయరరస నశశసకరరరవప

93-102/517

7639 AP151010594343
పపరర: లకడహ నశశసకరరరవప

తసడడ:డ ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1365
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమబ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1367
వయససస:41
లస: ససస స

7640 JBV3841046
పపరర: బబలయఖ నశశసకరరరవప

7641 JBV3845146
పపరర: వనసకరయమహ నశశసకర రరవప

7642 SAA1010537
పపరర: నళన కమమదసల

తసడడ:డ వనసకయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1368
వయససస:71
లస: పప

భరస : బబలయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1369
వయససస:66
లస: ససస స

93-102/515

తసడడ:డ అసకమహ రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1365
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప నసససకర rao
ఇసటట ననస:104-8-1365
వయససస:27
లస: పప
93-102/519

93-103/143

తసడడ:డ హర నడధ బబబబ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1364
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసకమరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1365
వయససస:50
లస: ససస స

93-102/516 7638 AP151010591498
7637 SAA0728057
పపరర: భబవన కలమమర నశశసకరరరవప
పపరర: అసకమహరరవప నశశసకరరరవప

93-102/512

భరస : నడగరశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1361
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగనద బబబబ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1364
వయససస:27
లస: ససస స

7634 JBV3843141
పపరర: అసకమరరవప తననరర

93-102/508

భరస : చచసచసరరమమరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1360
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1361
వయససస:41
లస: పప

భరస : హరరనడథ బబబబ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1364
వయససస:46
లస: ససస స

93-102/505

తసడడ:డ ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1359
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అసకమ రరవప kanna
ఇసటట ననస:104-8-1360
వయససస:35
లస: పప

93-103/141

93-102/502

తసడడ:డ మహన రరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవ దతవరరజ kanna
ఇసటట ననస:104-8-1360
వయససస:34
లస: ససస స
93-102/509

7615 JBV2011005
పపరర: అమరరనథ నసససకరరరవ

తసడడ:డ మహన రరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమమరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1359
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బబనస nishshankar
ఇసటట ననస:104-8-1360
వయససస:30
లస: ససస స
7625 JBV3843463
పపరర: అశశక కలమమర కనడన

93-102/501

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1358
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1359
వయససస:33
లస: ససస స
7622 JBV3844768
పపరర: నడగజజఖత నశశసకర

7614 JBV3841020
పపరర: ఈశశర రరవప నసససకరరరవ

93-102/520

93-102/518

93-102/521

భరస : వనసకటటసశరరర కమమదసల
ఇసటట ననస:104-8-1370
వయససస:33
లస: ససస స
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93-102/522

భరస : శసకరరరవప కమమదసల
ఇసటట ననస:104-8-1370
వయససస:38
లస: ససస స
7646 JBV2014355
పపరర: దడనడరరవప చటబటల

93-102/525

93-102/528

93-102/531

93-102/534

93-103/146

93-103/149

93-103/152

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏనసగబల
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:37
లస: పప

7656 JBV2012730
పపరర: నడగరరజ mamidi

7659 JBV3844701
పపరర: వనసకట లకడహ ఏనసగబల

7662 AP151010594149
పపరర: అననపపరష ఏనసగబల

7665 JBV2011450
పపరర: అనససరఖమహ ఏనసగబల

93-103/155

7668 JBV3843125
పపరర: లకడహనడధ తననరర

93-102/535

7671 SAA0410845
పపరర: సరసబశవ రరవప యయనసగబల
తసడడ:డ అసజనవయబలల Enugula
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:38
లస: పప

7651 AP151010594094
పపరర: లకడహనడగమలలర శశరర దడడకకర

93-102/530

7654 SAA0529602
పపరర: మమనస mamidi

93-102/533

7657 SAA0916074
పపరర: అనత తననరర

93-103/145

భరస : లకడహ నడథ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:26
లస: ససస స
93-103/147

7660 JBV2013365
పపరర: రరమలకడహ వరరకకటట

93-103/148

భరస : శకనవరసరరవప Varikuti
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:37
లస: ససస స
93-103/150

7663 AP151010594162
పపరర: ధన లకడహ తననరర

93-103/151

భరస : రసగరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:55
లస: ససస స
93-103/153

7666 AP151010594146
పపరర: పదడహవత తననరర

93-103/154

భరస : వనసకటబడవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:80
లస: ససస స
93-103/156

తసడడ:డ రసగరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:32
లస: పప
93-103/158

93-102/527

భరస : నడగరరజ mamidi
ఇసటట ననస:104-8-1378
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయబలల ఏనసగబల
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:70
లస: ససస స

తలర : పరరశత మరరయమల
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:28
లస: పప
7670 JBV3841061
పపరర: నడగరసదడరరవప ఏనసగబల

93-102/532

భరస : శకనవరసరరవప� ఏనసగబల
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:58
లస: ససస స
7667 SAA0461343
పపరర: నడగ రరజ మరరయమల

7653 AP151010591067
పపరర: వనసకటబడవప దడడకకరస

7648 JBV3844966
పపరర: రమమదతవ నలర క

భరస : వనసకటబడవప drakhshar
ఇసటట ననస:104-8-1376
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నడగరసదడరరవప ఏనసగబల
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:38
లస: ససస స
7664 AP151010594058
పపరర: కరమమశశరమహ తననరర

93-102/529

తసడడ:డ నరసససహరరవప mamidi
ఇసటట ననస:104-8-1378
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప Enugula
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:32
లస: ససస స
7661 JBV2011732
పపరర: శశకలజ తననరర

7650 SAA0824038
పపరర: ఏడడకకసడలల రరడడడ

93-102/524

భరస : ఉమమమహహశశర రరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1374
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ drakhsharam
ఇసటట ననస:104-8-1376
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప mamidi
ఇసటట ననస:104-8-1378
వయససస:57
లస: ససస స
7658 SAA0534107
పపరర: హహమలత ఏనసగబల Enugula

93-102/526

తసడడ:డ లకడహ నడరరయణ reddy
ఇసటట ననస:104-8-1375
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప drakhsharaam
ఇసటట ననస:104-8-1376
వయససస:30
లస: పప
7655 SAA0727687
పపరర: రరజరశశరర mamidi

7647 SAA0824012
పపరర: అనసష రరడడడ

7645 SAA1010529
పపరర: వనసకటటశశరరర కమమదసల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కమమదసల
ఇసటట ననస:104-8-1370
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల reddy
ఇసటట ననస:104-8-1374
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల Reddi
ఇసటట ననస:104-8-1375
వయససస:41
లస: ససస స
7652 JBV3842523
పపరర: రరస పడసరద దడడకరరమ

93-102/523

తసడడ:డ దడనడరరవప chittala
ఇసటట ననస:104-8-1370
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ chittala
ఇసటట ననస:104-8-1370
వయససస:55
లస: పప
7649 AP151010594459
పపరర: వజయలకడహ Reddi

7644 JBV2014546
పపరర: శకనవరసరరవప చటబటల

7669 JBV2010262
పపరర: ససబబబరరవప తననరర

93-103/157

తసడడ:డ రసగరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:35
లస: పప
93-103/159

7672 AP151010591284
పపరర: శకనవరసరరవప ఏనసగబల

93-103/160

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల ఏనసగబల
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:50
లస: పప

Page 258 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

7673 AP151010591278
పపరర: నడగరరజ తననరర Tanniru

93-103/161

తసడడ:డ వనసకటబడవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1379
వయససస:52
లస: పప
7676 AP151010594157
పపరర: ఆదదశశషరవత మమడసరర Meduri

93-103/164

7677 JBV3843182
పపరర: పపరషచసదడరరవప మమడసరర

93-103/167

93-102/538

భరస : రరజమహన nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:41
లస: ససస స

7680 SAA0825994
పపరర: రరధదక నసర కరర రరవప

7675 JBV3846151
పపరర: భబగఖలకడహ మమడసరర

93-103/163

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1384
వయససస:30
లస: ససస స
93-103/165

తసడడ:డ లకడహ నడరరయణ Meduri
ఇసటట ననస:104-8-1384
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1384
వయససస:51
లస: పప
7682 AP151010594567
పపరర: కకటటశశరర నశశసకరరరవప

93-103/162

తసడడ:డ వనసకట రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1380
వయససస:61
లస: పప

భరస : లకడహనడరరయణ Meduri
ఇసటట ననస:104-8-1384
వయససస:45
లస: ససస స
7679 AP151010591461
పపరర: లకడహనడరరయణ మమడసరర

7674 SAA1043975
పపరర: రసగరరరవప తననరర

7678 SAA0395863
పపరర: ససబబబరరవప మమడసరర

93-103/166

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1384
వయససస:31
లస: పప
93-102/536

7681 SAA0825960
పపరర: ససజజత నసరహకర రరవప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:33
లస: ససస స

7683 AP151010594585
పపరర: అరరణ నశశసకరరరవప

7684 JBV3843844
పపరర: శతడరరవమహ నశశసకరరరవప

93-102/539

భరస : వనసకటటశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:22
లస: ససస స

7688 SAA1468925
పపరర: రరవత నలక

7689 JBV3842226
పపరర: చటటట బబబబ ఏటటకకరర

7690 SAA1336783
పపరర: శరగష ఏటటకకరర

భరస : నడగభబషణస
ఇసటట ననస:104-8-1391
వయససస:23
లస: ససస స
7691 SAA1030253
పపరర: ససపసడయ గగరరకపపడడ

తసడడ:డ డతవడ రరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1393
వయససస:25
లస: పప
93-102/543

తసడడ:డ బబలలర ఇఆ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1402
వయససస:23
లస: ససస స
7694 SAA1071752
పపరర: మననజ గగరరక పపడడ

93-103/20

భరస : జయ పడకరశ రరయపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1411
వయససస:20
లస: ససస స
7700 JBV2013464
పపరర: శరసత జజఖత ఏటటకకరర
భరస : గబరవయఖ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1414
వయససస:35
లస: ససస స

7698 SAA1258060
పపరర: నవన రరయపరటట

93-103/16

7701 SAA1343862
పపరర: రమమష పపలవరరస
తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:104-8-1419
వయససస:28
లస: పప

7696 SAA0807588
పపరర: కలలన ఏటటకకరర

93-103/169

భరస : రమమశ బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1411
వయససస:28
లస: ససస స
93-103/751

తసడడ:డ బలరరజ
ఇసటట ననస:104-8-1412
వయససస:21
లస: పప
93-103/661

93-103/17

తసడడ:డ అసకమహరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1403
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకహయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1405
వయససస:59
లస: పప
93-103/781

93-103/780

93-103/168 7693 SAA1071745
7692 AP151010591053
పపరర: బబలర యఖ గరరకపపడడ garikapudi
పపరర: ససధథర గగరరకపపడడ

7695 SAA1166537
పపరర: రసబబబబబబబబ ఏటటకకరర

93-102/873

తసడడ:డ అసకమహరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1394
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప Garikapudi
ఇసటట ననస:104-8-1402
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప గరరక పపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1404
వయససస:21
లస: పప
7697 SAA1337252
పపరర: కవఖ రరయపరటట

93-103/19

93-102/540

భరస : నడగరశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1387
వయససస:81
లస: ససస స

93-102/541 7686 AP151010591331
93-102/542 7687 SAA1278068
7685 JBV3841897
పపరర: నవన కలమమర నశశసకర రరవప
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నశశసకరరరవప
పపరర: శక లత నసరససకర రరవప

93-103/779

93-102/537

7699 SAA1258045
పపరర: పడవణ రరయపరటట

93-103/752

తసడడ:డ బలరరజ
ఇసటట ననస:104-8-1412
వయససస:19
లస: పప
93-103/782

7702 SAA1336759
పపరర: ససమఖ పపలవరరస

93-103/783

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:104-8-1419
వయససస:19
లస: ససస స
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93-102/544

తసడడ:డ అమహరరవ చసదదలల
ఇసటట ననస:104-8-1420
వయససస:24
లస: ససస స
7706 SAA0916231
పపరర: గగపస కకషష సప మశశటట

93-103/172

93-102/545

93-103/784

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:104-8-1425
వయససస:42
లస: పప
7715 AP151010591495
పపరర: పడసరద ఏటటకకరర

93-103/177

93-103/178

93-103/665

93-103/182

తసడడ:డ వర రరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1432
వయససస:26
లస: ససస స

93-103/754

7722 SAA1030444
పపరర: పసడయమసక ఏటటకకరర

7725 SAA1070572
పపరర: వనత ఏటటకకరర

93-103/668

7728 AP151010591469
పపరర: వజయపడసరద ఏటటకకరర

93-103/662

7731 AP151010594202
పపరర: బబలర మమహయ ఏటటకకరర
భరస : ఏససదడసస ఏనసగబల
ఇసటట ననస:104-8-1432
వయససస:43
లస: ససస స

7711 SAA1258078
పపరర: వజయమనసద పపరరపప గబ

93-103/753

7714 JBV2012169
పపరర: నడగమణణ ఏటటకకరర

93-103/176

7717 AP151010591346
పపరర: మఖరలల ఏటటకకరర ఏటటకకరర

93-103/663

తసడడ:డ కకటయఖ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1428
వయససస:56
లస: పప
93-103/179

7720 JBV3844057
పపరర: జజఖత దదపలలపపడడ

93-103/664

తసడడ:డ రరమకకటయఖ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1429
వయససస:42
లస: ససస స
93-103/180

7723 AP151010594679
పపరర: ససపపరష ఏటటకకరర

93-103/181

భరస : వరపడసరదస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1430
వయససస:40
లస: ససస స
93-103/666

7726 AP151010594680
పపరర: రగజజరరణణ ఏటటకకరర

93-103/667

భరస : వజయపడసరదస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1430
వయససస:40
లస: ససస స
93-103/669

తసడడ:డ దడనయయలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1430
వయససస:49
లస: పప
93-103/670

93-103/174

భరస : పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1427
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1430
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దడనయయలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1430
వయససస:46
లస: పప
7730 SAA0688622
పపరర: లమవణఖ ఏటటకకరర

7713 SAA1258094
పపరర: మసజషర ఏటటకకరర

7719 SAA1152156
పపరర: పడకరశస బబబబ దదపలలపపడడ

7708 AP151010591441
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సప మశశటట

తసడడ:డ ససధథర
ఇసటట ననస:104-8-1425
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1430
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1430
వయససస:28
లస: పప
7727 AP151010591184
పపరర: వరపడసరద ఏటటకకరర

93-103/175

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1429
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1429
వయససస:45
లస: పప
7724 SAA1070556
పపరర: రరహహల ఏటటకకరర

7710 AP151010594452
పపరర: లమరరర బబ రరబబ తషల�
borubowtula
భరస : బబబబ borubowtula
ఇసటట ననస:104-8-1425
వయససస:47
లస: ససస స

7716 AP151010594252
పపరర: ససవరరస ఏటటకకరర

93-103/171

తసడడ:డ కకకషటయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1420
వయససస:65
లస: పప

భరస : మమమఖరల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1428
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1429
వయససస:22
లస: ససస స
7721 JBV3841269
పపరర: రరమకకటయఖ దదపలలపపడడ

93-103/173

భసధసవప: రవ బబబబ
ఇసటట ననస:104-8-1426
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ భరస లమస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1427
వయససస:39
లస: పప
7718 SAA1152271
పపరర: మహ లకడహ దదపలలపపడడ

7707 JBV2015840
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప సప మశశటట

7705 AP151010594569
పపరర: లకడహ సప మశశటట

భరస : వనసకటటశశరరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1420
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1420
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససధథర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1425
వయససస:23
లస: ససస స
7712 SAA1336767
పపరర: ససధథర పపరరపప గబ

93-103/170

తసడడ:డ పడకరశరరవప Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1420
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1420
వయససస:26
లస: పప
7709 SAA1030238
పపరర: కకప జజఖత పపరరపప గబ

7704 JBV2011328
పపరర: బబజజ ఏటటకకరర

7729 AP151010591486
పపరర: అపరలరరవప ఏటటకకరర

93-103/673

తసడడ:డ రరమయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1431
వయససస:61
లస: పప
93-103/671

7732 SAA1071760
పపరర: వసశ ఏటటకకరర

93-103/741

తసడడ:డ వరరకజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1432
వయససస:23
లస: పప
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7733 SAA1258037
పపరర: రవ కలమమర తరరమలశశటట

93-103/755

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1432
వయససస:24
లస: పప
7736 JBV3845245
పపరర: ససధడరరణణ ఏటటకకరర

93-103/183

93-103/21

93-103/695

93-103/699

93-103/187

7743 SAA0395400
పపరర: మమరర ససనత మలలర ల

7746 AP151010591222
పపరర: ససబబబరరవప ఏటటకకరర

7749 JBV2011930
పపరర: కకషప ర కలమమర ఏటటకకరర

93-103/702

7752 AP151010594255
పపరర: ససపపరష మహ ఏటటకకరర

తసడడ:డ పడకరశస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:50
లస: పప

7755 AP151010591213
పపరర: దతవదడసస ఏటటకకరర

భరస : శశరర రరయల Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1443
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర రరయబలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1443
వయససస:44
లస: పప

93-103/700

7761 SAA1379163
పపరర: లమవణఖ లమల మసగళ
భరస : జజన రరయల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1443
వయససస:43
లస: ససస స

7741 JBV2010155
పపరర: పడకరష బబబబ ఏటటకకరర

93-103/694

7744 AP151010594341
పపరర: కలమమరర ఏటటకకరర

93-103/697

7747 AP151010594691
పపరర: సశరష లత ఏటటకకరర

93-103/186

భరస : మరరయదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:46
లస: ససస స
93-103/188

7750 JBV3844073
పపరర: శశభబరరణణ యయటటకకరర

93-103/692

భరస : కకరణ కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/703

7753 AP151010591140
పపరర: కకరణ ఏటటకకరర

93-103/705

తసడడ:డ దతవదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:39
లస: పప
93-103/707

7756 SAA0534149
పపరర: అమకతడరరయ పపరర

93-103/708

భరస : కకషషసరరజ పపరర
ఇసటట ననస:104-8-1443
వయససస:45
లస: ససస స
93-103/710

7759 SAA0527366
పపరర: శశరరరరయల ఏటటకకరర
ఏటటకకరర
తసడడ:డ పడకరశస Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1443
వయససస:70
లస: పప

93-103/711

93-103/786

7762 SAA1336775
పపరర: శరకవణణ పపరర

93-103/787

తసడడ:డ కకషషసరరజ పపరర
ఇసటట ననస:104-8-1443
వయససస:26
లస: పప
93-103/785

93-103/185

భరస : పడభబకరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1439
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:61
లస: పప

93-103/709 7758 SAA0636738
7757 SAA0534156
పపరర: మమరస మహ ఏటటకకరర ఏటటకకరర
పపరర: అవనడష పపరర

7760 SAA1379155
పపరర: జజన రరయబలల ఏటటకకరర

93-103/696

భరస : దతవదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:57
లస: ససస స
93-103/706

7738 SAA0728362
పపరర: శకకరనస చలర గరల

తసడడ:డ నడగరసదడస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1438
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దతవదడస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకషప ర కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:31
లస: ససస స
7754 JBV3841285
పపరర: మరరయదడసస ఏటటకకరర

93-103/693

తసడడ:డ పసచచయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1440
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1441
వయససస:33
లస: పప
7751 JBV3845310
పపరర: కమల ఏటటకకరర

7740 AP151010594170
పపరర: భబగఖమహ ఏటటకకరర

93-103/674

తసడడ:డ బబబబ చలర గరల
ఇసటట ననస:104-8-1434
వయససస:26
లస: పప

భరస : రమమష ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1439
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1440
వయససస:47
లస: ససస స
7748 JBV3841293
పపరర: రమమష బబబబ ఏటటకకరర

93-103/184

భరస : నడగరసదడస� ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1438
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరసదడస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1438
వయససస:40
లస: పప
7745 AP151010594029
పపరర: భబదతవ ఏటటకకరర ఏటటకకరర

7737 JBV2010957
పపరర: బబజజ చలర గరల

7735 JBV3846169
పపరర: సలలమ ఏటటకకరర

భరస : బబల సరశమ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1433
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1434
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడకరష బబబబ ఏటటకలరగ
ఇసటట ననస:104-8-1438
వయససస:22
లస: ససస స
7742 AP151010591036
పపరర: తషఫరనస రరవప ఏటటకకరర

93-103/22

తసడడ:డ మరరయదడస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1433
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:104-8-1434
వయససస:32
లస: ససస స
7739 SAA1094796
పపరర: పడవలర క ఏటటకకరర

7734 SAA1188721
పపరర: రరబస ఏటటకకరర

తలర : అమకతడ రరయ
ఇసటట ననస:104-8-1443
వయససస:23
లస: ససస స
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93-103/189

భరస : ససధడకరబబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1444
వయససస:32
లస: ససస స
7766 AP151010591045
పపరర: పడభబదడసస ఏటటకకరర

93-103/714

7769 JBV2011740
పపరర: మమరరవసససధర ఏటటకకరర
ఏటటకకరర
భరస : చసతయఖ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1446
వయససస:44
లస: ససస స

93-103/716

7772 SAA1258029
పపరర: పడమధ ఏటటకకరర

93-103/756

93-103/722

93-103/788

93-102/548

7779 SAA0921131
పపరర: తడనడధ మరరయమల

93-102/550

7768 AP151010594138
పపరర: మమరస మహ ఏటటకకరర

93-103/719
7771 JBV3360112
పపరర: చసతయఖ ఏటటకకరర ఏటటకకరర

93-103/720

7774 JBV2016855
పపరర: ఆదదమహ నసదదగస

93-103/721

తసడడ:డ నడనయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:104-8-1447
వయససస:35
లస: ససస స
93-103/723

7777 SAA1015974
పపరర: వరయఖ నసదదగస

93-103/724

తసడడ:డ నడనయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:104-8-1447
వయససస:41
లస: పప
93-102/546

7780 JBV3840725
పపరర: మహన కకషష మరరయమల

93-102/547

తసడడ:డ చసదడమమళ Miriyala
ఇసటట ననస:104-8-1449
వయససస:31
లస: పప

93-103/191 7783 JBV3844958
7782 AP151010591072
పపరర: చసదడమమళ మరరయమల Miriyala
పపరర: శవ వనసకట కలమమరర మరరఖల

7785 AP151010588256
పపరర: నడగరశశరరరవప తషమహల

93-103/717

తసడడ:డ చననబబయ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1446
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నడసరయఖ Miriyala
ఇసటట ననస:104-8-1449
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబయఖ miriyala
ఇసటట ననస:104-8-1451
వయససస:52
లస: ససస స

93-102/549

భరస : ససబబయఖ miriyala
ఇసటట ననస:104-8-1451
వయససస:31
లస: ససస స
93-101/419

7786 SAA1244441
పపరర: మమనషర నశశసకరరరవప

93-101/958

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమహల
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవ నడగరసదడరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:19
లస: ససస స

93-102/874

93-103/192
7788 AP151010591271
పపరర: శవనడగరసదడరరవప నశసకరరరవప
Nishankarrao
తసడడ:డ మబతస యఖ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:41
లస: పప

7789 AP151010591124
పపరర: శకనవరసరరవప నశసకరరరవప
Nishankarrao
తసడడ:డ మబతస యఖ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:43
లస: పప

93-103/193

93-103/728

7791 JBV3843885
పపరర: పదడహవత నశశసకరరరవప

7792 AP151010594056
పపరర: సతఖవత నశసకరరకవప

93-103/730

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:19
లస: పప
7790 JBV2016327
పపరర: లకడహ రమమదతవ నశశసకరరరవప

93-103/718

తసడడ:డ చసదడమమళ మరరయమల
ఇసటట ననస:104-8-1449
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపఇ సససకర
ఇసటట ననస:104-8-1449
వయససస:55
లస: పప

7787 SAA1256544
పపరర: కకషష కకషప ర నశశసకరరరవప

7770 SAA0916397
పపరర: ససదథప ఏటటకకరర

7776 JBV2011500
పపరర: పడభబదడసస నసదదగస

93-103/713

భరస : చననబబబయ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1445
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ నడనయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:104-8-1447
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:104-8-1447
వయససస:18
లస: పప

7784 AP151010594553
పపరర: పరరశత miriyala

93-103/715

భరస : పడభబ Nandigam
ఇసటట ననస:104-8-1447
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరయఖ Nandigam
ఇసటట ననస:104-8-1447
వయససస:37
లస: ససస స

7781 SAA1036327
పపరర: దడనడరరవప సససకర

7767 AP151010591189
పపరర: మరరయదడసస ఏటటకకరర
ఏటటకకరర
తసడడ:డ చననబబబయ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1445
వయససస:43
లస: పప

7773 JBV3845088
పపరర: వనసకరటరతనస నసదదగస

7765 JBV2011781
పపరర: కలలన ఏటటకకరర

భరస : మరరయదడసస Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1445
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1446
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసతయఖ
ఇసటట ననస:104-8-1446
వయససస:18
లస: పప

7778 SAA1336791
పపరర: సరగర బబబబ నసదదగస

93-103/190

భరస : సరశమదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1444
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చననబబబయ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1445
వయససస:40
లస: పప

7775 JBV2011799
పపరర: రమణ నసదదగస

7764 AP151010594253
పపరర: జవమహ ఏటటకకరర

భరస : శవ నడగరసదడరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:39
లస: ససస స

93-103/729

భరస : మబతస యఖ నశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:57
లస: ససస స
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7793 SAA1030196
పపరర: నడగలకడహ నససన కరర రరవప

93-103/757

93-103/758 7795 JBV3363678
7794 SAA1289446
పపరర: హహమసత సరయ నశశసకరరరవప
పపరర: రమమదతవ వననకకట

తసడడ:డ మబతస యఖ నససన కరర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1453
వయససస:21
లస: పప

7796 JBV3846128
పపరర: తడవవణణ పటటటల

7797 JBV3843190
పపరర: రరధ కకషష పటటట ల

93-103/195

భరస : రరధ కకషష పటటటల
ఇసటట ననస:104-8-1463
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ రరవప ససకరర
ఇసటట ననస:104-8-1470
వయససస:69
లస: ససస స
7802 AP151010591041
పపరర: వనసకటబదదడ Nishankarrao

93-102/554

7803 JBV2011765
పపరర: రరధ శవరలశశటట
భరస : శకనవరస రరవప శవరలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1485
వయససస:41
లస: ససస స

7805 JBV3841079
పపరర: శకనవరస రరవప శవరలశశటట

7806 JBV2011690
పపరర: ససనత తననరర

93-103/200

తసడడ:డ శవయఖ శవరలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1485
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1486
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సససదరయఖ గగపరలదడసస
ఇసటట ననస:104-8-1488
వయససస:42
లస: ససస స
93-103/208

93-102/558

భరస : శవరజ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1490
వయససస:43
లస: ససస స
7820 SAA1152180
పపరర: నరహదడ నసససకరరరవప
తసడడ:డ శవరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1490
వయససస:21
లస: ససస స

7812 SAA0534073
పపరర: శకలకడహ కరళశశటట Kalisetty

7815 JBV2012557
పపరర: హరరబబబబ కరలశశటట

93-103/198

7801 AP151010591438
పపరర: గణణష Nishankarrao

7804 SAA1070622
పపరర: ససధడకర ససవరలమశశటట

93-103/199

93-103/201

7807 JBV3363793
పపరర: శవకలమమరర తననరర Tanniru

93-103/204

7810 SAA0826067
పపరర: వనసకట నరసమహ అలమరస

93-102/555

భరస : భబజసగ రరవప allam
ఇసటట ననస:104-8-1488
వయససస:71
లస: ససస స
93-103/206

7813 SAA1030451
పపరర: ఇసదదర దతవ కరలశశటట

93-103/207

భరస : ససరరష కలమమర కరలశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1489
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/209

7816 JBV3844941
పపరర: నడగజజఖత బబ లర స

93-102/556

భరస : పపరషచసదడ రరవప Bollam
ఇసటట ననస:104-8-1490
వయససస:31
లస: ససస స

7818 JBV3841939
పపరర: పపరషచసదడ రరవప బబ లర స

7819 JBV2012854
పపరర: శవరజ నశశసకరరరవప

భరస : గగపస కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-8-1491
వయససస:20
లస: ససస స

93-103/202

భరస : కకషరషరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1486
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరజరసదపడసరదస Kalisetty
ఇసటట ననస:104-8-1489
వయససస:34
లస: పప

7821 SAA1152248
పపరర: భబరరగవ కకసడతటట

93-102/553

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససవరలమశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1485
వయససస:22
లస: పప

93-102/559

తసడడ:డ దడనడ రరవప Bollam
ఇసటట ననస:104-8-1490
వయససస:35
లస: పప
93-103/210

93-103/759

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1474
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరరబబబబ Kalisetty
ఇసటట ననస:104-8-1489
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరజరసదపడసరదస కరళశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1489
వయససస:33
లస: పప
7817 AP151010594566
పపరర: ధనలకడహ నశశసకరరరవప

93-102/552

తసడడ:డ నడరరయణసరశమ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1486
వయససస:65
లస: పప
93-103/205

7798 SAA1258086
పపరర: ఆదదశశషష నశశసకరరరవప
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1463
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవ నడగరశశరరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1486
వయససస:33
లస: ససస స

93-103/203 7809 JBV2013068
7808 JBV3360963
పపరర: శవ నడగ మలలర శశరరరవప తననరర
పపరర: కకషషరరవప తననరర Tanniru

7814 JBV2012565
పపరర: ససరరష కలమమర కరలశశటట

93-103/196

భరస : వనసకటబదదడ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1474
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1474
వయససస:56
లస: పప

7811 AP151010594333
పపరర: వనసకరయమహ గగపరలదడసస

భరస : సరసబశవరరవప Vinnakota
ఇసటట ననస:104-8-1463
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ Pattela
ఇసటట ననస:104-8-1463
వయససస:61
లస: పప

93-103/197 7800 JBV3844636
7799 SAA0463919
పపరర: Chinaవవసకరయమహ Sunkara
పపరర: నళన నశశసకరరరవప

93-103/194

93-102/560

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1490
వయససస:47
లస: పప
93-103/26

93-103/211
7822 AP151010594014
పపరర: కకటటశశరమహ కకసడతటట Sunkara

భరస : మసరసన Sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1491
వయససస:62
లస: ససస స
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93-103/212

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-8-1491
వయససస:30
లస: పప
7826 AP151010594597
పపరర: వనసకరయమహ డతగల Degala

7824 AP151010591216
పపరర: కరమమశశరరరవప కకసడతటట

93-103/213

తసడడ:డ మసరసన కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-8-1491
వయససస:59
లస: పప
93-103/215

భరస : సరసబశవరరవప Degala
ఇసటట ననస:104-8-1493
వయససస:52
లస: ససస స

7827 JBV2015071
పపరర: వనసకటససబబబరరవప డతగల

7825 JBV3844677
పపరర: శకలకడహ డతగల

93-103/214

భరస : ససబబబరరవప Degala
ఇసటట ననస:104-8-1493
వయససస:30
లస: ససస స
93-103/216

తసడడ:డ సరసబశవరరవప Degala
ఇసటట ననస:104-8-1493
వయససస:37
లస: పప

7828 SAA0534081
పపరర: శరరషర తననరర Tanniru
భరస : శకనవరసరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1495
వయససస:28
లస: ససస స

93-103/218 7830 SAA1258789
93-102/875 7831 SAA1258763
7829 AP151010591508
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర Tanniru
పపరర: రమమరరవప RATHAM SETTY
పపరర: NAGARJUNA RATHAM
SETTY
తసడడ:డ అచచయఖ Tanniru
తసడడ:డ VENKATA RAYUDU
తసడడ:డ RAMARAO
ఇసటట ననస:104-8-1495
ఇసటట ననస:104-8-1507
ఇసటట ననస:104-8-1507
వయససస:43
లస: పప
వయససస:50
లస: పప
వయససస:29
లస: పప

7832 AP151010594565
పపరర: భబగఖలకడహ Tanniru

93-102/561

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1519
వయససస:62
లస: ససస స

7833 JBV2012201
పపరర: పడవణ తననరర

తసడడ:డ శవయఖ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1519
వయససస:61
లస: పప
7838 SAA0688549
పపరర: శవరరమ కకషష చసదస

93-102/566

93-103/220

7842 SAA0395467
పపరర: చటటటమహ పరలకరయల

93-103/760

7845 SAA1030519
పపరర: రరజరశశరర నసతషలపరటట

93-103/11

93-103/224

7850 SAA1432335
పపరర: రరమబలల నసతలపరటట

93-103/789

7848 JBV3841095
పపరర: వనసకటటశశరరర నసతషలపరటట

93-103/221

భరస : వనసకటటశశరరవప Nanduri
ఇసటట ననస:104-8-1524
వయససస:41
లస: ససస స

93-102/565

7840 SAA1198282
పపరర: వనసకటటష చసదస

93-103/12

7843 AP151010594554
పపరర: గగవసదమహ ససదస sandu

93-103/222

భరస : రరఘవయఖ Sandu
ఇసటట ననస:104-8-1522
వయససస:72
లస: ససస స
93-102/568

7846 JBV2012607
పపరర: వనసకరయమహ నసతలపరటట

93-103/223

భరస : రవదతవరరజ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1523
వయససస:34
లస: ససస స
93-103/225

తసడడ:డ రరమబలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1523
వయససస:30
లస: పప
7851 AP151010594429
పపరర: లకడహ నసడసరర Naduri

7837 JBV3844719
పపరర: రరజఖలకడహ ఎరకసశశటట

తసడడ:డ మమరససడతయబలల చసదస
ఇసటట ననస:104-8-1522
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నసతషలపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1523
వయససస:28
లస: ససస స

7847 AP151010594487
పపరర: కకషషకలమమరర నసతలపరటట
Draksharam
భరస : రరమబలల Nutalapati
ఇసటట ననస:104-8-1523
వయససస:62
లస: ససస స

93-102/563
7834 JBV2010940
పపరర: అనల అసకమహ రరవప తననరర

భరస : శకనవరసరరవప erramsetty
ఇసటట ననస:104-8-1520
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప Palakayala
ఇసటట ననస:104-8-1522
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల చసదస
ఇసటట ననస:104-8-1522
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అపలయఖ
ఇసటట ననస:104-8-1523
వయససస:75
లస: పప

93-103/219

భరస : శకనవరసరరవప చసదస
ఇసటట ననస:104-8-1522
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల Sandu
ఇసటట ననస:104-8-1522
వయససస:47
లస: ససస స
7844 SAA0688564
పపరర: శకనవరసస చసదస

7839 SAA1086784
పపరర: లకడహ నడగ ససజనఖ చసదస

93-102/876

తసడడ:డ వనసకటసరఅబశవరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1519
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవయఖ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1519
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల చసదస
ఇసటట ననస:104-8-1522
వయససస:26
లస: పప
7841 AP151010594574
పపరర: కకషషకలమమరర ససదస sandu

93-102/562

తసడడ:డ వనసకటసరఅబశవరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1519
వయససస:33
లస: పప

93-102/564 7836 AP151010594425
7835 AP151010591013
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప Tanniru
పపరర: సరగజన తననరర Tanniru

93-103/217

7849 JBV2012599
పపరర: రవదతవరరజ నసతలపరటట

93-103/226

తసడడ:డ రరమబలల నసతలపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1523
వయససస:38
లస: పప
93-103/227

7852 AP151010594426
పపరర: నడగరసదడమహ నసడసరర Naduri

93-103/228

భరస : ససబడహహణఖస Nanduri
ఇసటట ననస:104-8-1524
వయససస:57
లస: ససస స
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7853 AP151010591309
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నసడసరర
Naduri
తసడడ:డ ససబడహహణఖస Nanduri
ఇసటట ననస:104-8-1524
వయససస:46
లస: పప

93-103/229

7856 SAA0918419
పపరర: సరసబశవరరవప తచలరమమకల

93-102/570

93-103/232

93-103/235

7858 AP151010594593
పపరర: పరరశత నశసకరరవప
Nishankarrao
భరస : పప తషరరజ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1526
వయససస:47
లస: ససస స

93-103/231

7860 AP151010594402
పపరర: నడగమణణ నశసకరరరవప

93-103/233

7861 JBV2010726
పపరర: రవకలమమర నశశసకరరరవప

93-103/234

7863 AP151010594464
పపరర: కకటటశశరమహ Nishankarrao

తసడడ:డ అసకమహరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1527
వయససస:33
లస: పప
93-102/571

భరస : శకనవరసరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1528
వయససస:41
లస: ససస స
93-102/573

తసడడ:డ వనసగళరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1528
వయససస:45
లస: పప
7868 AP151010594604
పపరర: నడగమణణ నశశసకరరరవప

93-103/230

భరస : అసకమహ రరవప నశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1527
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1527
వయససస:60
లస: పప
7865 AP151010591257
పపరర: శకనవరసరరవప Nishankarrao

7857 SAA0916124
పపరర: అశశన నసససకర రరవప

93-102/574 7867 SAA0534099
7866 AP151010591477
పపరర: శవరరమకకషషయఖ నశశసకరరరవప
పపరర: రమమదతవ అలమర

93-103/238

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1528
వయససస:47
లస: ససస స
7871 AP151010591368
పపరర: ఆచడరఖలలనన urubandi

7872 AP151010591085
పపరర: రరహహల Nishankarrao

93-102/577

తసడడ:డ రవసదడనడద urubandi
ఇసటట ననస:104-8-1537
వయససస:41
లస: పప
7874 JBV3363751
పపరర: రమమదతవ కరయల Kayala

7875 SAA0918047
పపరర: ససవర కరయల

93-103/236

7870 JBV3844727
పపరర: అనసరరధ నశశసకర

93-102/575

భరస : రరహహల Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1537
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరరరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1537
వయససస:42
లస: పప
93-103/240

7873 SAA0918039
పపరర: పరవన ససధ కరయల

93-103/239

తసడడ:డ ఆడడవ రఘబకలల గరసధరరశడడ కరయల
ఇసటట ననస:104-8-1542
వయససస:25
లస: ససస స
93-103/241

93-103/242
7876 AP151010591283
పపరర: రఘబకలల గసధరరశడడ కరయల

భరస : రఘబకలల గసధరశరరవప Kayala
ఇసటట ననస:104-8-1542
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆడడవ రఘబకలల గరసధరరశడడ కరయల
ఇసటట ననస:104-8-1542
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ Kayala
ఇసటట ననస:104-8-1542
వయససస:50
లస: పప

7877 JBV3844602
పపరర: రరవత తననరర

7878 JBV3363777
పపరర: రరజరశశరర తననరర

7879 JBV2011674
పపరర: నడరరయణమహ తననరర

93-103/243

తసడడ:డ అసకమహరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1543
వయససస:29
లస: ససస స
7880 AP151010591211
పపరర: అసకమరరవప Tanniru
తసడడ:డ నడరరయణసరశమ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1543
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1543
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/246

93-103/244

93-103/245

తసడడ:డ అసకమహరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1543
వయససస:34
లస: ససస స

93-103/247 7882 JBV2011872
7881 AP151010594163
పపరర: కకషషకలమమరర తననరర Tanniru
పపరర: నడరరయణసరశమ తననరర

భరస : కలచతలరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1544
వయససస:48
లస: ససస స

93-102/572

భరస : అనల కలమమర అలమర
ఇసటట ననస:104-8-1528
వయససస:28
లస: ససస స

7869 AP151010591232
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప
నశసకరరరవప Nishankarrao
తసడడ:డ పరపరరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1528
వయససస:51
లస: పప

93-102/576

7864 AP151010594594
పపరర: ఆదదలకడహ Nishankarrao

భరస : శవరరమకకషషయఖ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1528
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1528
వయససస:46
లస: పప
93-103/237

93-102/569
7855 SAA0823733
పపరర: కలమఖణ శశ కలమమర పడతవరడ

తసడడ:డ పడసరద prathivada
ఇసటట ననస:104-8-1525
వయససస:26
లస: పప

భరస : రవ కలమమర నసససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1526
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1526
వయససస:24
లస: పప
7862 JBV2014942
పపరర: అసకమరరవప నశశసకరరరవప

93-103/761

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1524
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ తచలరమమకల
ఇసటట ననస:104-8-1525
వయససస:36
లస: పప
7859 SAA1152305
పపరర: కకపరవరస నసససకరరరవప

7854 SAA1094820
పపరర: మమధసరర నసడసరర

93-103/248

తసడడ:డ కలచతలరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1544
వయససస:33
లస: పప
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7883 SAA0916108
పపరర: నరసససహ రరవప తననరర

93-103/249

తసడడ:డ కలచతల రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1544
వయససస:33
లస: పప
7886 SAA1065788
పపరర: ఆదదలకడహ తననరర

93-103/762

93-102/580

93-103/255

భరస : అసకమరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1546
వయససస:58
లస: ససస స
7895 AP151010594092
పపరర: ససతమహ తననరర Tanniru

93-103/258

93-103/261

93-102/583

93-103/734

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:64
లస: పప
7910 AP151010594063
పపరర: వనసకటరమణ tanniru
భరస : మమరససడతయబలల tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1550
వయససస:42
లస: ససస స

7891 JBV3844610
పపరర: శకలకడహ తననరర

93-103/254

7893 JBV2015089
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

93-103/256

93-103/257
7894 JBV3843471
పపరర: వనసకట రరమమసజనవయబలల
చచనడనయపరలలస
తసడడ:డ ససబబబరరవప Chennaipalem
ఇసటట ననస:104-8-1546
వయససస:39
లస: పప

93-103/259

7897 JBV3842093
పపరర: నడగరశశర రరవప తననరర

7896 AP151010594299
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర Tanniru

7899 JBV3843695
పపరర: పసడససలర మ రతన మమడసరర

7902 SAA0916082
పపరర: వజయ మమడసరర

7905 JBV2012755
పపరర: ససరరష బబబబ మమడసరర

7908 SAA1440122
పపరర: ససభదడ దతవ సససకర

7911 AP151010594454
పపరర: వనసకరయమహ సససకర
భరస : రరమచసదడడరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1550
వయససస:62
లస: ససస స

93-103/260

తసడడ:డ దడనడ రరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1547
వయససస:31
లస: పప
93-102/581

7900 AP151010594345
పపరర: వనసకటరమణ Meduri

93-102/582

భరస : వనసకటబడయబడడ Meduri
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:54
లస: ససస స
93-103/732

7903 JBV2016384
పపరర: తషలసస కకలగరన

93-103/733

భరస : వజయ కలమమర కకలగరన
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/735

7906 SAA0395962
పపరర: వజయ కలమమర కకలగరన

93-103/736

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:40
లస: పప
93-100/1127

తసడడ:డ మమరససడతయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-8-1550
వయససస:21
లస: ససస స
93-102/584

93-102/579

భరస : అసకమహరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1546
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:35
లస: పప
93-103/737

7888 SAA0826042
పపరర: మణణ తననరర

భరస : రరమమసజనవయబలల� చచనడనయపరలలస
ఇసటట ననస:104-8-1546
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబబ మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:72
లస: ససస స
7907 AP151010591262
పపరర: రరమమరరవప మమడసరర మమడసరర

93-103/253

తసడడ:డ వనసకటబడయబడడ Meduri
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖనడయబడడ Meduri
ఇసటట ననస:104-8-1549
వయససస:51
లస: పప
7904 AP151010594153
పపరర: నడగమలలర శశరర మమడసరర

7890 JBV3846003
పపరర: వరమహ చచననయపరలలస�

93-103/251

భరస : ఉదయచనడ న రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1546
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1547
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకకషషయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1547
వయససస:61
లస: పప
7901 AP151010591537
పపరర: వనసకటబడయబడడ Meduri

93-103/252

తసడడ:డ మమరససడతయబలల Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1546
వయససస:33
లస: పప

భరస : దడనడరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1547
వయససస:57
లస: ససస స
7898 AP151010591341
పపరర: దడనడరరవప తననరర

7887 JBV2015048
పపరర: ఉదయచసదడరరవప తననరర

7885 AP151010591289
పపరర: కలచతలరరవప Tanniru

తసడడ:డ నడరరయణసరశమ Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1544
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1545
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకల
ఇసటట ననస:104-8-1546
వయససస:25
లస: పప
7892 AP151010594161
పపరర: పదడహవత తననరర Tanniru

93-103/250

తసడడ:డ కలచతలరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1544
వయససస:34
లస: పప

భరస : నడరరయణ సరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1544
వయససస:25
లస: ససస స
7889 SAA0927287
పపరర: అసకమహరరవప కకల

7884 JBV2011864
పపరర: శకనవరసరరవప తననరర

7909 SAA1438274
పపరర: శకనవరస ససకర

93-101/1008

తసడడ:డ రరసబబబబ సససకర
ఇసటట ననస:104-8-1550
వయససస:23
లస: పప
93-102/585

7912 SAA1445451
పపరర: దసరర భవరన తననరర

93-102/923

భరస : మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1550
వయససస:30
లస: ససస స
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7913 JBV3843877
పపరర: శవపరరశత సససకర Sunkara

93-103/262

భరస : మమరససడతయబలల Sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1551
వయససస:38
లస: ససస స
93-103/265

7919 AP151010594079
పపరర: శవపరరశత కరళశశటట

93-103/266

93-103/268

93-103/271

93-103/274

93-102/590

భరస : చసదడశశఖర తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1554
వయససస:46
లస: ససస స
93-102/593

తసడడ:డ అసకమరరవప Bollam
ఇసటట ననస:104-8-1557
వయససస:41
లస: పప

93-102/587

7920 AP151010591494
పపరర: బబబబరరజరసదడపస
డ రద కరళశశటట

భరస : రరమకకటటసశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1552
వయససస:28
లస: ససస స
93-103/267

7923 SAA0534065
పపరర: నడగ ససగబణ నడదచసడర

7926 SAA1015982
పపరర: వజయ బబలగబరర

93-103/269

93-102/596

93-103/272

7932 AP151010591076
పపరర: చసదడశశఖర తననరర

93-102/591

7941 AP151010594140
పపరర: వనసకటరతనస నశశసకరరరవప
భరస : శశషగరరరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1558
వయససస:60
లస: ససస స

93-103/270

7927 JBV3843133
పపరర: శవ బబలగబరర

93-103/273

7930 SAA0824046
పపరర: రమఖ పసడయమ తననరర

93-102/589

తసడడ:డ చసదడ శశఖర tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1554
వయససస:26
లస: ససస స
7933 JBV3843810
పపరర: రరణబకరదతవ పపపరలళళళ

93-102/592

భరస : ససబబబరరవప puppala
ఇసటట ననస:104-8-1555
వయససస:51
లస: ససస స
93-102/594

7936 JBV3841004
పపరర: ససబబబరరవప పపపరలల

93-102/595

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర puppala
ఇసటట ననస:104-8-1555
వయససస:51
లస: పప
93-102/597

భరస : రరమమరరవప Bollam
ఇసటట ననస:104-8-1557
వయససస:34
లస: ససస స
93-102/599

7924 JBV3843869
పపరర: కకకషషవవణణ బబలగబరర

తసడడ:డ బబలయఖ బబలగబరర
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:39
లస: పప
93-103/275

7938 JBV2015063
పపరర: నడగమణణ బబ లర స

93-102/588

భరస : శవ బబలగబరర
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:39
లస: ససస స

7929 AP151010591467
పపరర: మబతస యఖ నశశసకరరరవప
Nishankarrao
తసడడ:డ నడగయఖ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:61
లస: పప

7935 JBV3841012
పపరర: నడగరరరజన పపపరలళ

7921 SAA0918773
పపరర: సతఖనడరరయణ రరచమడడగబ
తసడడ:డ శకనవరససలల రరచమడడగబ
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప puppala
ఇసటట ననస:104-8-1555
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ చకకవరరస నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1557
వయససస:23
లస: ససస స
7940 AP151010591356
పపరర: రరమమరరవప Bollam

7918 SAA1030246
పపరర: దథనమహ తననరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1554
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప puppala
ఇసటట ననస:104-8-1555
వయససస:30
లస: పప
7937 SAA1051549
పపరర: అపరష నసససకరరరవప

93-102/586

తసడడ:డ శవ బబలగబరర
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప నడదచసడర
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:41
లస: పప

7934 JBV3843489
పపరర: మబరళకకషష పపపరలళళ

7917 SAA1030600
పపరర: ఆదదలకడహ తననరర

భరస : ససరరష బబబబ nadendla
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవయఖ sivalasetty
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:67
లస: ససస స

7931 AP151010594080
పపరర: శశషరరతనస తననరర

93-103/264

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరళశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1552
వయససస:61
లస: పప

భరస : వజయ బబలగబరర
ఇసటట ననస:104-8-1553
వయససస:24
లస: ససస స

7928 SAA0527259
పపరర: ససరరష బబబబ నడదచసడర

7915 AP151010591485
పపరర: మమరససడతయబలల సససకర
Sunkara
తసడడ:డ సప మయఖ Sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1551
వయససస:40
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1552
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబబరరజరసదడపస
డ రద కరళశశటట
ఇసటట ననస:104-8-1552
వయససస:52
లస: ససస స

7925 AP151010594471
పపరర: ససతడరరవమహ శవరలశశటట

93-103/263

భరస : మమరససడతయబలల సససకర
ఇసటట ననస:104-8-1551
వయససస:50
లస: ససస స

7916 AP151010591436
పపరర: మమరససడతయబలల సససకర
Sunkara
తసడడ:డ రరమయఖ Sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1551
వయససస:53
లస: పప

7922 SAA1015990
పపరర: శక లత బబలగబరర

7914 AP151010594087
పపరర: శకలకడహ సససకర

7939 AP151010594193
పపరర: రరమబడడ Bollam

93-102/598

భరస : అసకమరరవప Bollam
ఇసటట ననస:104-8-1557
వయససస:62
లస: ససస స
93-102/600

7942 AP151010591347
పపరర: శశషగరరరరరవప నశశసకరరరవప

93-102/601

తసడడ:డ ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1558
వయససస:75
లస: పప
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93-102/602

తసడడ:డ మమరకసడతలక తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1559
వయససస:46
లస: పప
7946 JBV2011849
పపరర: పరమమశశరరరవప సససకర

93-102/605

7947 JBV2013233
పపరర: మమరససడతయబలల సససకర

93-102/608

7950 AP151010594496
పపరర: అనససరఖమ నశశసకరరరవప
భరస : రరమపడసరద nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1561
వయససస:80
లస: ససస స

7952 AP151010594054
పపరర: అనత tanniru

7953 SAA1043900
పపరర: పపడమ చసద Tanniru

93-102/611

భరస : శశషష tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1562
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపడమ చసద
ఇసటట ననస:104-8-1562
వయససస:20
లస: ససస స
7958 AP151010594062
పపరర: భబనసమత నశశసకరరరవప

93-102/606

7956 JBV3845443
పపరర: శవ పరరశత నశశసకర

7959 AP151010594540
పపరర: అచచమహ నశశసకరరరవప

భరస : శవశసకరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1563
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఎరరకయ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1563
వయససస:67
లస: ససస స

93-102/877
7961 SAA1258847
పపరర: మబరళమహన కకషష నసరససకర
రరవప
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1563
వయససస:20
లస: పప

7962 SAA1258839
పపరర: అఖలజజ నసరససకర రరవప
భరస : కణక దసరర నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1565
వయససస:22
లస: ససస స

7964 AP151010594456
పపరర: రరజరశశరర కకలమ Kola

7965 SAA0395350
పపరర: కనకదసరర నశశసకరరరవప

93-103/277

భరస : ససబబబరరవప Kola
ఇసటట ననస:104-8-1565
వయససస:42
లస: ససస స

93-102/607

7951 SAA0918641
పపరర: వనసకట సరయ పడసరద
నసససకరరరవప
తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1561
వయససస:24
లస: పప

93-102/610

93-102/612

7954 AP151010591073
పపరర: శశషష tanniru

93-102/613

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1562
వయససస:46
లస: పప
93-102/614

7957 AP151010594061
పపరర: జయశక నశశసకరరరవప

93-102/615

తలర : ఎరరకయ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1563
వయససస:41
లస: ససస స
93-102/617

93-102/618
7960 SAA1043926
పపరర: గగపరల కకషష మబరరస
నసససకరరరవప
తసడడ:డ శవశసకర రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1563
వయససస:23
లస: పప

93-102/878

7963 JBV3844628
పపరర: రరణబకర దతవ నశశసకరరరవప

93-103/276

తసడడ:డ రఘబవరహ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1565
వయససస:31
లస: ససస స
93-103/278

భరస : శకనవరసరరవప nissankararao
ఇసటట ననస:104-8-1565
వయససస:46
లస: ససస స

93-103/280 7968 SAA0395855
7967 JBV3842259
పపరర: అరరణ కలమమర నసససకరరరవ
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప

7948 AP151010591422
పపరర: అసకమహరరవప sunkara

93-102/609

తసడడ:డ ఎరరకయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1563
వయససస:30
లస: ససస స
93-102/616

93-102/604

తసడడ:డ రరమయఖ sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1560
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శశషష Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1562
వయససస:23
లస: పప
93-102/924

7945 AP151010594290
పపరర: వనసకరయమహ సససకర

భరస : అసకమహ రరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1560
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1560
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1561
వయససస:46
లస: ససస స

7955 SAA1336494
పపరర: ససధడఖ రరణణ తననరర

93-102/603

భరస : మమరససడతయబలల sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1560
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప sunkara
ఇసటట ననస:104-8-1560
వయససస:35
లస: పప
7949 AP151010594493
పపరర: పదడహవత నశశసకరరరవప

7944 JBV3843711
పపరర: లకడహ సససకర

93-103/279
7966 AP151010594390
పపరర: శవలకడహ పరరశత నసశసకరరరవప

భరస : రఘబవరహ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1565
వయససస:50
లస: ససస స
93-103/281

7969 SAA0918690
పపరర: కలలన నసససకరరరవప

93-102/619

తసడడ:డ రఘబవరమమ నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104-8-1565
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1565
వయససస:55
లస: పప

93-102/620
7970 AP151010594192
పపరర: సరమమమ జఖస నశసకరరవప
నశశసకరరరవప
భరస : అసకమహ రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1567
వయససస:48
లస: ససస స

93-102/621 7972 JBV3840899
93-102/622
7971 JBV3840907
పపరర: అనల కలమమర నశససకర రరవప
పపరర: ఉదయకలమమర నశససకర రరవప

తసడడ:డ అసకమహరరవప nishshankarr
ఇసటట ననస:104-8-1567
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమమర నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1567
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప నశశనసర r
ఇసటట ననస:104-8-1567
వయససస:32
లస: పప
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7973 AP151010591001
పపరర: ఆసకమరరవప నశశసకరరరవప

93-102/623

తసడడ:డ శశషరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1567
వయససస:51
లస: పప
93-103/284

7979 SAA1336544
పపరర: లకడహ తషలసస మమడసరర

93-102/926

93-102/627

93-102/630

93-102/632

93-102/635

తసడడ:డ మమరససడతయబలల పడసరదస
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:22
లస: పప
93-102/638

తసడడ:డ నడగ రరజ పడసరదస
ఇసటట ననస:104-8-1574
వయససస:40
లస: పప

93-102/628

7986 AP151010591267
పపరర: వరడ నరరవప Meduri

7989 AP151010594595
పపరర: రమమదతవ prasadam

93-102/641

93-102/631

7981 SAA0823808
పపరర: శవనడగరసదడమహ మమడసరర

7984 AP151010591207
పపరర: వనసకటసరశమ vellamekala

7987 SAA1339498
పపరర: అనసప వసశ మమడసరర

93-102/633

7990 AP151010594467
పపరర: మమణణకఖస prasadam
భరస : కనకయఖ prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:67
లస: ససస స

7992 JBV2013373
పపరర: అసకమహరరవప పడసరదస

7993 JBV2012102
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆవపల

7998 SAA0525600
పపరర: సరసబశవరరవప kaliseety

8001 JBV3844586
పపరర: దడశరకర పడసరదస
భరస : శకనవరసరరవప prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1574
వయససస:33
లస: ససస స

93-102/629

93-102/927

భరస : జయదగరన మమరససడతయబలల prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:41
లస: ససస స

7995 AP151010591275
పపరర: కనకయఖ prasadam

93-102/626

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమడసరర
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:20
లస: పప

93-102/636

93-102/634

93-102/637

తసడడ:డ వనసకటసరశమ aavula
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:42
లస: పప
93-102/639

7996 SAA0825812
పపరర: కకటటశశరమహ కరళ సపటట

93-102/640

భరస : రరసబబబబ kaliseeti
ఇసటట ననస:104-8-1573
వయససస:47
లస: ససస స
93-102/642

తసడడ:డ ససబబబరరవప kaliseety
ఇసటట ననస:104-8-1573
వయససస:82
లస: పప
93-101/878

93-102/925

తసడడ:డ సరసబయఖ vellamekala
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసనరర prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ kaliseety
ఇసటట ననస:104-8-1573
వయససస:27
లస: పప
8000 SAA0807786
పపరర: శకనవరస రరవప పడసరదద మ

7983 AP151010594462
పపరర: కమలమదతవ Meduri

7978 SAA1336486
పపరర: ఇసదదర పరలలటట

భరస : కకటటసశరర రరవప meduri
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ jamdagni
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:43
లస: పప
7997 SAA0824061
పపరర: కకశశర కరళ సపటట

93-102/625

తసడడ:డ అసకయఖ నడయబడడ meduri
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:68
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1572
వయససస:33
లస: ససస స

7994 AP151010591317
పపరర: మమరససడతయబలల jamdagni

7980 AP151010594434
పపరర: మసగమహ Tellamekala

93-103/283

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1569
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వరరనరరవప meduri
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ నడయబడడ meduri
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:55
లస: పప

7991 SAA1043918
పపరర: శవ రరజ పడసరదస

93-102/624

భరస : వనసకటసరశమ Tellamekala
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : భరత బబబబ
ఇసటట ననస:104-8-1571
వయససస:56
లస: ససస స

7988 JBV3844578
పపరర: రరణబకదతవ పడసరదస

7977 SAA0825861
పపరర: మహహశ పరలటట

7975 JBV3363173
పపరర: ససత దతవ నలర క

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1568
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప palati
ఇసటట ననస:104-8-1569
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరజ బబబబ
ఇసటట ననస:104-8-1569
వయససస:22
లస: ససస స

7985 SAA0825846
పపరర: కకటటశశర రరవప మమడసరర

93-103/282

తసడడ:డ అసకమహరరవప Degala
ఇసటట ననస:104-8-1567
వయససస:30
లస: ససస స

7976 JBV3841129
పపరర: మలర ఖమరరజనరస రరవప నలర క
Nallaka
తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-8-1568
వయససస:40
లస: పప

7982 JBV3844859
పపరర: ఇసదదరరదతవ

7974 SAA0424028
పపరర: కలలన డతగల

7999 SAA1258375
పపరర: ధన లకడహ కలశశటట

93-103/764

భరస : వనసకట కకశశర బబబబ
ఇసటట ననస:104-8-1573
వయససస:20
లస: ససస స
93-102/643

8002 AP151010594481
పపరర: రమణ prasadam

93-102/644

భరస : నడగరరజ prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1574
వయససస:50
లస: ససస స
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8003 AP151010591432
పపరర: నడగరరజ prasadam

93-102/645

తసడడ:డ సరసబయఖ prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1574
వయససస:56
లస: పప
8006 AP151010594144
పపరర: చననమమహయ prasadam

93-102/648

93-102/651

93-102/929

93-102/655

93-102/658

93-102/661

93-102/664

భరస : కరమమశశరరరవప chennam
ఇసటట ననస:104-8-1579
వయససస:33
లస: ససస స
8027 AP151010594482
పపరర: రతనకలమమరర pogarti

తసడడ:డ రరమయఖ pogarti
ఇసటట ననస:104-8-1580
వయససస:56
లస: పప

93-102/653

8016 JBV3840964
పపరర: మలర కరరరజనరరవప కనడన

8019 AP151010594476
పపరర: నరహల నశశసకరరరవప

93-102/667

93-102/656

8011 SAA1339019
పపరర: మమత పడసరదస

93-102/928

8014 SAA0825887
పపరర: ఇసదదర చచపతనఖ కనడన

93-102/654

8017 JBV2016970
పపరర: వనసకటబడవప kanna

93-102/657

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర kanna
ఇసటట ననస:104-8-1577
వయససస:53
లస: పప
93-102/659

8020 AP151010594484
పపరర: రమమదతవ నశశసకరరరవప

93-102/660

భరస : మమరససడతయబలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1578
వయససస:49
లస: ససస స

93-102/662 8023 AP151010591102
93-102/663
8022 SAA0727653
పపరర: వనసకట అనల నశశసకరరరవప
పపరర: మమరససడతయబలల నశశసకరరరవప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1578
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అపరలరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1578
వయససస:53
లస: పప

8025 JBV3843513
పపరర: కరమమశశరరరవప చచననస

8026 SAA0918609
పపరర: అసజమహ పప గరరస

93-102/665

8028 SAA0728024
పపరర: రరజశశఖర pogarthi

8031 SAA1043892
పపరర: వనసకటసరశమ పప గరరస
తసడడ:డ రతనస పప గరరస
ఇసటట ననస:104-8-1581
వయససస:76
లస: పప

93-102/666

భరస : ఆసజనవయబలల పప గరరస
ఇసటట ననస:104-8-1580
వయససస:29
లస: ససస స
93-102/668

తసడడ:డ సరసబయఖ pogarthi
ఇసటట ననస:104-8-1580
వయససస:29
లస: పప
93-102/670

93-102/650

భరస : మలర కరరరజన రరవప kanna
ఇసటట ననస:104-8-1577
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప chennam
ఇసటట ననస:104-8-1579
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ pogarti
ఇసటట ననస:104-8-1580
వయససస:50
లస: ససస స
8030 JBV3840915
పపరర: సరసబయఖ pogarti

8013 JBV3843760
పపరర: వరభవరణణ కనడన

8008 SAA0727695
పపరర: గగపస prasadam

భరస : శకనవరసరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:104-8-1576
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1578
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1578
వయససస:87
లస: ససస స
8024 JBV3846698
పపరర: రరణబకరదతవ చచననస

93-102/652

తసడడ:డ నసదథశశర రరవప kanna
ఇసటట ననస:104-8-1577
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడయఖ kanna
ఇసటట ననస:104-8-1577
వయససస:59
లస: పప
8021 AP151010594477
పపరర: సరమమమ జఖస నశశసకరరరవప

8010 AP151010591443
పపరర: శవయఖ పడసరదస

93-102/647

తసడడ:డ శవయఖ prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1575
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నసదథశశర రరవప kanna
ఇసటట ననస:104-8-1577
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నసదథశశర రరవప kanna
ఇసటట ననస:104-8-1577
వయససస:51
లస: ససస స
8018 JBV3840956
పపరర: నసదథశశర రరవప కనడన

93-102/649

తసడడ:డ నడరరయణ పడసరదస
ఇసటట ననస:104-8-1575
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:104-8-1576
వయససస:20
లస: పప
8015 JBV3843752
పపరర: వనసకరయమహ కనడన

8007 AP151010594483
పపరర: వనసకరయమహ Tellamekala

8005 AP151010594145
పపరర: లకడహ పడసరదస

భరస : శవయఖ పడసరదస
ఇసటట ననస:104-8-1575
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ Tellamekala
ఇసటట ననస:104-8-1575
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నడరరయణ prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1575
వయససస:43
లస: పప
8012 SAA1338979
పపరర: ససదరశన పడసరదస

93-102/646

భరస : వనసకటటశశరరరవప aavula
ఇసటట ననస:104-8-1575
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నడరరయణ prasadam
ఇసటట ననస:104-8-1575
వయససస:57
లస: ససస స
8009 AP151010591307
పపరర: శకనవరసరరవప prasadam

8004 JBV2014751
పపరర: ఉమమలల ఆవపల

8029 JBV2010718
పపరర: ఆసజనవయబలల పప గరరర

93-102/669

తసడడ:డ సరసబయఖ పప గరరర
ఇసటట ననస:104-8-1580
వయససస:33
లస: పప
93-102/671

8032 SAA1043967
పపరర: అసకమహ పప గరరస

93-103/285

భరస : రరసబబబబ పప గరరస
ఇసటట ననస:104-8-1581
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: వనసకట రతనస పప గరరస
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93-103/286

భరస : వనసకటసరశమ పప గరరస
ఇసటట ననస:104-8-1581
వయససస:69
లస: ససస స
8036 SAA1336510
పపరర: ససవరష కరనవ

93-102/931

93-103/290

93-102/674

93-102/678

93-102/681

93-102/879

తసడడ:డ గగవసదరరజ
ఇసటట ననస:104-8-1586
వయససస:24
లస: పప
8054 JBV3843778
పపరర: ఆదచమహ నశససకర రరవప

93-102/686

93-102/689

భరస : శకనవరసరరవప kupapala
ఇసటట ననస:104-8-1588
వయససస:44
లస: ససస స
8060 SAA0826109
పపరర: పపషల లత తననరర
భరస : అనల కలమమర tanneru
ఇసటట ననస:104-8-1589
వయససస:27
లస: ససస స

8043 SAA0841255
పపరర: శరగష దడదద

8046 JBV2014587
పపరర: మమరససడతయబలల గబరరకల

8049 JBV3843786
పపరర: పడభబవత నశససకర రరవప

93-101/879

93-103/289

8041 SAA0825945
పపరర: సశపన పసడయమ దడడడ

93-102/673

8044 AP151010594120
పపరర: భబలకడహ Dadi

93-102/676

భరస : అసకమహరరవప Dadi
ఇసటట ననస:104-8-1585
వయససస:57
లస: ససస స
93-102/679

8047 SAA1422724
పపరర: గగపస రరజ గబరకల

93-102/932

తసడడ:డ మమరససడతయబలల గబరకల
ఇసటట ననస:104-8-1585
వయససస:18
లస: పప
93-102/682

93-102/683
8050 SAA0298034
పపరర: గగవసద రరజలల నశససకర రరవప

భరస : రవ దతవ రరజ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1586
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1586
వయససస:33
లస: పప

8052 JBV3844743
పపరర: లకడహ శరగష నశశసకరరరవప

93-102/685
8053 AP151010594507
పపరర: వజయకలమమరర నశశసకరరరవప

93-102/684

8055 JBV2014686
పపరర: రరసబబబబ నశశసకరరరవప

భరస : వనసకటటశశరరర nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1587
వయససస:55
లస: ససస స
93-102/687

8056 AP151010591326
పపరర: వనసకటటశశరరర నశశసకరరరవప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1587
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1587
వయససస:59
లస: పప

8058 SAA0410860
పపరర: ససతడరరమయఖ రరగస

8059 SAA0927303
పపరర: సససధసజ కలపరలల

93-102/690

తసడడ:డ అపలయమఖ Ragam
ఇసటట ననస:104-8-1588
వయససస:70
లస: పప
93-102/692

8038 JBV2013621
పపరర: శవలల కకలమ

భరస : గగపస రరజ Dadi
ఇసటట ననస:104-8-1584
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1587
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1587
వయససస:81
లస: ససస స
8057 JBV2015261
పపరర: అనససరఖ kupapala

93-102/672

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప gurrala
ఇసటట ననస:104-8-1585
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-8-1586
వయససస:33
లస: ససస స
8051 SAA1258805
పపరర: అఖల పవన నశశసకరరరవప

8040 SAA0825911
పపరర: చచరరకకరర కలలన

93-102/930

భరస : మణణబబబ Kola
ఇసటట ననస:104-8-1582
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఉదయ చసదడ రరవప దడధథ
ఇసటట ననస:104-8-1585
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప Dadi
ఇసటట ననస:104-8-1585
వయససస:33
లస: పప
8048 JBV2013639
పపరర: వజయలకడహ నశశసకరరరవప

93-103/288

భరస : నడగరశశర రరవప kalpana
ఇసటట ననస:104-8-1584
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప Dadi
ఇసటట ననస:104-8-1584
వయససస:52
లస: ససస స
8045 JBV3360138
పపరర: ఉదయచసదడరరవప దడదద

8037 JBV3363116
పపరర: మమనక కకలమ

8035 SAA1336528
పపరర: మణణ బబబబ కకలమ

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:104-8-1582
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప Kola
ఇసటట ననస:104-8-1582
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసనడడవప Kola
ఇసటట ననస:104-8-1582
వయససస:71
లస: ససస స
8042 AP151010594391
పపరర: శశషరరతనస Dadi

93-103/287

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పప గరరస
ఇసటట ననస:104-8-1581
వయససస:34
లస: పప

తలర : మమనక
ఇసటట ననస:104-8-1582
వయససస:23
లస: ససస స
8039 AP151010594682
పపరర: భబదతవ కకలమ Kola

8034 SAA1043959
పపరర: రరసబబబబ పప గరరస

8061 SAA0727661
పపరర: నవన kuppala
తసడడ:డ శకనవరస రరవప kuppala
ఇసటట ననస:104-8-1589
వయససస:26
లస: పప

93-102/688

93-102/691

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలపరలల
ఇసటట ననస:104-8-1589
వయససస:24
లస: ససస స
93-102/693

8062 JBV3840980
పపరర: అనల కలమమర తననరర

93-102/694

తసడడ:డ వర పడసరద tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1589
వయససస:32
లస: పప
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93-102/695

తసడడ:డ కకటటశశరరవప kuppala
ఇసటట ననస:104-8-1589
వయససస:42
లస: పప
8066 AP151010591493
పపరర: అసకమహరరవప Tanniru

93-102/698

93-102/701

93-102/703

93-102/706

93-103/292

93-103/295

93-103/298

భరస : రరధడకకషషమబరరస Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1604
వయససస:45
లస: ససస స

8076 JBV3840972
పపరర: శవ శశషగరరరరరవప కకనడ

8079 AP151010591065
పపరర: సరగర బబబబ గగరరకపపడడ

8082 AP151010591030
పపరర: వజయకలమమర ఏటటకకరర

8085 JBV3841350
పపరర: నడగరశశరరరవప ఏటటకకరర

93-102/709

8088 AP151010591091
పపరర: ఆసజనవయబలల puli

93-102/707

8091 JBV3844222
పపరర: రరమ ససబబమహ తననరర
భరస : కలమమరసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1604
వయససస:48
లస: ససస స

8071 SAA0807760
పపరర: మలలర శశరర ఇమహడడ

93-101/880

8074 JBV3843794
పపరర: వనసకరయమహ కకనడ

93-102/705

8077 JBV2012128
పపరర: నడగమణణ గగరరకకపపడడ

93-103/291

భరస : సరగర బబబబ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1596
వయససస:35
లస: ససస స
93-103/293

8080 JBV3360633
పపరర: ససబబబరరవప గగరరకపపడడ

93-103/294

తసడడ:డ నరసససహరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1596
వయససస:56
లస: పప
93-103/296

8083 JBV3843935
పపరర: భబరత ఏటటకకరర

93-103/297

భరస : బబజజబబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1598
వయససస:31
లస: ససస స
93-103/299

8086 JBV2013944
పపరర: ససజజత పపల

93-102/708

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల puli
ఇసటట ననస:104-8-1601
వయససస:35
లస: ససస స
93-102/710

తసడడ:డ ససబబయఖ puli
ఇసటట ననస:104-8-1601
వయససస:51
లస: పప
93-103/301

93-102/700

భరస : శవ శశషగరరరరరవప cona
ఇసటట ననస:104-8-1593
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషణస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1598
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఆసజనవయబలల vuli
ఇసటట ననస:104-8-1601
వయససస:47
లస: ససస స
8090 AP151010594441
పపరర: పదడహవత తననరర Tanniru

93-102/704

తసడడ:డ దడనయయలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1597
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దడనయయలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1598
వయససస:40
లస: పప
8087 AP151010594119
పపరర: శవకలమమరర vuli

8073 JBV3843802
పపరర: ఇసదదరరదతవ కకనడ

8068 AP151010594381
పపరర: బసవలకడహ Tanniru

భరస : శవ నడగ మలలర శశర రరవప ఇమహడడ
ఇసటట ననస:104-8-1593
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1596
వయససస:39
లస: పప

భరస : వజయకలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1597
వయససస:33
లస: ససస స
8084 AP151010591029
పపరర: బబజజబబబబ ఏటటకకరర

93-102/702

తసడడ:డ లకహయఖ cona
ఇసటట ననస:104-8-1593
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1596
వయససస:54
లస: ససస స
8081 JBV2010692
పపరర: మమరగ దడశరక ఏటటకకరర

8070 AP151010591273
పపరర: వరపడసరద Tanniru

93-102/697

భరస : వరపడసరద Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1592
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శశషగరరరరరవప cona
ఇసటట ననస:104-8-1593
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శశషగరరరరరవప cona
ఇసటట ననస:104-8-1593
వయససస:31
లస: పప
8078 AP151010594073
పపరర: మమరరమహ గగరరకపపడడ

93-102/699

తసడడ:డ సప మబలల Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1592
వయససస:53
లస: పప

భరస : అయఖ పల కకనడ
ఇసటట ననస:104-8-1593
వయససస:24
లస: ససస స
8075 JBV3840998
పపరర: అయఖపల కకనడ

8067 SAA0727836
పపరర: వనసకట ఉదయలకడహ తననరర

8065 SAA0918336
పపరర: రవకకషష తననరర

తసడడ:డ అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1591
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమబ tanneru
ఇసటట ననస:104-8-1592
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరదస Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1592
వయససస:33
లస: పప
8072 SAA0982380
పపరర: శక లకడహ కకనడ

93-102/696

భరస : అసకమరరవప Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1591
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మబలల Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1591
వయససస:51
లస: పప
8069 JBV3840741
పపరర: రరమబ తననరర

8064 AP151010594380
పపరర: నరహల Tanniru

8089 JBV3845013
పపరర: ససజజత తననరర

93-103/300

తసడడ:డ అసకమహ రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1604
వయససస:30
లస: ససస స
93-103/302

8092 JBV3843257
పపరర: ఉదయభబససర తననరర

93-103/303

తసడడ:డ కలమమరసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1604
వయససస:30
లస: పప

Page 272 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

8093 JBV3841368
పపరర: కలమమర సరశమ తననరర

93-103/304

తసడడ:డ భమమ శసకర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1604
వయససస:58
లస: పప
8096 SAA1030220
పపరర: లకడహ తరరపటమహ తననరర

93-102/711

93-102/712

93-103/307

93-103/310

93-103/313

8103 JBV3844115
పపరర: ససజనఖ ఏటటకకరర

8106 SAA1070564
పపరర: నడగవరహ గసడడడల

8109 AP151010594176
పపరర: మమరర ఏటటకకరర

93-103/316

8112 AP151010591206
పపరర: రవకలమమర ఏటటకకరర

భరస : రరజ కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1625
వయససస:33
లస: ససస స

8115 AP151010591051
పపరర: రరజ కలమమర ఏటటకకరర

భరస : శశరరలల Tanniru
ఇసటట ననస:104-8-1626
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : జసససత పసడపరరస
ఇసటట ననస:104-8-1627
వయససస:31
లస: ససస స

93-103/311

8121 JBV3845237
పపరర: బబజజ పసడపరరస
భరస : రవ బబబబ పసడపరరస
ఇసటట ననస:104-8-1627
వయససస:33
లస: ససస స

8101 JBV3845187
పపరర: నడగలకడహ గసడడడల

93-103/306

8104 JBV2012813
పపరర: తతరరజమహ గసడడడల

93-103/309

8107 JBV2010247
పపరర: నరహల బబబబ ఏటటకకరర

93-103/312

తసడడ:డ శరససన ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:34
లస: పప
93-103/314

8110 AP151010594175
పపరర: అననమమరర ఏటటకకరర

93-103/315

భరస : రవకలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1624
వయససస:47
లస: ససస స
93-103/317

8113 SAA1258052
పపరర: లమవణఖ ఏటటకకరర

93-103/765

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:104-8-1624
వయససస:20
లస: ససస స
93-103/319

8116 SAA0982455
పపరర: మరరయమహ దదసడపరటట

93-103/320

భరస : నడగరసదడ కలమమర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1626
వయససస:29
లస: ససస స
93-103/322

తసడడ:డ శశరగలల Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1626
వయససస:33
లస: పప
93-103/325

93-101/884

భరస : నడగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1625
వయససస:39
లస: పప

93-103/321 8118 JBV3843315
8117 AP151010594096
పపరర: రరజకలమమరర ఏటటకకరర Yetukuri
పపరర: బబబబ యయటటకకరర

8120 SAA0466862
పపరర: సరళ పసడపరరస

93-103/308

తసడడ:డ చననపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1624
వయససస:48
లస: పప
93-103/318

8098 JBV3839891
పపరర: వరపడసరదరరవప తననరర

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వజయకలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1624
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1624
వయససస:24
లస: పప
8114 JBV3844156
పపరర: ససజజత ఏటటకకరర

93-103/305

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప గసడడడల
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమసససదరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:39
లస: పప
8111 SAA0841164
పపరర: అఖల ఏటటకకరర

8100 SAA0916447
పపరర: నడగ వరరర న గబసడడడల

93-101/882

తసడడ:డ భమశసకరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1606
వయససస:51
లస: పప

భరస : వజయసరరధద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శరససన ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:57
లస: ససస స
8108 SAA1494343
పపరర: వజయసరరధద ఏటటకకరర

93-101/883

తలర : తచరరజమహ గబసడడడల
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరహలబబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1623
వయససస:32
లస: ససస స
8105 AP151010594031
పపరర: మమరస మహ ఏటటకకరర

8097 JBV3839909
పపరర: పదహ తననరర

8095 JBV3838406
పపరర: వనడయక రరవప తననరర

తసడడ:డ భమమ శసకర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1605
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరపడసరదరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1606
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1606
వయససస:25
లస: పప
8102 JBV3844107
పపరర: శరకవణణ ఏటటకకరర

93-101/881

భరస : వనడయక రరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1605
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబససర తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1605
వయససస:26
లస: ససస స
8099 SAA0823600
పపరర: గగపస నడధ తననరర

8094 SAA0410902
పపరర: రరధదకర తననరర

8119 AP151010591357
పపరర: శశరగలల ఏటటకకరర Yetukuri

93-103/323

తసడడ:డ చనననడగయఖ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-8-1626
వయససస:56
లస: పప
93-103/326

8122 JBV2011906
పపరర: రవబబబబ పసడపరరస

93-103/327

తసడడ:డ బబబబరరవప పసడపరరస
ఇసటట ననస:104-8-1627
వయససస:33
లస: పప
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8123 JBV3844040
పపరర: నలమ రరయపరటట రరయపరటట

93-103/328

తసడడ:డ బబలరరజ రరయపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1628
వయససస:31
లస: ససస స
8126 SAA1336809
పపరర: ససబబబలల రరయపరటట

93-103/790

93-103/332

93-103/335

93-103/338

93-103/341

93-103/343

93-103/346

తసడడ:డ నవయఖ కరసరర
ఇసటట ననస:104-8-1638
వయససస:37
లస: పప

8136 JBV3844123
పపరర: లలత కలమమరర కరరసరల

8139 SAA1070606
పపరర: శకనవరస రరవప పరగత

8142 SAA0395368
పపరర: పడసరల ఏటటకకరర

8145 SAA0395905
పపరర: పడశరసత ఏటటకకరర

93-102/713

8148 SAA0410852
పపరర: శకనవరస రరవప గగనస

93-103/339

8151 SAA1094788
పపరర: ససనల ఎనసమబల
తసడడ:డ చనన రరమయఖ ఎనసమబల
ఇసటట ననస:104-8-1639
వయససస:27
లస: పప

93-103/334

93-103/337
8134 JBV3360062
పపరర: అసకమహరరవప పరగట paragata

8137 AP151010594082
పపరర: మమణణకఖస కరరసరల

93-103/340

భరస : వరయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:104-8-1631
వయససస:44
లస: ససస స
93-103/25

8140 SAA0728289
పపరర: కలమమరర పరగటట

93-103/342

భరస : అసకమహ రరవప పరగటట
ఇసటట ననస:104-8-1632
వయససస:41
లస: ససస స
93-103/344

8143 SAA0395475
పపరర: ససమమమమరర ఏటటకకరర

93-103/345

భరస : పడశరసత ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1636
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/347

8146 SAA0425389
పపరర: పడభబదడస ఏటటకకరర

93-103/348

తసడడ:డ పడకరశస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1636
వయససస:63
లస: పప
93-102/714

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర Gonam
ఇసటట ననస:104-8-1637
వయససస:43
లస: పప
93-103/350

8131 SAA0807661
పపరర: అశశక కలమమర ఏటటకకరర

తసడడ:డ కకటయఖ paragata
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడభబదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1636
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గగనస
ఇసటట ననస:104-8-1637'
వయససస:35
లస: ససస స
8150 JBV3842606
పపరర: నరరష కరసరర

93-103/336

తసడడ:డ పడభబదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1636
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడభబదడసస
ఇసటట ననస:104-8-1636
వయససస:48
లస: ససస స
8147 SAA1036335
పపరర: హహమలత గగ నస

8133 AP151010591630
పపరర: అజయ కలమమర ఏటటకకరర

93-103/331

తసడడ:డ వజయ కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప పరగత
ఇసటట ననస:104-8-1632
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప పరగటట
ఇసటట ననస:104-8-1632
వయససస:24
లస: పప
8144 JBV2011591
పపరర: రరజరశశరర ఏటటకకరర

93-103/333

భరస : వరయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:104-8-1631
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకయఖ కటటట పప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1631
వయససస:45
లస: పప
8141 SAA0841263
పపరర: గగపస పరగటట

8130 AP151010594150
పపరర: జజజమహ ఏటటకకరర

8128 JBV3844172
పపరర: రరజరశశరర ఏటటకకరర
భరస : అజయ కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:49
లస: పప
8138 JBV3841335
పపరర: రవసదడబబబబ కటటట పప గబ

93-103/24

భరస : కకటటశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:30
లస: పప
8135 AP151010591450
పపరర: వజయకలమమర ఏటటకకరర

8127 SAA1070580
పపరర: నవన కలమమర ఏటటకకరర

93-103/330
8125 AP151010591253
పపరర: బబలరరజ రరయపరటట Rayapati

తసడడ:డ పసచచయఖ Rayapati
ఇసటట ననస:104-8-1628
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:30
లస: పప

భరస : వజయకలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1630
వయససస:46
లస: ససస స
8132 JBV3842317
పపరర: శశకలమమర యయటటకకరర

93-103/329

తసడడ:డ బబలరరజ రరయపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1628
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:104-8-1628
వయససస:45
లస: ససస స
8129 AP151010594181
పపరర: కరరణ ఏటటకకరర

8124 JBV3841251
పపరర: పపడమ కలమమర రరయపరటట

8149 JBV3845542
పపరర: నడగ మలలర శశరర బబలమర

93-103/349

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబలమర
ఇసటట ననస:104-8-1638
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/5

8152 SAA0728305
పపరర: ససరరఖ నసబబరర

93-103/351

తసడడ:డ ఫసలపప నసబబరర
ఇసటట ననస:104-8-1639
వయససస:26
లస: ససస స
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93-103/352

భరస : కకషషయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1639
వయససస:32
లస: ససస స
8156 AP151010594179
పపరర: నడగమణణ పపరరపప గబ

93-103/355

93-103/358

93-103/361

93-103/365

93-103/368

93-103/371

93-103/374

తసడడ:డ అరర పల పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1652
వయససస:46
లస: పప

8166 AP151010594033
పపరర: కలమమరర కసభసపరటట

8169 JBV3842069
పపరర: అబడహస కసభసపరటట

8172 AP151010594013
పపరర: సరమమమ జఖస ఏటటకకరర

8175 JBV3360583
పపరర: కకటటశశరరరవప ఏటటకకరర

93-103/377

8178 JBV3844198
పపరర: శకలసతల యరకస

93-103/366

8181 AP151010591202
పపరర: శరఖసబబబబ పపరరపప గబ
తసడడ:డ అరర పల పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1652
వయససస:47
లస: పప

8161 AP151010594036
పపరర: హలలన గబదతటట

93-103/360

8164 SAA0807687
పపరర: మమరగ కసభసపరటట

93-103/364

8167 SAA0841222
పపరర: ససదథర బబబబ కసభసపరటట

93-103/367

తసడడ:డ పసటర పరల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:26
లస: పప
93-103/369

8170 AP151010591048
పపరర: పసటర పరల కసభసపరటట

93-103/370

తసడడ:డ జజన� కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:56
లస: పప
93-103/372

8173 JBV2010270
పపరర: జయపడకరష ఏటటకకరర

93-103/373

తసడడ:డ భరస లలస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1646
వయససస:34
లస: పప
93-103/375

8176 AP151010594026
పపరర: వశరకసతస ఏటటకకరర

93-103/376

భరస : ఆనసదరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1648
వయససస:77
లస: ససస స
93-103/379

భరస : అనల కలమమర యరకస
ఇసటట ననస:104-8-1652
వయససస:37
లస: ససస స
93-103/381

93-103/357

భరస : అబడహస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ భరస లలస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1647
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భబససర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1648
వయససస:30
లస: పప
8180 AP151010591204
పపరర: అనల కలమమర పపరరపప గబ

93-103/363

భరస : భరస లమస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1646
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1646
వయససస:71
లస: పప
8177 SAA0886285
పపరర: అవనడష ఏటటకకరర

8163 SAA1152263
పపరర: నడగ మన కసభసపరటట

8158 JBV3842051
పపరర: అశశక పపరరపప గబ

భరస : నడగరశశరరరవప గబదతటట
ఇసటట ననస:104-8-1642
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పరల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:31
లస: పప

భరస : జయపడకరష ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1646
వయససస:31
లస: ససస స
8174 AP151010591233
పపరర: భరస లమస ఏటటకకరర

93-103/359

భరస : పసటర పరల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పరల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:30
లస: పప
8171 SAA0534164
పపరర: లకడహ ఏటటకకరర

8160 JBV3845120
పపరర: సరమమమ జఖస తననరర

93-103/354

తసడడ:డ అసకమహ రరవప పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1640
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససధథర బబబబ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప perupogu
ఇసటట ననస:104-8-1644
వయససస:29
లస: ససస స
8168 JBV3842325
పపరర: జజన కసభసపరటట

93-103/356

భరస : పదహనడభస తననరర
ఇసటట ననస:104-8-1642
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప గబదతటట
ఇసటట ననస:104-8-1642
వయససస:29
లస: పప
8165 JBV3845294
పపరర: ససనత ఏటటకకరర

8157 SAA0807679
పపరర: ససధడకర పపరరపప గబ

8155 SAA0409383
పపరర: లకడహ పపల

భరస : నవన కలమమర పపల
ఇసటట ననస:104-8-1640
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1640
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దడవదస పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1640
వయససస:52
లస: పప
8162 SAA0728271
పపరర: శవ పడసరద గబదతటట

93-103/353

తసడడ:డ దతవయఖ నసబబరర
ఇసటట ననస:104-8-1639
వయససస:51
లస: పప

భరస : అసకమహ రరవప పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1640
వయససస:48
లస: ససస స
8159 AP151010591052
పపరర: అసకమహ రరవప పపరరపప గబ

8154 JBV2014504
పపరర: ఫసలప నసబబరర

8179 AP151010594027
పపరర: ఫరతమమ మమరర పపరరపప గబ

93-103/380

భరస : అరర పల పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1652
వయససస:67
లస: ససస స
93-103/382

8182 AP151010591203
పపరర: వజయమనసద పపరరపప గబ

93-103/383

తసడడ:డ అరర పల పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1652
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: ఝనస పపరరపప గబ
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93-103/791

భరస : వజయమనసద
ఇసటట ననస:104-8-1652
వయససస:42
లస: ససస స
8186 AP151010594660
పపరర: ససమత ఏటటకకరర

93-103/386

93-103/389

93-103/392

93-103/395

93-103/398

93-103/792

93-103/403

తసడడ:డ సపపమన వవజరసడర
ఇసటట ననస:104-8-1661
వయససస:20
లస: పప

8196 JBV3844180
పపరర: పడశరసత కనపరల

8199 AP151010594169
పపరర: నరహలమమరర నసబబరర

8202 SAA0916496
పపరర: చనన అమమహయ ఏటటకకరర

8205 AP151010594395
పపరర: జసససత వవజసడర

93-103/406

8208 SAA0688572
పపరర: అనసష వవజరసడర

93-103/396

8211 SAA1036368
పపరర: శవ కలమమర గగటటటపరటట
తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1661
వయససస:30
లస: పప

8191 AP151010591280
పపరర: పడసరద ఏటటకకరర

93-103/391

8194 AP151010591247
పపరర: ససధడకరరరవప ఏటటకకరర

93-103/394

8197 JBV3841327
పపరర: శకనస కనపరల

93-103/397

తసడడ:డ లకయస
ఇసటట ననస:104-8-1657
వయససస:37
లస: పప
93-103/399

8200 AP151010591245
పపరర: శరఖసపడసరద ఏటటకకరర

93-103/400

తసడడ:డ నడగరసదడస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1658
వయససస:45
లస: పప
93-103/401

8203 SAA0916512
పపరర: రరజ కమల ఏటటకకరర

93-103/402

తసడడ:డ పడతడప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1659
వయససస:26
లస: పప
93-103/404

8206 SAA0688630
పపరర: ససతతష వవజరసడర

93-103/405

తసడడ:డ సమమధడనస వవజరసడర
ఇసటట ననస:104-8-1660
వయససస:26
లస: పప
93-103/407

తలర : భబదతవ వవజరసడర
ఇసటట ననస:104-8-1661
వయససస:27
లస: ససస స
93-103/409

93-103/388

తసడడ:డ సరశమదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1655
వయససస:39
లస: పప

భరస : సమమదడనస వవజసడర
ఇసటట ననస:104-8-1660
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమహన. వవజసడర
ఇసటట ననస:104-8-1660
వయససస:45
లస: పప
8210 SAA1152214
పపరర: పపడమ కలమమర వవజరసడర

93-103/393

భరస : రరజ కమల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1659
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1659
వయససస:56
లస: పప
8207 AP151010591042
పపరర: సమమధడనస వవజసడర

8193 JBV3845302
పపరర: జజఖతరహయ శరరగగసడ

8188 AP151010594043
పపరర: కసస
స రమహ ఏటటకకరర

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఫసలఫ నసబబరర
ఇసటట ననస:104-8-1658
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1658
వయససస:22
లస: పప
8204 AP151010591027
పపరర: పడతడప ఏటటకకరర

93-103/390

భరస : శకనస కనపరల
ఇసటట ననస:104-8-1657
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1658
వయససస:44
లస: ససస స
8201 SAA1337328
పపరర: ఏసస పరల ఏటటకకరర

8190 AP151010591034
పపరర: రరజరష కలమమర ఏటటకకరర

93-103/385

భరస : పడకరశరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమదడసస సరరరగగవప
ఇసటట ననస:104-8-1655
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకకషష ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1655
వయససస:61
లస: పప
8198 AP151010594168
పపరర: పదహ ఏటటకకరర

93-103/387

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనల బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1655
వయససస:27
లస: ససస స
8195 AP151010591282
పపరర: సరశమదడసస ఏటటకకరర

8187 AP151010594203
పపరర: మరరయ జజఖత ఏటటకకరర

8185 SAA0636720
పపరర: కనక దసరరర ఏటటకకరర

భరస : రరజరష కలమమర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప శరరగగసడ
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:38
లస: పప
8192 SAA0916421
పపరర: శరగష ఏటటకకరర

93-103/384

భరస : కకసడయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1654
వయససస:47
లస: ససస స
8189 SAA0525584
పపరర: రమమష బబబబ శరరగగసడ

8184 JBV2012805
పపరర: జయ ఏటటకకరర

8209 AP151010594225
పపరర: భబదతవ వవజసడర

93-103/408

భరస : సపపమన వవజసడర
ఇసటట ననస:104-8-1661
వయససస:45
లస: ససస స
93-103/410

8212 SAA1395995
పపరర: అసజల వవజసడర

93-103/793

భరస : ససతతష వవజసడర
ఇసటట ననస:104-8-1661
వయససస:19
లస: ససస స
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8213 SAA1396001
పపరర: కరవఖ వవజసడర
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93-103/794

తసడడ:డ దడనయఖ వవజసడర
ఇసటట ననస:104-8-1661
వయససస:18
లస: ససస స
8216 SAA1152289
పపరర: ససధడరరణణ ఇనసమబకసల

93-103/413

93-103/416

93-103/419

93-103/422

93-103/425

93-103/428

93-103/431

తసడడ:డ నడజరర చలకర
ఇసటట ననస:104-8-1671
వయససస:56
లస: పప

8226 SAA0807653
పపరర: ససజయ ఏటటకకరర

8229 JBV2010288
పపరర: భరత బబబబ ఏటటకకరర

8232 JBV3845054
పపరర: రరజశక గరజలవరరస

8235 JBV2011914
పపరర: జవరరజ గరజలవరరస

93-103/435

8238 JBV3845401
పపరర: మమరగ చలకర

93-103/423

8241 SAA1310630
పపరర: నడన చలకర
తసడడ:డ మరరయ దడసస
ఇసటట ననస:104-8-1671
వయససస:31
లస: పప

8221 JBV3843927
పపరర: పపషల ఏటటకకరర

93-103/418

8224 JBV2011237
పపరర: బబజజబబబబ ఏటటకకరర

93-103/421

8227 AP151010594348
పపరర: సరమమమ జఖస ఏటటకకరర

93-103/424

భరస : చననపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1668
వయససస:76
లస: ససస స
93-103/426

8230 JBV2011534
పపరర: మమరర బబబబ ఏటటకకరర

93-103/427

తసడడ:డ చనపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1669
వయససస:35
లస: పప
93-103/429

8233 AP151010594180
పపరర: శరసతకలమమరర ఏటటకకరర

93-103/430

భరస : బబలసరశమ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1670
వయససస:50
లస: ససస స
93-103/432

8236 AP151010591431
పపరర: బబలసరశమ ఏటటకకరర

93-103/433

తసడడ:డ దతవసహయస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1670
వయససస:57
లస: పప
93-103/436

భరస : మరరయదడసస చలకర
ఇసటట ననస:104-8-1671
వయససస:46
లస: ససస స
93-103/439

93-103/415

తసడడ:డ ఆరగగఖస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1666
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:104-8-1670
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరమయయలల చలకర
ఇసటట ననస:104-8-1671
వయససస:31
లస: ససస స
8240 JBV3842127
పపరర: మరరయ దడసస చలకర

93-103/420

భరస : ఖమదర ఖమన గరజలవరరస
ఇసటట ననస:104-8-1670
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:104-8-1670
వయససస:33
లస: పప
8237 JBV3845419
పపరర: కరరణ చలకర

8223 JBV3844206
పపరర: ససజజత కకసడచపప గబ

8218 JBV3842390
పపరర: వరయఖ ఇనసమబకసల

భరస : బబజజబబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1666
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1669
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపషలరరజ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:104-8-1670
వయససస:33
లస: ససస స
8234 JBV2011542
పపరర: పపషలరరజ గరజలవరరస

93-103/417

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1667
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1669
వయససస:33
లస: ససస స
8231 JBV3845070
పపరర: ససనత గరజలవరరస

8220 AP151010594012
పపరర: పడమల ఏటటకకరర

93-103/412

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఇనసమబకసల
ఇసటట ననస:104-8-1663
వయససస:30
లస: పప

భరస : దడనయయలల కకసడచపప గబ
ఇసటట ననస:104-8-1666
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1667
వయససస:21
లస: పప
8228 JBV3844164
పపరర: ససజజత ఏటటకకరర

93-103/414

భరస : పపనడనరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1665
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శరససన ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1666
వయససస:32
లస: ససస స
8225 SAA1070598
పపరర: వసశ ఏటటకకరర

8217 AP151010594393
పపరర: వకకటరరయమ ఇనసమబకసల

8215 SAA0807737
పపరర: అపరల రరవప పరడడబసడర

తసడడ:డ ససబబయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:104-8-1662
వయససస:41
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప ఇనసమబకసల
ఇసటట ననస:104-8-1663
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1664
వయససస:46
లస: పప
8222 SAA0728347
పపరర: సశరరప ఏటటకకరర

93-103/411

భరస : అపరలరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:104-8-1662
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మబటటలకరర
ఇసటట ననస:104-8-1663
వయససస:23
లస: ససస స
8219 AP151010591117
పపరర: వజయకలమమర ఏటటకకరర

8214 SAA0841172
పపరర: హహమలత పరడడబసడర

8239 SAA0410837
పపరర: సరమమఖల చలలకర

93-103/438

తసడడ:డ మమరరయమదడసస చలకర
ఇసటట ననస:104-8-1671
వయససస:32
లస: పప
93-103/766

8242 SAA1310614
పపరర: నరహల చలకర

93-103/767

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:104-8-1671
వయససస:30
లస: ససస స
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8243 JBV3844131
పపరర: రరజరశశరర కరరసరల
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93-103/440

భరస : వరయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:104-8-1672
వయససస:40
లస: ససస స
8246 SAA1152198
పపరర: పడశరసత పపసరమలర

93-103/442

93-103/445

93-103/448

93-103/451

93-103/454

93-103/457

93-103/460

తసడడ:డ చనన నసతకకస
ఇసటట ననస:104-8-1677
వయససస:33
లస: పప

8256 JBV3841343
పపరర: పకకరయఖ మసదపరటట

8259 SAA1040823
పపరర: దదలప ఏటటకకరర

8262 SAA1152222
పపరర: రరజరశశరర ఏటటకకరర

8265 SAA1494301
పపరర: ససరరసదడ బబబబ ఏటటకకరర

93-103/463

8268 JBV3842119
పపరర: పవన కలమమర నసతకకస

93-103/452

8271 AP151010591440
పపరర: చనన నసతకకస Nutakki
తసడడ:డ కకటటయఖ Nutakki
ఇసటట ననస:104-8-1677
వయససస:53
లస: పప

8251 AP151010594284
పపరర: కలమమరర ఏటటకకరర

93-103/447

8254 JBV3842101
పపరర: కకటటశశర రరవప యయటటకకరర

93-103/450

8257 SAA1040815
పపరర: రరబస ఏటటకకరర

93-103/453

తసడడ:డ ససధథర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1675
వయససస:30
లస: ససస స
93-103/455

8260 JBV3842416
పపరర: వర పడసరదస ఏటటకకరర

93-103/456

తసడడ:డ పపనడన రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1675
వయససస:32
లస: పప
93-103/458

8263 AP151010594394
పపరర: పరరశదడస ఏటటకకరర

93-103/459

భరస : మరరయమనసద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1676
వయససస:58
లస: ససస స
93-103/461

8266 SAA0728313
పపరర: అనతడ నసతకకస

93-103/462

భరస : వననననల కకరణ నసతకకస
ఇసటట ననస:104-8-1677
వయససస:27
లస: ససస స
93-103/464

తసడడ:డ చనన Nutakki
ఇసటట ననస:104-8-1677
వయససస:30
లస: పప
93-103/466

93-103/444

తసడడ:డ జజజయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరరయమనసద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1676
వయససస:39
లస: పప

భరస : చనన Nutakki
ఇసటట ననస:104-8-1677
వయససస:51
లస: ససస స
8270 SAA0410878
పపరర: వననననల కకరణ నసతకకస

93-103/449

భరస : నడగ రరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1676
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనడనరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1676
వయససస:35
లస: పప
8267 AP151010594128
పపరర: పకకరమహ నసతకకస Nutakki

8253 SAA0728321
పపరర: వనసకటటసశరరర ఏటటకకరర

8248 JBV3845047
పపరర: అనత ఏటటకకరర

భరస : పరమబలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధథర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1675
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1675
వయససస:51
లస: పప
8264 JBV2010296
పపరర: నడగరరజ ఏటటకకరర

93-103/446

తసడడ:డ సరమయయలల మసదపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససధథర ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1675
వయససస:50
లస: ససస స
8261 AP151010591259
పపరర: ససధథర ఏటటకకరర

8250 AP151010594285
పపరర: కనకమహ ఏటటకకరర

93-103/795

తసడడ:డ పరమబలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజయ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:32
లస: పప
8258 AP151010594205
పపరర: మలలర శశరగ ఏటటకకరర

93-103/443

భరస : జజజయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:25
లస: ససస స
8255 SAA0916462
పపరర: భబససర రరవప ఏటటకకరర

8247 SAA0916488
పపరర: రమమ దతవ ఏటటకకరర

8245 SAA1449966
పపరర: పపడమ కలమమర యడర పలర

తసడడ:డ రతనస యడర పలర
ఇసటట ననస:104-8-1672
వయససస:19
లస: పప

భరస : భబససర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పకకరయఖ� మసదపరటట
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:36
లస: ససస స
8252 SAA0916132
పపరర: నడగరశశరర దడడకకరరస

93-103/441

భరస : వరయఖ karasala
ఇసటట ననస:104-8-1672
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస పపసరమలర
ఇసటట ననస:104-8-1674
వయససస:21
లస: ససస స
8249 JBV3844214
పపరర: పరప మసదపరటట

8244 AP151010594083
పపరర: బబరత కరరసరల

8269 JBV3842168
పపరర: కళళఖణచకకవరరస Nutakki

93-103/465

తసడడ:డ చనన Nutakki
ఇసటట ననస:104-8-1677
వయససస:31
లస: పప
93-103/467

8272 JBV3845021
పపరర: ససదరశనస బసడడ

93-103/468

భరస : మరరయదడసస బసడడ
ఇసటట ననస:104-8-1678
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: మరరయదడసస బసడడ
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93-103/469

తసడడ:డ పపదడబబబయ బసడడ
ఇసటట ననస:104-8-1678
వయససస:34
లస: పప
8276 AP151010591242
పపరర: మరరయదడసస ఏటటకకరర

93-103/472

93-103/476

93-103/479

93-103/482

93-103/485

93-103/488

93-103/480

8286 JBV2011047
పపరర: భబససరరరవప దదపలలపపడడ

8289 AP151010594200
పపరర: కలమమరర ఏటటకకరర

8292 AP151010594177
పపరర: మరరయమహ ఏటటకకరర

93-102/715

8295 AP151010588230
పపరర: నడగమలలర శశరరరవప తతటకకర

93-103/483

93-99/1004

8300 SAA0727596
పపరర: వజయ ఇపరర

93-99/1007

8281 AP151010594032
పపరర: మమరస మహ ఏటటకకరర

8284 JBV2011773
పపరర: నరహల దదపలలపపడడ

93-103/481

8287 JBV3845005
పపరర: ససధఖ ఏటటకకరర

93-103/484

93-103/486

8290 SAA0688606
పపరర: సతష ఏటటకకరర

93-103/487

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1684
వయససస:26
లస: పప
93-103/489

8293 AP151010591058
పపరర: పదదప ఏటటకకరర

93-101/885

93-99/1003
8296 AP151010585470
పపరర: నడగరరజరశశరర కసదసల� kandula

భరస : వనసకటరమణ� కసదసల
ఇసటట ననస:104-48
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� kandula
ఇసటట ననస:104-48
వయససస:49
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల� తతట
ఇసటట ననస:104-61
వయససస:47
లస: ససస స

93-103/490

తసడడ:డ చననపల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1688
వయససస:51
లస: పప

93-99/1005 8299 SAA0914474
8298 AP151010582239
పపరర: వనసకటరమణ కసదసల� కసదసల
పపరర: రఘబరరణణ తతట

8301 JBV3354826
పపరర: నగరరజకలమమరర తతట� తతట

93-103/478

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1684
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:104-9-1008
వయససస:64
లస: పప

8297 JBV2012268
పపరర: అమరలసగసరశమ పడతవర�డ�
పడతవరడడ
తసడడ:డ సరసబయఖ� పడతవరడడ
ఇసటట ననస:104-48
వయససస:37
లస: పప

93-103/475

భరస : భబససరరరవప దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1682
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడతడప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1688
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవ రరవప vinnalati
ఇసటట ననస:104-8-11463
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజ ipparla
ఇసటట ననస:104-61
వయససస:29
లస: ససస స

8283 SAA0728339
పపరర: అరరణడ doppalapudi

8278 SAA0728354
పపరర: ససబబ రరవప పరటటబసడర

భరస : మరరయదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1681
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబలసరశమ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1684
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద భబషణస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1684
వయససస:45
లస: పప
8294 SAA0826026
పపరర: సరయ రరస వననలత

93-103/477

తసడడ:డ పపదడబబబయ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1682
వయససస:53
లస: పప

భరస : నడగరశశర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1684
వయససస:45
లస: ససస స
8291 SAA0636704
పపరర: కకసడయఖ ఏటటకకరర

8280 SAA1152297
పపరర: మహహష ఏటటకకరర

93-103/471

తసడడ:డ మహన రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:104-8-1680
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1682
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భబససరరరవప దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:104-8-1682
వయససస:36
లస: పప
8288 JBV3844990
పపరర: కలమమరర ఏటటకకరర

93-103/474

తసడడ:డ మరరయదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1681
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1681
వయససస:47
లస: పప
8285 JBV2011526
పపరర: రవబబబబ దదపలలపపడడ

8277 SAA0841149
పపరర: వర పడసరద కకనసకక

8275 AP151010594173
పపరర: శశరగమహ ఏటటకకరర

భరస : మరరయదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1679
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:104-8-1680
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:104-8-1680
వయససస:69
లస: పప
8282 AP151010591023
పపరర: మరరయదడసస ఏటటకకరర

93-103/470

భరస : ఆరగగఖస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1679
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరగగఖస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-8-1679
వయససస:46
లస: పప
8279 AP151010591286
పపరర: మహనరరవప పరటటబసడర

8274 AP151010594172
పపరర: మరరయమహ ఏటటకకరర

93-99/1006

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తతట
ఇసటట ననస:104-61
వయససస:25
లస: ససస స
93-99/1008

8302 AP151010582220
పపరర: మమరరససడతయబలల తతట� తతట

93-99/1009

తసడడ:డ రరమబలల� తతట
ఇసటట ననస:104-61
వయససస:52
లస: పప
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93-99/1147

తసడడ:డ మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-61
వయససస:18
లస: పప
8306 JBV3837259
పపరర: రమణ� తమహశశటట �

93-99/1011

93-99/1014

93-99/1017

93-99/1020

93-99/1023

93-99/1152

93-99/1153

తసడడ:డ మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:104-74
వయససస:28
లస: పప

8316 AP151010585248
పపరర: రరణబకరదతవ నసడసరర

8319 JBV3831534
పపరర: వనసకట రమణ� నసడసరర�

8322 JBV2013647
పపరర: శకదతవ� నశశసకరరరవప�

8325 AP151010585260
పపరర: శవకలమమరర కకసడతటట

93-99/1030

8328 SAA0726838
పపరర: రరజరశశరర తననరర

8331 JBV3833027
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర� తననరర�
తసడడ:డ మమరససడతయబలల� tanniru
ఇసటట ననస:104-74
వయససస:31
లస: పప

8311 JBV3354487
పపరర: చచపతనఖ� దడసరర�

93-99/1016

8314 AP151010582111
పపరర: హరరహరపడసరదడబబబ� దడసరర�

93-99/1019

93-99/1021

8317 AP151010582115
పపరర: నడగరశశరరరవప నసడసరర�
నసడసరర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-70
వయససస:53
లస: పప

93-99/1022

93-99/1024

8320 AP151010582114
పపరర: కకటటశశరరరవప నసడసరర�
nanduri
తసడడ:డ హనసమసతరరవప� Nanduri
ఇసటట ననస:104-71
వయససస:87
లస: పప

93-99/1025

93-99/1026

8323 AP151010582120
పపరర: రరసబబబబ nishshankarrao

93-99/1027

తసడడ:డ పసచచయఖ� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-72
వయససస:55
లస: పప
93-99/1028

8326 JBV2016988
పపరర: గరరగష� కకసడతటట�

93-99/1029

తసడడ:డ రరజరసదపడసరద� కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-73
వయససస:38
లస: పప
93-99/1031

భరస : మమరససడతయబలల tanniru
ఇసటట ననస:104-74
వయససస:54
లస: ససస స
93-99/1033

93-99/1013

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ�
ఇసటట ననస:104-68
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరజరసదడపస
డ రద� కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-73
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-73
వయససస:62
లస: పప
8330 SAA0871385
పపరర: దథపక తననరర

93-99/1018

భరస : రరసబబబబ� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-72
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బబబబ నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-72
వయససస:18
లస: ససస స
8327 AP151010582552
పపరర: రరజరసదడపస
డ రదస కకసడతటట

8313 JBV2010387
పపరర: శకనవరససలల� దడసరర�

8308 JBV3833001
పపరర: వరయఖ� సగరనడల�

భరస : హరర హరపడసరద బబబబ� దడసరర
ఇసటట ననస:104-68
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-71
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:104-71
వయససస:22
లస: ససస స
8324 SAA1221811
పపరర: శరగష నసరససకర రరవప

93-99/1015

భరస : నడగరశశరరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-70
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� నసడసరర
ఇసటట ననస:104-71
వయససస:47
లస: ససస స
8321 SAA1244524
పపరర: మనడ కలమమరర నసడసరర

8310 SAA0534784
పపరర: లకడహదసరర దడసరర dasari

93-99/1010

తసడడ:డ నరసయఖ� సగరనడల
ఇసటట ననస:104-67
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకమనడనరరయణ� దడసరర
ఇసటట ననస:104-68
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపత జడడగబ
ఇసటట ననస:104-68
వయససస:76
లస: పప
8318 AP151010585249
పపరర: నడగమలలర శశరర నసడసరర

93-99/1012

భరస : శకనవరససలల dasari
ఇసటట ననస:104-68
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకమనడనరరయణ�
ఇసటట ననస:104-68
వయససస:57
లస: ససస స
8315 SAA0884743
పపరర: వరపడసరద రరవప జడడగబ

8307 JBV3836053
పపరర: ససపపరష మహ� సగరనడల�

8305 JBV3836061
పపరర: హహమమవత� సగరనడల�

తసడడ:డ వరయఖ� సగరనడల
ఇసటట ననస:104-67
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరయఖ� సగరనడల
ఇసటట ననస:104-67
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదడ సలల� తమహశశటట
ఇసటట ననస:104-67
వయససస:51
లస: పప
8312 AP151010585226
పపరర: రరణబకరదతవ దడసరర� దడసరర

93-99/1213

తసడడ:డ మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:104-61
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమ కకషష� తమహశశటట
ఇసటట ననస:104-67
వయససస:36
లస: ససస స
8309 JBV3831286
పపరర: రరమకకకషష� తమహశశటట �

8304 SAA1379205
పపరర: జయ రరమయఖ తతట

93-99/1032
8329 AP151010585057
పపరర: రరఘవమహ తననరర� tanniru

భరస : అసకమహరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104-74
వయససస:77
లస: ససస స
93-99/1034

8332 SAA0726911
పపరర: మమరససదదయబలల చనత

93-99/1035

తసడడ:డ వరయఖ chinata
ఇసటట ననస:104-74
వయససస:39
లస: పప
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8333 AP151010582124
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర�
tanniru
తసడడ:డ మసగరరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104-74
వయససస:54
లస: పప

93-99/1036

8336 SAA0726788
పపరర: మహలకడహ ఆళళ

93-99/1039

8337 JBV3836111
పపరర: ధనలకడహ� రరమమయణస�

93-99/1042

8340 SAA0726804
పపరర: ఉపపసదడ ఆళళ

తసడడ:డ ససబబబరరవప� రరమమయణస
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:44
లస: పప

8343 JBV2014199
పపరర: మమరససడతయబలల� ససరస�

భరస : ససరరఖరరవప� అసకకతడరరడడడ
ఇసటట ననస:104-78
వయససస:65
లస: ససస స
93-99/1050

భరస : హనసమసతరరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-80
వయససస:33
లస: ససస స

93-99/1038

8338 SAA0726762
పపరర: పపషలవత అలమర

93-99/1041

భరస : మహన రరవప అలమర
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:47
లస: ససస స
93-99/1043

8341 SAA0887887
పపరర: నరరశ అలమర

93-99/1044

తసడడ:డ మహన రరవప అలమర
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:35
లస: పప
93-99/1046

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� ససరస
ఇసటట ననస:104-77
వయససస:35
లస: పప

93-99/1048 8346 SAA1347814
8345 AP151010585277
పపరర: చటటట మహ అసకకరరడడడ� ankiareddy
పపరర: పపమ
డ చసద దదరరశరల

8348 JBV3354552
పపరర: మమధవ� బబరగడడ �

93-99/1040

తసడడ:డ మహన రరవప Alla
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:35
లస: పప
93-99/1045

8335 SAA0323048
పపరర: శరగష� ఆళళ�

భరస : వనసకటటశశర రరవప� Alla
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమణ� రరమమయణస
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప� Alla
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:34
లస: పప
8342 JBV3833076
పపరర: వనసకటరమణ� రరమయమణస�

93-99/1037

భరస : జగదథశ అలమర
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప Alla
ఇసటట ననస:104-75
వయససస:32
లస: ససస స
8339 JBV2015055
పపరర: జగదథష� ఆళళ�

8334 SAA0913955
పపరర: శక శరసత పసడయమ అలమర

93-99/1047
8344 AP151010582163
పపరర: వనసకటసరశమ ససరస� suram

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� suram
ఇసటట ననస:104-77
వయససస:52
లస: పప
93-99/1224

8347 SAA1031053
పపరర: వరలకడహ వపగరరరరల

93-99/1049

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-78
వయససస:25
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల వపగరరరరల
ఇసటట ననస:104-79
వయససస:30
లస: ససస స

93-99/1051
8349 AP151010585541
పపరర: కలమమరర బబరగడడ �
booragadda
భరస : వరరరఘవయఖ� booragadda
ఇసటట ననస:104-80
వయససస:41
లస: ససస స

8350 AP151010585379
పపరర: శరరదడసబ బబరగడడ �
booragadda
భరస : అసకమహరరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-80
వయససస:67
లస: ససస స

93-99/1052

8353 SAA0322669
పపరర: ధరహ ససరరఖడడ� ఉగరరరరల�

93-99/1056

93-99/1053 8352 AP151010582167
93-99/1054
8351 SAA1030881
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప బబరగడడ
పపరర: హనసమసతరరవప బబరగడడ �
booragadda
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ బబరగడడ
తసడడ:డ అసకమహరరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-80
ఇసటట ననస:104-80
వయససస:28
లస: పప
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-81
వయససస:32
లస: పప

8354 SAA1221571
పపరర: మలర శశరర ఉగరరరరల

8356 AP151010585644
పపరర: రమమదతవ కనన

93-99/1154

భరస : ధరహ ససరరఖడడ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104-81
వయససస:21
లస: ససస స
8357 JBV3351558
పపరర: రవదతవ రరజ కనడన

తసడడ:డ కకటయఖ� kosna
ఇసటట ననస:104-83
వయససస:58
లస: పప

93-99/1057

తసడడ:డ రవ దతవర రరజ kanna
ఇసటట ననస:104-82
వయససస:27
లస: పప
93-100/130

తసడడ:డ అసకమహరరవప KANNA
ఇసటట ననస:104-82
వయససస:50
లస: పప
8360 JBV3831609
పపరర: నడగరశశరరరవప� కకసనడ�

8355 SAA0822230
పపరర: మమరససడతయబలల కనడన

8358 JBV3834819
పపరర: రరజఖలకడహ� కకసనడ�

భరస : రవదతవరరజ KANNA
ఇసటట ననస:104-82
వయససస:47
లస: ససస స
93-99/1058

భరస : నడగరశశరరరవప� kosna
ఇసటట ననస:104-83
వయససస:34
లస: ససస స
93-99/1060

8361 JBV3841996
పపరర: శకనవరస తతలససరర
తసడడ:డ అసకమహ రరవప తతలససరర
ఇసటట ననస:104-83
వయససస:33
లస: పప

93-100/129

8359 SAA0822255
పపరర: శకనడధ కకసన

93-99/1059

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప kosna
ఇసటట ననస:104-83
వయససస:26
లస: పప
93-104/798

8362 JBV3834579
పపరర: నడగమలలర శశరర� కనగరరర�

93-99/1061

భరస : వనసకటబడవప� కనగరరర
ఇసటట ననస:104-84
వయససస:46
లస: ససస స
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8363 JBV3831344
పపరర: వనసకట రరవప కనగరరర� కనగరరర

93-99/1062

తసడడ:డ జజనయఖ� కనగరరర
ఇసటట ననస:104-84
వయససస:71
లస: పప
8366 JBV3834330
పపరర: బబలసరశమ� ఆవపల�

93-99/1063

93-99/1064
8365 AP151010585380
పపరర: ససపపరష మహ బబరగడడ �
booragadda
భరస : వరరరఘవయఖ� booragadda
ఇసటట ననస:104-88
వయససస:57
లస: ససస స

93-99/1066

8368 JBV3836434
పపరర: నడరరయణమహ� బబరగడడ �

భరస : బబలసరశమ� avula
ఇసటట ననస:104-88
వయససస:36
లస: ససస స
93-99/1065

తసడడ:డ చననయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:104-88
వయససస:41
లస: పప
8369 SAA1031095
పపరర: పడసరద గగపరల దడసస

8364 JBV3837697
పపరర: మసగమహ� ఆవపల�

8367 JBV3836442
పపరర: వనసకరయమహ గగపరలదడసస
భరస : కకటటశశరరరవప గగపరలదడసస
ఇసటట ననస:104-89
వయససస:41
లస: ససస స

93-99/1068

8370 JBV2013217
పపరర: ఇసదదర� ఉగరరరరల�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగపరల దడసస
ఇసటట ననస:104-89
వయససస:23
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప� UGGIRALA
ఇసటట ననస:104-91
వయససస:55
లస: ససస స

8372 AP151010594432
పపరర: ససగబణకలమమరర gonam

8373 JBV2016822
పపరర: భబససర గగనస

93-102/717

భరస : బబబబ Gonam
ఇసటట ననస:104-95
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప� booragadda
ఇసటట ననస:104-89
వయససస:61
లస: ససస స
93-99/1069

93-99/1070

8378 AP151010582106
పపరర: తరరపతయఖ చససడసరర�
chunduru
తసడడ:డ చలమయఖ� chunduru
ఇసటట ననస:104-97
వయససస:52
లస: పప

93-99/1073

8381 SAA0728412
పపరర: ససత మహలకడహ కకమహనవన

93-100/133

93-102/718

93-99/1071

8379 SAA0728446
పపరర: భబగఖ లకడహ కకమహనవన

93-100/131

93-102/719

8377 JBV3833068
పపరర: మధస� చససడసరర�

93-99/1072

8380 JBV3835345
పపరర: వనసకటరమణ నశశసకరరరవప

93-100/132

భరస : పదడహకర nisshankaarao
ఇసటట ననస:104-98
వయససస:39
లస: ససస స
93-100/134

భరస : శవ రరమ పడసరద nisshankaarao
ఇసటట ననస:104-98
వయససస:43
లస: ససస స

93-100/136 8385 SAA0918724
8384 JBV3834223
పపరర: శవరరమపడసరద నశశసకరరరవప
పపరర: ఏడడకకసడలల పససపపలలటట

8374 JBV2010395
పపరర: బబలమజకలమమర గగనస

తసడడ:డ తరరపతయఖ� chunduru
ఇసటట ననస:104-97
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప kommineni
ఇసటట ననస:104-98
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప kommineni
ఇసటట ననస:104-98
వయససస:42
లస: ససస స

93-102/716

తసడడ:డ బబబబ Gonam
ఇసటట ననస:104-95
వయససస:36
లస: పప

8376 SAA0571596
పపరర: చసదడశశఖర చససడసరర
chunduru
తసడడ:డ తరరపతసరశమ chunduru
ఇసటట ననస:104-97
వయససస:27
లస: పప

8382 JBV3837549
పపరర: కకషష కలమమరర నసససకరరరవప

8371 SAA0918369
పపరర: శకలకడహ గగనస
భరస : భబససర గగనస
ఇసటట ననస:104-95
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప Gonam
ఇసటట ననస:104-95
వయససస:34
లస: పప

8375 AP151010585361
పపరర: పదడహవత చససడసరర�
chunduru
భరస : తరపతయఖ� chunduru
ఇసటట ననస:104-97
వయససస:47
లస: ససస స

93-99/1067

93-102/722

8383 SAA0728461
పపరర: ససబబబరరవప కకమహనవన

93-100/135

తసడడ:డ కకటటసశ రరవప kommineni
ఇసటట ననస:104-98
వయససస:49
లస: పప
8386 SAA1258193
పపరర: ససవరష నసరససకర రరవప

93-102/844

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� nishankarrao
ఇసటట ననస:104-98
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకహయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104-99
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గగవసధ రరవప NISSANKARA RAO
ఇసటట ననస:104-100
వయససస:19
లస: ససస స

8387 SAA0726739
పపరర: లలత రరమసపటట

93-101/980
8388 SAA1429224
పపరర: నడగ వనసకట సరయ మణణకరసత
రరమశశటట
తసడడ:డ రవదతవర రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:104-102
వయససస:18
లస: పప

8389 SAA0410803
పపరర: శవకకషష అవపల
తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప avula
ఇసటట ననస:104-102
వయససస:34
లస: పప

8391 SAA1429133
పపరర: ససరరశ కలమమర యలవరరర

8392 JBV2012615
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆళర� Alla

93-99/1074

భరస : రవదతవరరజ ramisetti
ఇసటట ననస:104-102
వయససస:44
లస: ససస స
8390 SAA1429208
పపరర: వనసకట నడగ దదవఖ మమలత
రరమశశటట
తసడడ:డ రవదతవర రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:104-102
వయససస:20
లస: ససస స

93-102/899

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:104-103
వయససస:28
లస: పప

93-100/1146

93-102/723

93-99/1075

తసడడ:డ మహనరరవప � Alla
ఇసటట ననస:104-104-75
వయససస:37
లస: పప
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8393 SAA1289503
పపరర: నడగ శరగష నసససకరరరవప

93-100/1045

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:104-105
వయససస:28
లస: ససస స
8396 SAA1243377
పపరర: sri lakshmi miriyala

93-100/1047

భరస : nagaraju
ఇసటట ననస:104-114
వయససస:39
లస: ససస స
8399 SAA0823642
పపరర: దడనమహ నసడసరర

93-102/726

93-102/729

భరస : రరసబబబబ Booragadda
ఇసటట ననస:104-126
వయససస:38
లస: ససస స
8405 AP151010594106
పపరర: వనసకటరమణ నశశసకరరరవప

8397 JBV3846706
పపరర: రరజరశశరర నశశసకరరరవప

8398 AP151010594065
పపరర: రతనకలమమరర నశశసకరరరవప

భరస : మమరససడతయబలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-124
వయససస:52
లస: ససస స
93-102/728

తసడడ:డ మమరససడతయబలల నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-124
వయససస:38
లస: పప

8403 AP151010591255
పపరర: రరసబబబబ Borugadda

8404 SAA1336684
పపరర: వనసకట నడగమణణ బబరగడడ

93-102/730

93-102/900

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:104-126
వయససస:20
లస: ససస స

93-102/731

93-102/732 8407 JBV3842465
93-102/733
8406 SAA0823949
పపరర: అరరజన రరవప నసర కరర రరవప
పపరర: ఉదయచసదడ రరవప నసససకర
రరవప
తసడడ:డ అసకమహరరవప nishshankarrao
తసడడ:డ అసకమహ రరవప నసససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-127
ఇసటట ననస:104-127
వయససస:25
లస: పప
వయససస:27
లస: పప

93-102/734

8409 JBV3843687
పపరర: రరణబకరదతవ బబరరగడడ

8412 SAA1336692
పపరర: నడగరశశరరరవప కకనసకక

93-102/737

భరస : నడగరశశర రరవప konamkiiah
ఇసటట ననస:104-129
వయససస:48
లస: ససస స

93-102/735

93-103/493

8415 SAA0727851
పపరర: ఉమశకనవరశ tanneru

93-102/901

తసడడ:డ అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-132
వయససస:45
లస: పప

8418 JBV2014157
పపరర: దడనమహ తననలకరర

93-102/738

8421 JBV2016574
పపరర: లకడహ నశశసకరరరవప
భరస : రవదతవరరజ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-136
వయససస:43
లస: ససస స

8413 SAA1030469
పపరర: పడమల కకనసకక

93-103/492

8416 AP151010594078
పపరర: అలవవలలమసగమహ తననరర

93-103/494

భరస : రరకకహణయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-132
వయససస:42
లస: ససస స
93-102/739

భరస : శవ నడగరశశరరరవప tinnaluri
ఇసటట ననస:104-134
వయససస:40
లస: ససస స
93-102/845

93-102/736

భరస : గబరవయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:104-129
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరకకహనయఖ tanneru
ఇసటట ననస:104-132
వయససస:25
లస: పప
93-103/495

8410 AP151010591064
పపరర: వనసకటటశశరరరవప Borugadda
తసడడ:డ అపరలరరవప Borugadda
ఇసటట ననస:104-128
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:104-129
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:104-129
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రవ దతవర రరజ
ఇసటట ననస:104-135
వయససస:19
లస: పప

93-102/725

తసడడ:డ మమరరససడతఉలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-124
వయససస:31
లస: పప

8411 JBV3845948
పపరర: మలలశశరర కకనసకక

8420 SAA1258714
పపరర: అనల ససధడ నసససకరరరవప

93-102/724

93-102/727 8401 SAA0918260
8400 SAA0823675
పపరర: సతఖనడరరయణ నసర కరర రరవప
పపరర: ఆదదశశషష నసససకరరరవప

భరస : వనసకటటశశరరరవప Borugadda
ఇసటట ననస:104-128
వయససస:38
లస: ససస స

8417 AP151010591254
పపరర: రరకకహణయఖ తననరర తననరర

93-100/1046

భరస : ససరఖ ఉదయ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:104-108
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-127
వయససస:51
లస: పప

8414 SAA1030493
పపరర: గబరవయఖ కకనసకక

8395 SAA1243526
పపరర: శరగష కనడన

భరస : వనసకటససబబబరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104-106
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప Borugadda
ఇసటట ననస:104-126
వయససస:43
లస: పప

భరస : అసకమరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-127
వయససస:49
లస: ససస స
8408 AP151010591156
పపరర: అసకమరరవప నశశసకరరరవప

93-100/137

తసడడ:డ మమరససడతయబలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-124
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నసడసరర
ఇసటట ననస:104-124
వయససస:75
లస: ససస స
8402 JBV3843679
పపరర: లకడహ బబరగడడ

8394 JBV3835303
పపరర: రరజకలమమరర నశశఅకరరరవప

8419 JBV3360609
పపరర: శవనడగరశశరరరవప తననలకరర

93-102/740

తసడడ:డ లకహయఖ tinnaluri
ఇసటట ననస:104-134
వయససస:47
లస: పప
93-102/741

8422 JBV3844834
పపరర: భబలకడహ నశశసకరరవప

93-102/742

భరస : అసకమహరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-151
వయససస:31
లస: ససస స
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8423 JBV2015345
పపరర: అసకమహరరవప నశశసకరరరవప

93-102/743

8424 SAA1258755
పపరర: భవన పపపలల

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-151
వయససస:36
లస: పప

భరస : నడగరరరజన
ఇసటట ననస:104-151
వయససస:27
లస: ససస స

8426 JBV2016731
పపరర: వనసకటటశశరరర నశశసకరరరవప

8427 SAA1153725
పపరర: కరవఖ నశససకరరరవప

93-102/744

93-102/846

8425 JBV2016939
పపరర: రతనకలమమరర నశశసకరరరవప

93-101/886

భరస : వనసకటటశశర రరవప నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:104-152
వయససస:33
లస: ససస స
93-102/745

8428 JBV2015204
పపరర: శవరసజన నశశసకరరరవప

93-102/746

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-152
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:104-154
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఉదయచసదడరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-154
వయససస:38
లస: ససస స

93-102/747
8429 AP151010591444
పపరర: ఉదయచసదడరరవప
Nishankarrao
తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-154
వయససస:44
లస: పప

8430 JBV2015220
పపరర: శకలకడహ నశశసకరరరవప

8431 JBV2015212
పపరర: మలర కరదతవ నశశసకరరరవప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-155
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-155
వయససస:34
లస: ససస స

8432 AP151010594599
పపరర: నడగమణణ Nishankarrao

8433 JBV3841913
పపరర: అరరజన నశశసకర రరవప

93-102/748

93-102/749

భరస : మమరససడతయబలల Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-155
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-155
వయససస:31
లస: పప

93-102/752
8434 AP151010591442
పపరర: మమరససడతయబలల
Nishankarrao
తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-155
వయససస:56
లస: పప

8435 JBV2010429
పపరర: ధనలకడహ నశశసకరరరవప

8436 AP151010594579
పపరర: తడయమరమహ Nishankarrao

8437 AP151010591500
పపరర: ధడనమబరరస Nishankarrao

93-102/750

93-102/753

భరస : దడనమబరరస Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-156
వయససస:37
లస: ససస స
8438 JBV3844867
పపరర: నడగరసదడస పప టట
ర రర

93-102/756

భరస : రరమమసజనవయబలల potluri
ఇసటట ననస:104-158
వయససస:35
లస: ససస స
8441 JBV3835725
పపరర: కలససమ� ఇళళ

93-102/751

93-102/754

భరస : మలర కరరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-156
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-156
వయససస:42
లస: పప

8439 AP151010594598
పపరర: రరమబలమహ Nishankarrao

8440 JBV3843422
పపరర: వరరసజనవయబలల పప టట
ర రర

93-102/757

భరస : వనడయకరరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-158
వయససస:52
లస: ససస స
93-99/1076

8442 SAA1063486
పపరర: vamsi ఏటటకకరర

93-102/759

8443 JBV3845153
పపరర: సరగజన చసతడ

తసడడ:డ vamsi Etukuri
ఇసటట ననస:104-432
వయససస:23
లస: పప

8444 AP151010594201
పపరర: నరహల సప మశశటట

93-103/499 8446 JBV3844776
8445 AP151010594397
పపరర: రమమదతవ సప మశశటట Somisetty
పపరర: రరధదక నలర క

భరస : వనసకటటశశరరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:104-1318
వయససస:62
లస: ససస స
8447 JBV3360153
పపరర: గగవసదరరవప నలర క
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1330
వయససస:36
లస: పప
8450 AP151010591310
పపరర: వనడయకరరవప దడడకకరస
Draksharam
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప Draksharam
ఇసటట ననస:104-1333
వయససస:53
లస: పప

8448 AP151010594396
పపరర: వనసకరయమహ నలర క Nallaka

8451 JBV2013134
పపరర: శసకరరరవప దడడకకరస దడడకకరస
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-1333
వయససస:64
లస: పప

93-103/500

భరస : గగవసదరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1330
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/502

8449 AP151010594474
పపరర: నడగమలలర శశరమహ దడడకకరరస
Draksharam
భరస : వనడయకరరవప Draksharam
ఇసటట ననస:104-1333
వయససస:46
లస: ససస స

93-103/503

93-103/505

8452 AP151010594499
పపరర: వనసకటటశశరమహ దడడకకరస

93-103/506

భరస : సరసబశవరరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-1331
వయససస:57
లస: ససస స
93-103/504

93-103/496

భరస : వనసకట రతనస Chinta
ఇసటట ననస:104-1260
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : భవరన శసకర Somisetty
ఇసటట ననస:104-1325
వయససస:44
లస: ససస స
93-103/501

93-102/758

తసడడ:డ మబసలయఖ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-158
వయససస:38
లస: పప

భరస : వర వనసకట సతఖనడనరరయణ ఇళళ
ఇసటట ననస:104--321
వయససస:30
లస: ససస స
93-103/497

93-102/755

భరస : వరభదసడడడ దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-1334
వయససస:49
లస: ససస స
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8453 JBV3360013
పపరర: శవనడగరసదడరరవప దడడకకరస

93-103/507

తసడడ:డ శసకరరరవప దడడకకరస
ఇసటట ననస:104-1334
వయససస:33
లస: పప
8456 AP151010594378
పపరర: సతఖవత vadallsetty

93-102/761

భరస : కకకషష రరరవప vadallsetty
ఇసటట ననస:104-1346
వయససస:55
లస: ససస స
8459 AP151010591090
పపరర: శవపడసరద నశశసకరరరవప

8454 AP151010591344
పపరర: వరబదసడడడ దడడకకరస
Draksharam
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప Draksharam
ఇసటట ననస:104-1334
వయససస:66
లస: పప

93-103/508

8457 JBV3841889
పపరర: ససరరసదడ నశశసకర రరవప

93-102/762

8460 JBV3844545
పపరర: నడసచడరమహ వడలశశటట

తసడడ:డ సససదరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1346
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరజరష vadlasheety
ఇసటట ననస:104-1347
వయససస:31
లస: ససస స

8462 JBV2011856
పపరర: రరజరష వడడలశశటట

8463 AP151010591215
పపరర: కకషష rao vadallsetty

93-102/767

తసడడ:డ కకకషష రరరవప vadallsetty
ఇసటట ననస:104-1347
వయససస:36
లస: పప
8465 JBV2015964
పపరర: నడగరశశరరరవప చలమర
తసడడ:డ ససతడరరమయఖ chilla
ఇసటట ననస:104-1348
వయససస:33
లస: పప
8468 AP151010591465
పపరర: ససతడరరమయఖ chilla

93-102/773

8469 AP151010594190
పపరర: ససరరఖ దడడకకరస

93-102/777

8472 AP151010591298
పపరర: ససబబబరరవప దడడకకరస
తసడడ:డ నడగయఖ drakhsharam
ఇసటట ననస:104-1349
వయససస:53
లస: పప

93-102/780
8474 SAA1503242
పపరర: రవ చసదడశశఖర బబబబ
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప nishshankar
ఇసటట ననస:104-1351
వయససస:47
లస: పప

8475 SAA0529586
పపరర: జయమలకడహ nallaka
భరస : నడగరరజ nallaka
ఇసటట ననస:104-1352
వయససస:31
లస: ససస స

8477 JBV2016558
పపరర: నడగరరజ నలర క

8478 SAA1030683
పపరర: గగపసక నలలక

93-102/783

తసడడ:డ శవనడగరసదడరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-1352
వయససస:33
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-1353
వయససస:51
లస: ససస స

93-102/785

93-102/763

93-102/766
8461 JBV2013142
పపరర: లకడహ చచడతశశరర నశశసకర రరవప

భరస : మమరససడతయబలల nishshankarr
ఇసటట ననస:104-1347
వయససస:35
లస: ససస స
93-102/768

8464 AP151010594117
పపరర: మసగమహ chilla

93-102/771

8467 JBV3842481
పపరర: రరస బబబబ చలమర

93-102/772

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ chilla
ఇసటట ననస:104-1348
వయససస:50
లస: పప
93-102/774

8470 AP151010594189
పపరర: పదడహవత దడడకకరస

93-102/775

భరస : ససబబబరరవప drakhsharam
ఇసటట ననస:104-1349
వయససస:43
లస: ససస స
93-102/778

93-102/779
8473 AP151010591348
పపరర: కకదసడరరమయఖ నశశసకరరరవప

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1351
వయససస:43
లస: పప
93-102/781

8476 AP151010594009
పపరర: నడరరయణమహ nallaka

93-102/782

భరస : శవనడగరసదడరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-1352
వయససస:57
లస: ససస స
93-101/887

8479 SAA0841198
పపరర: గగపసక నలలక

93-102/784

భరస : ససవర వనసకట సతఖనడరరయణ నలర క
ఇసటట ననస:104-1353
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ nallaka
ఇసటట ననస:104-1353
వయససస:26
లస: ససస స

8481 JBV2011039
పపరర: వనసకటససరరష బబబబ నలర క

8482 JBV2011476
పపరర: కకరణ సరశమ నలర క

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-1353
వయససస:33
లస: పప

93-102/769

భరస : ససతడరరమయఖ chilla
ఇసటట ననస:104-1348
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప drakhsharam
ఇసటట ననస:104-1349
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ drakhsharam
ఇసటట ననస:104-1349
వయససస:44
లస: పప

8480 AP151010594007
పపరర: కనకదసరరరదతవ నలర క

93-102/765

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ chilla
ఇసటట ననస:104-1348
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ chilla
ఇసటట ననస:104-1348
వయససస:78
లస: పప
8471 AP151010591459
పపరర: శకనవరసరరవప దడడకకరస

8466 JBV3360880
పపరర: వరవససతరరవప chilla

8458 JBV3840873
పపరర: ససరరష నసససకరరరవప
తసడడ:డ శవ పడసరద nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1346
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప vadallsetty
ఇసటట ననస:104-1347
వయససస:60
లస: పప
93-102/770

93-102/760

భరస : శవపడసరద nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1346
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1346
వయససస:30
లస: పప
93-102/764

8455 AP151010594392
పపరర: ధనలకడహ నశశసకరరరవప

93-102/786

93-102/787

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-1353
వయససస:33
లస: పప
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93-102/788 8484 AP151010591069
8483 JBV2011146
పపరర: శవవనసకటసతఖనడరరయణ నలర క
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప nallaka

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప nallaka
ఇసటట ననస:104-1353
వయససస:34
లస: పప
8486 JBV2012516
పపరర: సరసబశవ రరవప నలర క

తసడడ:డ శవయఖ nallaka
ఇసటట ననస:104-1353
వయససస:55
లస: పప
93-102/791

తసడడ:డ కకషష మబరరస నలర క
ఇసటట ననస:104-1355
వయససస:32
లస: పప
8489 JBV2013266
పపరర: నడగమణణ నశశసకరరరవప

8487 JBV2012524
పపరర: వఘఘనశశరరరవప నలర క

93-102/794

8490 JBV2011294
పపరర: తడయమరమహ కరలశశటట
భరస : రరమమసజనవయబలల kalisheety
ఇసటట ననస:104-1357
వయససస:42
లస: ససస స

8492 SAA0727679
పపరర: శకకరసత kaliseety

8493 SAA0527317
పపరర: నరరసదడ kaliseety

93-102/797

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల kaliseety
ఇసటట ననస:104-1357
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ తననరర
ఇసటట ననస:104-1364
వయససస:34
లస: పప
8498 AP151010594602
పపరర: బబబ Reddi

93-102/803

93-102/795

8499 SAA0918625
పపరర: నడగరరజ గసడడకకట

93-102/806

8502 AP151010591539
పపరర: నరసససహరరవప Areddy

93-102/798

8505 AP151010591455
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప

93-102/793

8491 AP151010594470
పపరర: పరరశత నశశసకరరరవప

93-102/796

8494 JBV2017416
పపరర: రరమమసజనవయబలల కరలశశటట

93-102/799

తసడడ:డ సరసబశవరరవప kalisheety
ఇసటట ననస:104-1357
వయససస:50
లస: పప
93-102/800

8497 JBV2015691
పపరర: వనసకటటశశరమహ రరడడడ

93-102/801

భరస : కకటటశశరరరవప areddy
ఇసటట ననస:104-1369
వయససస:40
లస: ససస స
93-102/804

8500 AP151010591540
పపరర: శకనవరసరరవప Areddy

93-102/805

తసడడ:డ నరసససహరరవప areddy
ఇసటట ననస:104-1369
వయససస:45
లస: పప
93-102/807

తసడడ:డ కకటయఖ areddy
ఇసటట ననస:104-1369
వయససస:82
లస: పప
93-102/809

8488 JBV2015444
పపరర: కకకషషమబరరస నలర క

భరస : మలర కరరరజనరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1357
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:104-1369
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప areddy
ఇసటట ననస:104-1369
వయససస:49
లస: పప
8504 AP151010594411
పపరర: శవ నశశసకరరరవప

8496 SAA0927493
పపరర: కలమమరర గసడడకకట

93-102/790

తసడడ:డ సరసబయఖ nallaka
ఇసటట ననస:104-1355
వయససస:60
లస: పప

తలర : నడగరరజ గసడడకకట
ఇసటట ననస:104-1369
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప Reddi
ఇసటట ననస:104-1369
వయససస:62
లస: ససస స
8501 JBV2015683
పపరర: కకటటశశరరరవప Areddy

93-102/792

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల kaliseety
ఇసటట ననస:104-1357
వయససస:29
లస: పప
93-103/509

8485 JBV2015410
పపరర: ససరఖకలమమరర నలర క

భరస : కకకషషమబరరస nallaka
ఇసటట ననస:104-1355
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషషమబరరస nallaka
ఇసటట ననస:104-1355
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవచసదడశశఖర nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1357
వయససస:40
లస: ససస స

8495 JBV3843216
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప తననరర

93-102/789

8503 JBV3363066
పపరర: ససరఖకలమమరర నశశసకరరరవప

93-102/808

భరస : శకనవరసరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1371
వయససస:37
లస: ససస స
93-102/810

8506 AP151010591293
పపరర: కకటటశశరరరవప నశశసకరరరవప

93-102/811

భరస : కకటటశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1371
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1371
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దడనయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1371
వయససస:65
లస: పప

8507 JBV3843703
పపరర: శరగష నశససకర రరవప

8508 AP151010594141
పపరర: సతఖవత నశశసకరరరవప

93-102/813

93-102/814
8509 JBV3840881
పపరర: భకస మమరససడతయబలల నశససకర
రరవప
తసడడ:డ భబససరరరవప nishshankarr
ఇసటట ననస:104-1372
వయససస:32
లస: పప

93-102/816

8512 JBV2010049
పపరర: శశషయఖ నశశసకరరరవప

93-102/812

తసడడ:డ భబససర రరవప nishshankarr
ఇసటట ననస:104-1372
వయససస:29
లస: ససస స
8510 AP151010591002
పపరర: భబససరరరవప నశశసకరరరవప
తసడడ:డ శశషరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1372
వయససస:46
లస: పప

భరస : భబససరరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1372
వయససస:42
లస: ససస స
93-102/815

8511 JBV2010056
పపరర: సరసశవత నశశసకరరరవప
భరస : శశషయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1373
వయససస:67
లస: ససస స

93-102/817

తసడడ:డ దడనయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104-1373
వయససస:74
లస: పప
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8513 AP151010594549
పపరర: సరవతడ Nallaka

93-102/818

భరస : నడగరశశరరరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-1374
వయససస:52
లస: ససస స
8516 SAA0823998
పపరర: శవ కకషప ర రరడడడ

93-102/821

93-103/512

93-103/515

93-103/518

93-103/521

93-103/524

93-103/527

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-1390
వయససస:38
లస: పప

8526 AP151010591345
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడతటట కకసడతటట

8529 JBV2012383
పపరర: శవపరరశత పరగగలల

8532 AP151010591224
పపరర: శవనడగరసదడస పరగగలల Pagolu

8535 SAA0916165
పపరర: రమణ నలర క

93-103/530

8538 JBV2011245
పపరర: నడగరశశరరరవప నలర క

93-103/519

8541 SAA0728438
పపరర: తతజశశన నలర క
భరస : ఉమమమహహశశర రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1391
వయససస:28
లస: ససస స

8521 AP151010591484
పపరర: రరమమరరవప నశశసకరరరవప

93-103/514

8524 AP151010594469
పపరర: సరమమమ జఖస కకసడతటట

93-103/517

8527 AP151010591303
పపరర: అసకమరరవప కకసడతటట కకసడతటట

93-103/520

తసడడ:డ చలమయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-1386
వయససస:42
లస: పప
93-103/522

8530 JBV2013977
పపరర: శవకలమమరర వణబకకరర

93-103/523

భరస : శవరజ వణబకకరర
ఇసటట ననస:104-1388
వయససస:44
లస: ససస స
93-103/525

93-103/526
8533 AP151010591227
పపరర: సరసబశవరరవప గగవరడ Govada

తసడడ:డ మసరసనడడవప Govada
ఇసటట ననస:104-1388
వయససస:51
లస: పప
93-103/528

8536 JBV3845328
పపరర: ససజజత నలర క

93-103/529

భరస : అచచయఖ Nallaka
ఇసటట ననస:104-1390
వయససస:35
లస: ససస స
93-103/531

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-1390
వయససస:33
లస: పప
93-103/533

93-103/511

భరస : చలమయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-1386
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1390
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ నలర క
ఇసటట ననస:104-1390
వయససస:31
లస: పప
8540 SAA0916173
పపరర: శకనవరస రరవప నలర క

93-103/516

తసడడ:డ సరసబయఖ Pagolu
ఇసటట ననస:104-1388
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస Nallaka
ఇసటట ననస:104-1390
వయససస:29
లస: ససస స
8537 JBV3842184
పపరర: శవ కలమమర నలర క

8523 AP151010594468
పపరర: వరలకడహ కకసడతటట

8518 AP151010594260
పపరర: రమన సమరర

తసడడ:డ నడగయఖ నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104-1381
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ నడగరసదడస pogolu
ఇసటట ననస:104-1388
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:104-1388
వయససస:37
లస: పప
8534 SAA0916199
పపరర: ససవర పరరశత నలలక

93-103/513

తసడడ:డ చలమయఖ కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-1386
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవ పరసడడ
ఇసటట ననస:104-1388
వయససస:31
లస: ససస స
8531 JBV3841103
పపరర: శవపరసడడ పరగగలల

8520 JBV2012466
పపరర: రరసబబబబ సరమరర

93-102/820

భరస : రరమమరరవప సవరర
ఇసటట ననస:104-1381
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసకమహ రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-1386
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-1386
వయససస:28
లస: పప
8528 JBV3844750
పపరర: రరజరశశరర Pagolu

93-103/510

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప samarla
ఇసటట ననస:104-1381
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:104-1386
వయససస:40
లస: ససస స
8525 SAA0728479
పపరర: చసదడశశఖర కకసడతటట

8517 JBV2012458
పపరర: రమణ సరమరర

8515 AP151010594461
పపరర: దసరర మహ Reddi

భరస : లకడహనడరరయణ Reddi
ఇసటట ననస:104-1375
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ సరమరర
ఇసటట ననస:104-1381
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కలమమర సరమరర
ఇసటట ననస:104-1381
వయససస:25
లస: పప
8522 JBV2012391
పపరర: ససనత కకసడతటట

93-102/819

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1374
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏడసకరనడలల reddy
ఇసటట ననస:104-1375
వయససస:25
లస: పప
8519 SAA0916157
పపరర: సరయ కలమమర సరమరర

8514 SAA0982364
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప నలర క

8539 JBV2016301
పపరర: అచచయఖ నలర క

93-103/532

తసడడ:డ ససతడరరమయఖ Pagolu
ఇసటట ననస:104-1390
వయససస:35
లస: పప
93-103/534

8542 AP151010594398
పపరర: శకలకడహ నలర క

93-103/535

భరస : అపరలరరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1391
వయససస:47
లస: ససస స
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93-103/536

తసడడ:డ అపరల రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1391
వయససస:26
లస: పప
8546 SAA1152255
పపరర: మసజల బబలమర

93-103/539

93-103/543

93-103/546

8555 SAA0916330
పపరర: రరమమ రరవప ఏటటకకరర

93-103/549

93-103/544

8553 SAA0807604
పపరర: పపణఖవత ఏటటకకరర

8556 JBV3841244
పపరర: అసకమహరరవప ఏటటకకరర

93-103/552

8561 JBV3841236
పపరర: పసడయకలమమర ఏటటకకరర

93-103/555

8559 JBV3845211
పపరర: రమణ ఏటటకకరర

93-103/547

తసడడ:డ బబలమనసద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:31
లస: పప

93-103/550

తసడడ:డ బబలసరశమ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:41
లస: పప

93-103/553

తసడడ:డ వరరకజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1398
వయససస:25
లస: ససస స

93-103/556

8554 JBV3843976
పపరర: ససజజత ఏటటకకరర ఏటటకకరర

93-103/548

8557 JBV3843968
పపరర: కలమమరర వవలకలరర

93-103/551

8560 AP151010594129
పపరర: రరహహలల ఏటటకకరర

93-103/554

8563 JBV3841228
పపరర: నడగరరజ ఏటటకకరర ఏటటకకరర

93-103/557

తసడడ:డ బబలమనఅద Etukuri
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:33
లస: పప

93-103/559 8566 AP151010591351
93-103/560
8565 AP151010591352
పపరర: భబససరరరవప ఏటటకకరర Etukuri
పపరర: బబలమనసదస ఏటటకకరర ఏటటకకరర

8568 JBV2010833
పపరర: ససజజత ఏటటకకరర

తసడడ:డ జజకబ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:59
లస: పప
93-103/562

భరస : తషఫరన రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1398
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/564

93-103/545

భరస : బబలమనసద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరశమ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:45
లస: పప
93-103/561

8551 AP151010594127
పపరర: లలమవత ఏటటకకరర ఏటటకకరర

భరస : ఇసరడయయలల వవలకలరర
ఇసటట ననస:104-1395
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� తడళళ
ర రర
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:33
లస: పప
93-103/558

93-103/542

భరస : రరసబబబబ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1394
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబల నసదస Etukuri
ఇసటట ననస:104-1397
వయససస:41
లస: ససస స
8562 JBV3841210
పపరర: మమఘనడధ తడళళళరర

8548 SAA0807596
పపరర: నడగ మసరసన రరవప బబలమర

భరస : డతవడ రరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1393
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1394
వయససస:45
లస: పప

8558 AP151010594510
పపరర: తరరపతమహ ఏటటకకరర
ఏటటకకరర
భరస : రరమమసజనవయబలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1395
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనయయసస Etukuri
ఇసటట ననస:104-1398
వయససస:33
లస: పప

8550 JBV3360591
పపరర: నడగరశశరరరవప బబలమర

93-103/538

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప Bulla
ఇసటట ననస:104-1392
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప Etukuri
ఇసటట ననస:104-1394
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహ రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1394
వయససస:25
లస: పప

8570 JBV2016053
పపరర: వరరరజ ఏటటకకరర

93-103/540

తసడడ:డ సరమ యయలల బబలమర
ఇసటట ననస:104-1392
వయససస:51
లస: పప

8552 AP151010591070
పపరర: డతవడ రరజ యయటటకకరర
ఏటటకకరర
తసడడ:డ చనననడగయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1393
వయససస:53
లస: పప

8567 SAA0916298
పపరర: పడసనన ఏటటకకరర

8547 JBV3363397
పపరర: మరరయమహ బబలమర

8545 SAA0728453
పపరర: అపరల రరవప నలర క

తసడడ:డ మసరసన రరవప నలర క
ఇసటట ననస:104-1391
వయససస:58
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప bulla
ఇసటట ననస:104-1392
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Bulla
ఇసటట ననస:104-1392
వయససస:33
లస: పప

8564 AP151010591353
పపరర: సతఖమబరరస ఏటటకకరర

93-103/537

తసడడ:డ అపరలరరవప Nallaka
ఇసటట ననస:104-1391
వయససస:33
లస: పప

భరస : నడగ సరశమ బబలమర
ఇసటట ననస:104-1392
వయససస:24
లస: ససస స
8549 JBV2015485
పపరర: నడగసరశమ బబలమర

8544 SAA0807638
పపరర: ఉనమహహశశర రరవప నలమరకస

8571 AP151010591435
పపరర: చననఏసస ఏటటకకరర
తసడడ:డ సరమయయలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1398
వయససస:59
లస: పప

8569 AP151010594495
పపరర: కకటటశశరమహ ఏటటకకరర

93-103/563

భరస : చననఏసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1398
వయససస:57
లస: ససస స
93-103/565

8572 SAA0636712
పపరర: రరజ ఏటటకకరర

93-103/566

భరస : వకకస బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1399
వయససస:28
లస: ససస స
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93-103/567

భరస : పవన కలమమర Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1399
వయససస:31
లస: ససస స

8574 SAA0918013
పపరర: పవన కలమమర ఏటటకకరర

93-103/568

8575 SAA0534123
పపరర: నరసమహ గగరరకపపడడ
Gorikapudi
భరస : నడగరరజ Gorikapudi
ఇసటట ననస:104-1401
వయససస:30
లస: ససస స

93-103/569

8577 AP151010594695
పపరర: అసజమహ గగరరకపపడడ
Gorikapudi
భరస : పపదడ బబలర యఖ Gorikapudi
ఇసటట ననస:104-1401
వయససస:50
లస: ససస స

93-103/571

8578 SAA0461350
పపరర: ససబబబ రరవప గగరరకపపడడ

93-103/572

8580 JBV3842234
పపరర: ససరరసదడ బబబబ గగరరకపపడడ

93-103/574

8581 JBV3363405
పపరర: రరబక పడసననరరణణ
�
గగరరకపపడడ
భరస : అసకమహరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1403
వయససస:43
లస: ససస స

93-103/575

93-103/577

8584 SAA0807612
పపరర: శశ కలమమర గగరరకపపడడ

93-103/578

తసడడ:డ బబబబరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1399
వయససస:37
లస: పప

8576 AP151010594133
పపరర: వజయకలమమరర గగరరకపపడడ
Gorikapudi
భరస : అసకమహరరవప Gorikapudi
ఇసటట ననస:104-1401
వయససస:41
లస: ససస స

93-103/570

8579 JBV2013969
పపరర: నడగరరజ గగరరకపపడడ

93-103/573

తలర : అసజమహ Gorikapudi
ఇసటట ననస:104-1401
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబలర యఖ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1402
వయససస:29
లస: పప

93-103/576 8583 AP151010594084
8582 AP151010594075
పపరర: ఎసపస రమహ గగరరకపపడడ గగరరకపపడడ
పపరర: ససలలవమహ గరరకపపడడ

భరస : బబలర యఖ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1403
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1403
వయససస:72
లస: ససస స

8585 AP151010591349
పపరర: అసకమహరరవప గగరరకపపడడ
గగరరకపపడడ
తసడడ:డ నరసససహరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1403
వయససస:47
లస: పప

93-103/579

8588 SAA1152230
పపరర: శరకవణణ ఏటటకకరర

93-103/582

8586 AP151010594235
పపరర: ససజజత గరరకపపడడ గగరరకపపడడ

8589 JBV2010866
పపరర: వజయ ఏటటకకరర Etukuri

93-103/585

8592 JBV2010502
పపరర: అనల బబబబ ఏటటకకరర

93-103/592

తసడడ:డ శవ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-1406
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబబ వరరసదడ నడధ etukuri
ఇసటట ననస:104-1409
వయససస:27
లస: ససస స

8587 AP151010591062
పపరర: నడగరశశరరరవప గగరరకపపడడ
గగరరకపపడడ
తసడడ:డ నరసససహరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1404
వయససస:43
లస: పప

93-103/581

93-103/583

8590 SAA1152206
పపరర: హహమసత కలమమర ఏటటకకరర

93-103/584

తసడడ:డ వజయ పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1405
వయససస:20
లస: పప
93-103/586

తసడడ:డ మరరయదడసస Etukuri
ఇసటట ననస:104-1405
వయససస:33
లస: పప

93-103/589 8595 AP151010594178
8594 AP151010594113
పపరర: నరహల గరరకపపడడ garikapudi
పపరర: ఏసమహ కసభసపరటట
Kambhampati
భరస : అపరలరరవప Garikapudi
భరస : శవ Kambhampati
ఇసటట ననస:104-1406
ఇసటట ననస:104-1406
వయససస:47
లస: ససస స
వయససస:50
లస: ససస స

8600 SAA0688598
పపరర: జజఖషరష ఏటటకకరర

93-103/580

భరస : మరరయదడసస గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1405
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ etukuri
ఇసటట ననస:104-1405
వయససస:29
లస: పప

8597 JBV3842176
పపరర: రరజరష కసభసపరటట

తసడడ:డ అసకమహ రరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1403
వయససస:25
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1404
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అనల బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1405
వయససస:25
లస: ససస స
8591 SAA0395830
పపరర: నడగరరజన బబబబ ఏటటకకరర

తలర : అసజమహ గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:104-1401
వయససస:29
లస: పప

93-103/588

భరస : రరజరష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-1406
వయససస:24
లస: ససస స
93-103/590

8596 SAA0916264
పపరర: ససరరష కసభసపరటట

93-103/591

తసడడ:డ శవ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:104-1406
వయససస:25
లస: పప

93-103/593 8599 JBV2012110
8598 AP151010591096
పపరర: శవ కసభసపరటట Kambhampati
పపరర: నడగమహ కసభసపరటట

తసడడ:డ దదబబయఖ Kambhampati
ఇసటట ననస:104-1406
వయససస:51
లస: పప
93-103/595

8593 SAA0916280
పపరర: రరజరశశరర కసభసపరటట

8601 SAA0688580
పపరర: నడగరన ఏటటకకరర
తసడడ:డ అమర నడధ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1409
వయససస:30
లస: ససస స

93-103/594

భరస : నడగరసస kambampati
ఇసటట ననస:104-1407
వయససస:72
లస: ససస స
93-103/596

8602 AP151010594382
పపరర: మరరయ కలమమరర ఏటటకకరర

93-103/597

భరస : బబలశశరర etukuri
ఇసటట ననస:104-1409
వయససస:53
లస: ససస స
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8603 JBV3841178
పపరర: బబబబకకటట ససరరసదడ నడథ
ఏటటకకరర
తసడడ:డ చసకసయఖ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1409
వయససస:29
లస: పప

93-103/598

8606 AP151010591094
పపరర: బబలశశరర ఏటటకకరర Etukuri

93-103/601

93-103/604

తసడడ:డ పప తషరరజ రరయపరటట
ఇసటట ననస:104-1412
వయససస:61
లస: పప
8615 AP151010594136
పపరర: ససశల రరయపరటట Rayapati

8610 JBV3842200
పపరర: జయపడకరశ రరయపరటట

8613 JBV3363587
పపరర: జయలకడహ రరయపరటట

93-103/610

8616 AP151010591020
పపరర: బబలరరజ రరయపరటట

93-103/605

8619 JBV3845344
పపరర: నడగమహ ఏటటకకరర

93-104/793

8611 JBV2011815
పపరర: ససబబబరరవప రరయపరటట

93-103/608

93-103/609
8614 AP151010594137
పపరర: పడకరశమహ ఏటటకకరర ఏటటకకరర

భరస : జజసఫ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1413
వయససస:54
లస: ససస స
93-103/611

93-103/612
8617 JBV3844032
పపరర: వసససధర ఏటటకకరర ఏటటకకరర

తసడడ:డ నడగయఖ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1414
వయససస:31
లస: ససస స
93-103/614

భరస : పడభబదడసస Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1415
వయససస:30
లస: ససస స

8620 JBV3845351
పపరర: మరరయమహ ఏటటకకరర

8624 JBV3842192
పపరర: పడకరశ యయటటకకరర

భరస : నడగరరజ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1415
వయససస:42
లస: ససస స
93-103/619

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1415
వయససస:34
లస: పప
8627 JBV2014728
పపరర: వరయఖ ఏటటకకరర

93-103/623

భరస : జరరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1418
వయససస:63
లస: ససస స

93-103/621

8626 AP151010594068
పపరర: మరరయమహ ఏటటకకరర

93-103/624 8629 JBV3363553
8628 AP151010591028
పపరర: పపదడఏసస యయటటకకరర ఏటటకకరర
పపరర: జజజ నసససదరర తతడతటట

8631 SAA0916355
పపరర: వజయ కలమమర తతడతటట
తసడడ:డ సతఖస తతడతటట
ఇసటట ననస:104-1418
వయససస:26
లస: పప

93-103/622

భరస : పపదడఏసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1417
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసయయలల Etukuri
ఇసటట ననస:104-1417
వయససస:61
లస: పప
93-103/626

93-103/618

తసడడ:డ వనసకటపయఖ lakkakula
ఇసటట ననస:104-1415
వయససస:28
లస: పప

భరస : వరయఖ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1417
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద దఏసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1417
వయససస:33
లస: పప
8630 SAA1152164
పపరర: తరరపతమహ ఏటటకకరర

8625 JBV3844008
పపరర: కలమమరర ఏటటకకరర ఏటటకకరర

93-103/615

భరస : పడకరశ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1415
వయససస:31
లస: ససస స

93-103/616 8622 AP151010594076
93-103/617 8623 SAA0728586
8621 JBV3844016
పపరర: మరరయమహ ఏడడకకరర Yetukuri
పపరర: కకటటశశరమహ ఏటటకకరర Yetukuri
పపరర: శకనడధ లకరసకలల

భరస : బబలసరశమ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1415
వయససస:40
లస: ససస స

93-103/606

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:104-1412
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:104-1413
వయససస:39
లస: పప
93-103/613

93-103/600

భరస : నడగమలలర శశర రరవప గబసటటరర
ఇసటట ననస:104-1411
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ Rayapati
ఇసటట ననస:104-1413
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప Rayapati
ఇసటట ననస:104-1413
వయససస:57
లస: ససస స
8618 AP151010591024
పపరర: చన గబరవయఖ యయటటకకరర
Yetukuri
తసడడ:డ నడగయఖ Yetukuri
ఇసటట ననస:104-1414
వయససస:43
లస: పప

93-104/792 8608 JBV3845138
8607 JBV3842358
పపరర: నడగమలలర శశర రరవప యయటటకకరర
పపరర: అమబహలల గబసటటరర

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:104-1412
వయససస:30
లస: పప
93-103/607

8605 JBV3841202
పపరర: బబబబ వరరసదడనడధ ఏటటకకరర

తసడడ:డ చసకసయఖ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1409
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరడయయలల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1411
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప Rayapati
ఇసటట ననస:104-1412
వయససస:32
లస: ససస స
8612 AP151010591340
పపరర: నడగరశశరరరవప రరయపరటట

93-103/599

తసడడ:డ చసకసయఖ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1409
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన Etukuri
ఇసటట ననస:104-1409
వయససస:54
లస: పప
8609 JBV3845039
పపరర: కకపరవరస రరయపరటట

8604 JBV3841160
పపరర: బబబబ అమరరనథ యయటటకకరర

93-103/625

భరస : సతఖస తతడతటట
ఇసటట ననస:104-1418
వయససస:44
లస: ససస స
93-103/627

8632 JBV3842218
పపరర: రరజరష కలమమర తతడతటట

93-103/628

తసడడ:డ సతఖస తతడతటట
ఇసటట ననస:104-1418
వయససస:31
లస: పప
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8633 AP151010591061
పపరర: సతఖస తతడతటట

93-103/629

తసడడ:డ కకటయఖ తతడతటట
ఇసటట ననస:104-1418
వయససస:47
లస: పప

8634 JBV2011336
పపరర: రగశమహ ఏటటకకరర

భరస : సరశమదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1419
వయససస:35
లస: ససస స

8636 JBV2014322
పపరర: సరశమదడసస ఏటటకకరర

93-103/632

తలర : భబగఖమహ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1419
వయససస:41
లస: పప

8637 SAA1030477
పపరర: అరరణడ ఏటటకకరర

భరస : పడకరశరరవప Etukuri
ఇసటట ననస:104-1420
వయససస:54
లస: ససస స
93-103/638

8645 AP151010591314
పపరర: వరరసరశమ నశసకరరరవప
Nishankarrao
తసడడ:డ నడగయఖ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-1421
వయససస:70
లస: పప

93-103/641

8643 JBV3845112
పపరర: కకటటశశరమహ నసససకరరరవప

8646 JBV3844065
పపరర: bhudevi యయటటకకరర

93-103/647

భరస : ససధడకర బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1424
వయససస:31
లస: ససస స

93-103/639

93-103/650

8655 JBV2011187
పపరర: ససధడకర బబబబ ఏటటకకరర

93-103/642

భరస : దడవదస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1425
వయససస:28
లస: ససస స

8658 JBV3844024
పపరర: సమమధడనస పపరరపప గబ

93-103/645

8661 JBV2010510
పపరర: ఏససదడసస పపరరపప గబ

8644 JBV2012862
పపరర: ససబడమణఖస నశశసకరరరవప

93-103/640

8647 JBV2012060
పపరర: సససదరర ఏటటకకరర

93-103/643

8650 AP151010591074
పపరర: నడగరశశరరరవప ఏటటకకరర

93-103/646

తసడడ:డ మసరసన etukuri
ఇసటట ననస:104-1423
వయససస:66
లస: పప
93-103/648

8653 AP151010594236
పపరర: వససత ఏటటకకరర ఏటటకకరర

93-103/649

భరస : నసరరసలలస Etukuri
ఇసటట ననస:104-1424
వయససస:58
లస: ససస స
93-103/651

8656 SAA1036376
పపరర: కకప జజఖత పపరరపప గబ

93-103/652

తసడడ:డ ససధథర పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-1425
వయససస:23
లస: ససస స
93-103/654

భరస : యయససదడసస Perupogu
ఇసటట ననస:104-1425
వయససస:33
లస: ససస స
93-103/656

93-103/637

భరస : ఏససదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1423
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరసలలస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1424
వయససస:36
లస: పప
93-103/653

8641 SAA1494327
పపరర: పడకరశరరవప ఏటటకకరర

తసడడ:డ వరరసరశమ Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-1421
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససరరష బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1424
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరసలలస Etukuri
ఇసటట ననస:104-1424
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజజ Peripogu
ఇసటట ననస:104-1425
వయససస:31
లస: పప

8652 JBV3843984
పపరర: ససధఖ ఏటటకకరర

93-103/634

తసడడ:డ కకటయఖ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1420
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1423
వయససస:39
లస: పప

8651 SAA0395392
పపరర: రమమదతవ ఏటటకకరర

8660 JBV3842242
పపరర: దడవదస పపరరపప గబ

93-103/636

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప Etukuri
ఇసటట ననస:104-1423
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప Etukuri
ఇసటట ననస:104-1423
వయససస:60
లస: ససస స

8638 AP151010594097
పపరర: మకదసల చసదదలల Chandolu
భరస : అమమహరరవప Chandoli
ఇసటట ననస:104-1420
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నడగరశశర రరవప Nishankarrao
ఇసటట ననస:104-1421
వయససస:38
లస: ససస స

93-103/644 8649 JBV2011302
8648 AP151010594187
పపరర: ససదడమణణ ఏటటకకరర ఏటటకకరర
పపరర: ఏససదడసస ఏటటకకరర

8657 SAA0534131
పపరర: ఎసపస రర రరణణ పపరరపప గబ

93-103/633

తసడడ:డ పడకరశరరవప Etukuri
ఇసటట ననస:104-1420
వయససస:34
లస: పప

8642 SAA0916207
పపరర: వజయ కలమమరర నసససకర
రరవప
భరస : ససబడహహణఖస నసససకర రరవప
ఇసటట ననస:104-1421
వయససస:34
లస: ససస స

93-103/631
8635 AP151010594326
పపరర: బబగఖమహ ఏటటకకరర ఏటటకకరర

భరస : సరశమదడసస Etukuri
ఇసటట ననస:104-1419
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఆనసద బబబబ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1420
వయససస:27
లస: ససస స

93-103/635 8640 JBV2011922
8639 AP151010594072
పపరర: మరరయమహ ఏటటకకరర ఏటటకకరర
పపరర: ఆనసదబబబబ ఏటటకకరర

8654 JBV2011518
పపరర: ససరరష ఏటటకకరర

93-103/630

8659 AP151010594185
పపరర: ససజజత పపరరపప గబ Peripogu

93-103/655

భరస : ససదథర Peripogu
ఇసటట ననస:104-1425
వయససస:40
లస: ససస స
93-103/658

తసడడ:డ జజజయఖ పపరరపప గబ
ఇసటట ననస:104-1425
వయససస:34
లస: పప
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8662 AP151010594114
పపరర: ఇసదదర ఏటటకకరర ఏటటకకరర

93-103/659

భరస : రవ బబబబ Etukuri
ఇసటట ననస:104-1426
వయససస:42
లస: ససస స
8665 AP151010594204
పపరర: మరరయమహ ఏటటకకరర

93-103/675

93-103/678

93-103/681

93-103/684

93-103/687

93-103/690

93-103/712

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:104_1_8
వయససస:26
లస: పప

8675 AP151010594030
పపరర: నరహల ఏటటకకరర

8678 SAA0807562
పపరర: పవన కలమమర ఏటటకకరర

8681 SAA0395871
పపరర: రమమష మలలర ల

8684 SAA0916116
పపరర: శరకవరణణ మరరయమల

93-99/1077

8687 AP151010585443
పపరర: నరసమహ నశహసకరరవప�

93-103/685

8690 JBV3837028
పపరర: శరగష గరజల
భరస : నరరసదడ కలమమర gajula
ఇసటట ననస:104_1_14
వయససస:30
లస: ససస స

8670 AP151010594184
పపరర: కకపమహ ఏటటకకరర

93-103/680

8673 JBV3844081
పపరర: హహమలత ఏటటకకరర

93-103/683

8676 JBV3845385
పపరర: సతఖ వరణణ ఏటటకకరర

93-103/686

భరస : నడగరరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1437
వయససస:31
లస: ససస స
93-103/688

8679 SAA1070549
పపరర: రరజరశ ఏటటకకరర

93-103/689

తసడడ:డ బబజజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1437
వయససస:25
లస: పప
93-103/698

8682 JBV3841921
పపరర: మహహష బబబబ మరరయమల

93-103/704

తసడడ:డ చసదడమమళ మరరయమల
ఇసటట ననస:104-1441
వయససస:31
లస: పప
93-103/726

8685 JBV2011088
పపరర: ససబబలకడహ మరరయమల
మరరయమల
భరస : చసదడమమళ మరరయమల
ఇసటట ననస:104-1449
వయససస:42
లస: ససస స

93-103/727

93-100/167

8688 SAA1051572
పపరర: శవకలమమరర దతవరకకసడ

93-100/181

భరస : వనసకటబడవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_
వయససస:52
లస: ససస స
93-100/182

93-103/677

తసడడ:డ బబలరరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1436
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహహశ బబబబ మరరయమల
ఇసటట ననస:104-1449
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనపటల రరజజ శశఖర ADAPA
ఇసటట ననస:104-6798
వయససస:19
లస: పప
8689 SAA0727950
పపరర: పకథదశ కలమమర ఉయమఖల

93-103/682

తసడడ:డ కకటయఖ mallela
ఇసటట ననస:104-1439
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1444
వయససస:33
లస: పప
8686 SAA1151604
పపరర: శకనవరస adapa

8672 JBV2011203
పపరర: పడసరదస ఏటటకకరర

8667 JBV3842150
పపరర: బబల సరశమ యయటటకకరర

భరస : జయపరల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1434
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1437
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబజజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1437
వయససస:31
లస: పప
8683 JBV3841277
పపరర: అనల బబబబ ఏటటకకరర

93-103/679

భరస : బబలరరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1436
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబజజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1437
వయససస:46
లస: ససస స
8680 JBV3842135
పపరర: వకకస యయటటకకరర

8669 JBV3843919
పపరర: పడతమ ఏటటకకరర

93-103/672

తసడడ:డ జజన ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1433
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1434
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబలరరజ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1436
వయససస:35
లస: ససస స
8677 JBV3363652
పపరర: వనసకరయమహ ఏటటకకరర

93-103/676

భరస : పడసరద ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1434
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జయసరశమ ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1434
వయససస:31
లస: పప
8674 SAA0395384
పపరర: సశరరప ఏటటకకరర

8666 AP151010594539
పపరర: అననమహ ఏటటకకరర

8664 AP151010591311
పపరర: ఏససదడసస ఏటటకకరర

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1432
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1433
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1433
వయససస:41
లస: పప
8671 JBV3842143
పపరర: రరజరష యయటటకకరర

93-103/660

తసడడ:డ బరస లలకస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1426
వయససస:42
లస: పప

భరస : మరరయదడసస ఏటటకకరర
ఇసటట ననస:104-1433
వయససస:40
లస: ససస స
8668 AP151010591355
పపరర: మరరయదడసస ఏటటకకరర

8663 AP151010591384
పపరర: రవ ఏటటకకరర

భరస : చసదడ శశఖర దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:104_1_4
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/176

8691 JBV3354024
పపరర: రరణణ గరజల

93-100/177

భరస : ఏడడకకసడలల gajula
ఇసటట ననస:104_1_14
వయససస:37
లస: ససస స
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8692 JBV3351327
పపరర: ససనసదకలమమర�
నశశసకరరరవప�
తలర : పరరశత� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_1_23
వయససస:40
లస: పప

93-100/178

8695 JBV3835154
పపరర: మమధవ పతతల

93-100/171

93-100/174

భరస : సరసబశవరరవప� boragadda
ఇసటట ననస:104_3_230
వయససస:45
లస: ససస స
8704 SAA0637843
పపరర: నడగ మహహసదడ సప మశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప somisetty
ఇసటట ననస:104_3_257
వయససస:28
లస: పప
8707 AP151010585229
పపరర: రరణబకరదతవ నశశసకర రరవప

93-100/241

93-100/244

తసడడ:డ శవ శసకర గలబబ
ఇసటట ననస:104_5_387
వయససస:22
లస: పప
8713 AP151010585280
పపరర: మసరసనమహ dudipadla

93-100/632

భరస : వనసకటనడగరరజ� tulasi
ఇసటట ననస:104_6_105
వయససస:38
లస: ససస స

93-100/236

8705 SAA0872086
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ మహ

93-100/239

93-100/635

93-100/242

8711 JBV3832433
పపరర: సరసబశవరరవప� రరడ�డడ

93-100/249

8717 JBV2010494
పపరర: నతఖ � బబరగడడ �

8720 JBV3833449
పపరర: వనసకట నడగ రరజ తషలసస
తసడడ:డ రరమజజగరశశర రరవప tulasi
ఇసటట ననస:104_6_105
వయససస:41
లస: పప

93-100/237

8706 SAA1043819
పపరర: బసదస మమధవ తతట

93-100/240

8709 JBV3837630
పపరర: శశకళ� నసడసరర�

93-100/243

భరస : అసకమహ రరవప� nanduri
ఇసటట ననస:104_4_356
వయససస:36
లస: ససస స
8712 JBV3835543
పపరర: రరధదక� రరడ�డడ

93-100/631

భరస : సరసబశవరరవప� areddy
ఇసటట ననస:104_6_19
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/633

8715 JBV3835147
పపరర: రరజఖలకడహ� బబ లర స�

93-100/634

భరస : అసకమహరరవప� bollam
ఇసటట ననస:104_6_93
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/636

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� boragada
ఇసటట ననస:104_6_94
వయససస:39
లస: పప
93-100/252

8703 JBV3832771
పపరర: రరసబబబబ� తననరర�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:104_3_287
వయససస:22
లస: ససస స

8708 AP151010582337
పపరర: వనసకటనడగరశశరరరవప�
నశశసకరరరవప�
తసడడ:డ కకషరషరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_4_334
వయససస:47
లస: పప

8714 AP151010582489
పపరర: శసకరరరవప dudipadla

93-100/234

తసడడ:డ రఘబపత రరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_3_252
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప dudipandla
ఇసటట ననస:104_6_21
వయససస:57
లస: పప

భరస : దడనడ రరవప boragada
ఇసటట ననస:104_6_94
వయససస:43
లస: ససస స
8719 JBV3836616
పపరర: వనసకరయమహ� తషలసస�

8702 JBV3831914
పపరర: దడనడరరవప బబరగడడ

8700 SAA0637884
పపరర: మమనక నశశసకర రరవప
తసడడ:డ పసచచయఖ nishshankarrao
ఇసటట ననస:104_3_123
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ� areddy
ఇసటట ననస:104_6_6_91
వయససస:43
లస: పప

భరస : శసకరరరవప dudipandla
ఇసటట ననస:104_6_21
వయససస:43
లస: ససస స
8716 JBV3835139
పపరర: తరరపతమహ బబరగడడ

93-100/175

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప బబ మహ
ఇసటట ననస:104_3_257
వయససస:48
లస: పప

భరస : నడగరశశరరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_4_334
వయససస:40
లస: ససస స
8710 SAA1043827
పపరర: రరమనరరసదడ గలబబ

8699 SAA0822941
పపరర: సరసబశవ రరవప తతట

తసడడ:డ ససతయఖ� chandanam
ఇసటట ననస:104_1_107
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప boragadda
ఇసటట ననస:104_3_230
వయససస:32
లస: పప
93-100/238

93-100/180

93-100/172 8697 JBV3351012
93-100/173
8696 AP151010585084
పపరర: శరఖమల చసదనస� chandanam
పపరర: ససరరష చసదనస� chandanam

తసడడ:డ గరసధథ
ఇసటట ననస:104_1_851
వయససస:37
లస: పప
93-100/235

8694 SAA1030832
పపరర: పరరశత కటబట

భరస : వనసకట రమణ కటబట
ఇసటట ననస:104_1_97
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససరరష� chandanam
ఇసటట ననస:104_1_107
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప� palli
ఇసటట ననస:104_1_108
వయససస:39
లస: ససస స
8701 AP151010585044
పపరర: రతనకలమమరర booragada

93-100/179

తసడడ:డ కకషషమమ చడరర tangalapalli
ఇసటట ననస:104_1_48
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమబ patala
ఇసటట ననస:104_1_100
వయససస:37
లస: ససస స
8698 JBV3837101
పపరర: ససజజత� వరమనపలర �

8693 JBV2011609
పపరర: అరవసద మహరరర తసగరళరపలర

8718 JBV3831971
పపరర: రరమబ పతతల ఉగరరరరల

93-100/251

తసడడ:డ రరఘవపలల vogerala
ఇసటట ననస:104_6_100
వయససస:43
లస: పప
93-100/253

8721 JBV3837937
పపరర: గరయతడ వషష
ష మలకల

93-100/254

భరస : చనన సససగయఖ vishanmolakala
ఇసటట ననస:104_6_334
వయససస:35
లస: ససస స
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8722 JBV3836475
పపరర: పదడహవత నశశసకరరరవప

93-100/255

8723 SAA0961913
పపరర: రరజరష బబబబ శకరరసశశటట

భరస : పపసడరర పడసరద nishshankarraoe
ఇసటట ననస:104_6_467
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:104_6_501
వయససస:34
లస: పప

8725 JBV2012979
పపరర: నడగమలలర శశరర� తననరర�

8726 AP151010585473
పపరర: ససతమహలకడహ davarakonda

93-100/258

భరస : రమమష� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_506
వయససస:36
లస: ససస స
8728 AP151010582423
పపరర: రమమష tanniru

93-100/261

93-100/265

తసడడ:డ ససదరశనరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_510
వయససస:33
లస: పప
8734 SAA0659938
పపరర: వశశశశశర రరవప కసచరర పలర

93-100/259

8729 AP151010582424
పపరర: రరమమరరవప దతవరకకసడ�
davarakonda
తసడడ:డ వరయఖ� davarakonda
ఇసటట ననస:104_6_506
వయససస:57
లస: పప

93-100/262

8732 SAA0648881
పపరర: నడగరరజ తననరర

93-100/266

8735 SAA1030873
పపరర: నడగలకడహ సససకర

8727 AP151010585450
పపరర: వజయలకడహ tanniru

8730 JBV3836871
పపరర: వజయలకడహ� తననరర�

8733 SAA0728263
పపరర: లససస ఖ తరరపఠమహ నడగరరఓస

93-100/269

8736 SAA0893025
పపరర: వరసవ మకరస

8737 SAA0658724
పపరర: చరణ బబబబ పససపపలలటట

93-100/272 8739 SAA0658658
8738 SAA0658666
పపరర: సతఖనడరరయణ వషష
పపరర: లకడహ గగతమ తననరర
ష మలకల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మకరస
ఇసటట ననస:104_6_596
వయససస:25
లస: ససస స
93-100/273

తలర : రరధ కకషషమబరరస vishanmolakala
ఇసటట ననస:104_6_596
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_597
వయససస:26
లస: ససస స

8740 SAA0658716
పపరర: రరమ చరణ తతజ తననరర

8741 SAA0823287
పపరర: హనసమ నడయక బనవథ

8742 AP151010585133
పపరర: శవపరరశత జడడగబ� jidugu

93-100/275

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ శశఖర రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_597
వయససస:36
లస: పప

తలర : సత రర బమ banavath
ఇసటట ననస:104_6_597
వయససస:46
లస: పప

8743 SAA1004746
పపరర: అనల కలమమర జడడగబ

93-100/278 8745 AP151010585061
8744 AP151010582413
పపరర: శకరరమమబరరస జడడగబ� jidugu
పపరర: శవకలమమరర yadlapalli

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస జడడగబ
ఇసటట ననస:104_6_601
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_601
వయససస:57
లస: పప

93-100/280
8746 JBV3832268
పపరర: కరరణ మయబడడ కరశసశశటట
kashimshetty
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ kashimshetty
ఇసటట ననస:104_6_602
వయససస:36
లస: పప

8747 JBV3832276
పపరర: సతఖస� కరశసశశటట �

8749 JBV3833613
పపరర: శకనవరస రరవప కకడసరర
తసడడ:డ కరశవ రరవప kodure
ఇసటట ననస:104_6_620
వయససస:39
లస: పప

93-100/283

93-100/276

భరస : శకరరమమబరరస� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_601
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/279

భరస : అసకమహరరవప� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_602
వయససస:47
లస: ససస స
93-100/281

తసడడ:డ రరమమబరరస� kashimshetty
ఇసటట ననస:104_6_602
వయససస:53
లస: పప
8750 AP151010582453
పపరర: అసకమహరరవప యడర పలర �
yadlapalli
తసడడ:డ రరధడకకకషషమబరరస� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_620
వయససస:52
లస: పప

93-100/267

93-100/270

తసడడ:డ మమరససడతయబలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:104_6_596
వయససస:30
లస: పప

93-100/277

93-100/264

తసడడ:డ ఏడడ కకసదలల nagarom
ఇసటట ననస:104_6_578
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజన రరవప సససకర
ఇసటట ననస:104_6_596
వయససస:24
లస: ససస స

93-100/274

93-100/260

భరస : రరధ కకషష� tanniru
ఇసటట ననస:104 _6_510
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కర వ రరజరశశర రరవప kancharlapalli
ఇసటట ననస:104_6_589
వయససస:34
లస: పప
93-100/271

93-100/257

భరస : రఘబపతరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_506
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_560
వయససస:26
లస: పప
93-100/268

8724 JBV3835501
పపరర: కకకషషవవణణ కరసససశశటట

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:104_6_505
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప� davarakonda
ఇసటట ననస:104_6_506
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబపతరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_506
వయససస:41
లస: పప
8731 JBV2011021
పపరర: రరధడకకషష� తననరర�

93-100/256

8748 JBV3832664
పపరర: రరధ కకషష� యడర పలర �

93-100/282

తసడడ:డ అసకమహ రరవప� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_620
వయససస:34
లస: పప
93-100/284

8751 JBV3832391
పపరర: జమదగరన మమరససడతయబలల�
ఆళళ�
తసడడ:డ ససబబబరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_6_647
వయససస:31
లస: పప

93-100/285
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93-100/286

తసడడ:డ వనసకటకకకషషయఖ� alla
ఇసటట ననస:104_6_647
వయససస:57
లస: పప
8755 JBV3835527
పపరర: దసరర � జడడగబ�

93-100/289

భరస : మమరససడతయబలల� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_648
వయససస:41
లస: ససస స
8758 JBV3832383
పపరర: కకటటశశరరరవప� అమలలతష�

93-100/292

93-100/295

93-100/298

భరస : సరసబశవ రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104_6_657
వయససస:25
లస: ససస స
8767 JBV3832375
పపరర: మమరససడతయబలల jidugu
తసడడ:డ సరసబయఖ� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_657
వయససస:55
లస: పప
8770 AP151010585428
పపరర: చసదడకలమమరర

8756 SAA0445551
పపరర: రరణబకరదతవ ఏ

8757 SAA0823501
పపరర: రరజశశకర బడడగబ

8759 AP151010585392
పపరర: రతడసలల alla

8762 SAA0637785
పపరర: ససధథర కలమమర పడతవరడ

93-100/293

93-100/304

93-100/296

8771 SAA0823451
పపరర: లలకరశ తనవనర

8774 AP151010582461
పపరర: దడనడరరవప tanniru

8777 JBV2017135
పపరర: రరణబకరదతవ� జడడగబ�

భరస : ఉదయ చసదరరవ tanniru
ఇసటట ననస:104_6_666
వయససస:30
లస: ససస స

93-100/299

8780 JBV3832342
పపరర: వనసకటబడవ ta
తసడడ:డ కకటయఖ� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_666
వయససస:72
లస: పప

93-100/297

93-100/300

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� JIDUGU
ఇసటట ననస:104_6_657
వయససస:31
లస: పప
93-100/302

8769 JBV3836905
పపరర: ధనలకడహ బబలశశటట

93-100/303

భరస : బబలరరజ� baliseety
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:39
లస: ససస స
93-100/305

8772 SAA0688481
పపరర: తననరర గసగరరజ

93-100/306

తసడడ:డ మమరససడతయబలల గసగరరజ
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:27
లస: పప
93-100/308

8775 AP151010582615
పపరర: మమరససడతయబలల tanniru

93-100/309

తసడడ:డ వనసకటబడవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:47
లస: పప
93-100/311

భరస : వనసకటరమణ� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_666
వయససస:48
లస: ససస స
93-100/313

8763 AP151010582477
పపరర: శకరరమమబరరస jidugu

8766 JBV3833464
పపరర: సరసబ శవ రరవప� జడడగబ�

8776 SAA0728388
పపరర: రరజజ తననరర

93-100/310

93-100/294

భరస : మమరరసదతయబలల medishetti
ఇసటట ననస:104_6_650
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మకసడతఉలల tanniru
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:24
లస: పప
93-100/307

8760 SAA0728214
పపరర: పడవలర క మమడడసపటట

8765 JBV2017267
పపరర: వనసకట రమణ jidugu

తసడడ:డ అసకమహరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_666
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమరరససడతయలల bidugu
ఇసటట ననస:104_6_648
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మబరరస jidugu
ఇసటట ననస:104_6_650
వయససస:57
లస: పప

8768 JBV2017085
పపరర: శవపరరశత� తననరర�

93-100/288

93-100/291

తసడడ:డ వవసకట రమణడరరవప prathiwada
ఇసటట ననస:104_6_650
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకడహనడరరయణ� baalasettty
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:40
లస: పప

8779 JBV3351442
పపరర: ఉదయచసదడరరవప tanniru

93-100/290

భరస : దడనడరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమరరససడతయబలల� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_665
వయససస:42
లస: ససస స
8773 JBV3833621
పపరర: బబల రరజ� బబలశశటట �

భరస : కకటటశశర రరవప� amulotu
ఇసటట ననస:104_6_648
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమరరససడతయబలల� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_657
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/301

8754 JBV3836608
పపరర: అననపపరష � అమబలలతష�

తసడడ:డ చనన అసకమహరరవప� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_648
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_6_649
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకరరమమబరరస� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_650
వయససస:47
లస: ససస స
8764 SAA0918245
పపరర: రగహహణణ జడడగబ

93-100/287

భరస : బలరరమసరశమ devi e
ఇసటట ననస:104_6_648
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమసరశమ� amalotu
ఇసటట ననస:104_6_648
వయససస:40
లస: పప
8761 AP151010585581
పపరర: ఆదదలకడహ jidugu

8753 JBV3836582
పపరర: సరసశత� ఉగరరరరల�

8778 AP151010585426
పపరర: చసకసమహ tanniru

93-100/312

భరస : వనసకటబడవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_666
వయససస:67
లస: ససస స
93-100/314

8781 AP151010585063
పపరర: వజయలకహ yadlapalli

93-100/315

భరస : రమణకలమమర yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_668
వయససస:47
లస: ససస స
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8782 SAA0648873
పపరర: అవనడష బబబబ యడర పలర

93-100/316

తలర : వజయలకడహ yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_668
వయససస:26
లస: పప
8785 AP151010585157
పపరర: అరరణకలమమరర yadlapalli

93-100/319

93-100/322

93-100/325

93-100/328

93-100/331

93-100/334

93-100/337

తసడడ:డ అసకమహ రరవప� palaka
ఇసటట ననస:104_6_677
వయససస:33
లస: పప

8798 SAA0535435
పపరర: కకటటశశరరరవప jidugu

8801 AP151010585569
పపరర: వనసకరయమహ jidugu

8804 AP151010585485
పపరర: రరఘవమహ నలర క� nallaka

93-100/340

8807 JBV3837838
పపరర: వనసకటశరసత� నలర క�

8810 AP151010582613
పపరర: పసచచయఖ nalaka
తసడడ:డ అపలయఖ� nalaka
ఇసటట ననస:104_6_677
వయససస:67
లస: పప

93-100/324

93-100/329

8796 AP151010585258
పపరర: రతనకలమమరర jidugu

93-100/330

భరస : కకటటశశరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_673
వయససస:53
లస: ససస స
93-100/332

8799 JBV3834983
పపరర: లకడహ� సమరగతష�

93-100/333

భరస : శసకర� samroutu
ఇసటట ననస:104_6_674
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/335

8802 JBV3831815
పపరర: శసకర� సమరగతష�

93-100/336

తసడడ:డ శవనడనరరయణ� gara
ఇసటట ననస:104_6_674
వయససస:37
లస: పప
93-100/338

8805 AP151010582447
పపరర: ఉదయచసదడరరవప nallaka

93-100/339

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� nallaka
ఇసటట ననస:104_6_676
వయససస:42
లస: పప
93-100/341

భరస : యమదగరరర రరజ� nallaka
ఇసటట ననస:104_6_677
వయససస:31
లస: ససస స
93-100/343

8790 SAA1030782
పపరర: రరజజ రరజరశశరర జడడగబ

93-100/327
8793 JBV3832326
పపరర: మమరససడతయబలల�
నశశసకరరరవప�
తసడడ:డ మలర కరరరజన రరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_6_672
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� nallaka
ఇసటట ననస:104_6_676
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అపలయఖ� nallaka
ఇసటట ననస:104_6_676
వయససస:69
లస: పప
8809 JBV3832656
పపరర: యమదగరరర రరజ పలక

8795 SAA0534735
పపరర: లడడయ జడడగబ jidugu

93-100/321

93-100/326

భరస : సరసబశవరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_674
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఉదయ చసదడరరవప� nallaka
ఇసటట ననస:104_6_676
వయససస:39
లస: ససస స
8806 AP151010582446
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర క� nallaka

8792 AP151010585585
పపరర: బబపమహ jidugu

8787 SAA0915571
పపరర: పదహ గబఱఱ స

తసడడ:డ చన కకటటశశర రరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:104_6_672
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ jidugu
ఇసటట ననస:104_6_673
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవ శసకర� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_674
వయససస:35
లస: ససస స
8803 JBV3837846
పపరర: సరమమమ జఖస� నలర క�

93-100/323

భరస : అనల కలమమర jidugu
ఇసటట ననస:104_6_673
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప jidugu
ఇసటట ననస:104_6_673
వయససస:33
లస: పప
8800 SAA0322966
పపరర: మణణ� జడడగబ�

8789 SAA0915563
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప గబఱఱ స

93-100/318

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:104_6_671
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చనకకటటశశరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_672
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతడఖల రరవప� betu
ఇసటట ననస:104_6_672
వయససస:36
లస: పప
8797 JBV2013381
పపరర: అనల కలమమర జడడగబ

93-100/320

తసడడ:డ తషలససరరవప గబఱఱ స
ఇసటట ననస:104_6_671
వయససస:46
లస: పప

భరస : గసగ రరజ� betu
ఇసటట ననస:104_6_672
వయససస:31
లస: ససస స
8794 JBV3833639
పపరర: గసగ రరజ� బబతష�

8786 AP151010582457
పపరర: దడనడరరవప yadlapalli

8784 JBV2013720
పపరర: కలమమరర� యడర పలర �

భరస : దడనరరవప� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_669
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_669
వయససస:44
లస: పప

భరస : గబరరబబబబ� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_671
వయససస:65
లస: ససస స
8791 JBV3836921
పపరర: లలత� బబతష�

93-100/317

తసడడ:డ రమణ కలమమర yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_668
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_669
వయససస:60
లస: ససస స
8788 AP151010585501
పపరర: నడగరతనస జడడగబ� jidugu

8783 JBV3833654
పపరర: రరజన బబబబ యడర పలర

8808 AP151010585162
పపరర: కకషషవవణణ నలర క� nallaka

93-100/342

భరస : అసకమహరరవప� nallaka
ఇసటట ననస:104_6_677
వయససస:61
లస: ససస స
93-100/344

8811 JBV2014256
పపరర: ససనత� కటబరర�

93-100/345

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:104_6_678
వయససస:34
లస: ససస స
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8812 AP151010585414
పపరర: వనసకరయమహ katari

93-100/346

భరస : వనసకటటశశరరరవప� katari
ఇసటట ననస:104_6_678
వయససస:72
లస: ససస స
8815 AP151010585433
పపరర: నడగలకడహ tanniru

93-100/349

93-100/352

93-100/355

93-100/358

తసడడ:డ ససదరశనరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_684
వయససస:39
లస: పప
8830 JBV3832284
పపరర: దసరరరపడసరద tanniru
తసడడ:డ సరసబశవరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_685
వయససస:41
లస: పప
8833 JBV3832300
పపరర: చసదడ శశఖరరకవప యరకసశశటట

8822 JBV3832672
పపరర: శకనవరసరరవప� తననరర�

8825 JBV2011401
పపరర: కరమమశశరర� తననరర�

8828 JBV2014249
పపరర: అసజల� తననరర�

8831 AP151010585425
పపరర: తడయమరర yerramsetty

93-100/356

8834 AP151010582436
పపరర: కకటటశశరరరవప yerramsetty

93-100/354

8823 AP151010582612
పపరర: రరసబబబబ tanniru

93-100/359

8826 AP151010585603
పపరర: భబగఖమహ tanniru

93-100/362

8829 JBV2014231
పపరర: రరణబకరదతవ� తననరర�

93-100/363

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_685
వయససస:36
లస: ససస స
93-100/365

8832 JBV3832318
పపరర: శకకరసత yerramsetty

93-100/366

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప yerramsetty
ఇసటట ననస:104_6_686
వయససస:31
లస: పప
93-100/368

93-100/369
8835 AP151010585432
పపరర: లకడహ యరకసశశటట � yerramsetty

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ yerramsetty
ఇసటట ననస:104_6_686
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� yerramsetty
ఇసటట ననస:104_6_687
వయససస:42
లస: ససస స

8836 AP151010582437
పపరర: ససబబబరరవప yerramsetty

8837 AP151010582432
పపరర: ససదరశనరరవప తననరర

8838 SAA0728198
పపరర: భబలకడహ నసనన

93-100/371

93-100/372

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ yerramsetty
ఇసటట ననస:104_6_687
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ tanniru
ఇసటట ననస:104_6_689
వయససస:57
లస: పప

8839 AP151010585412
పపరర: జయమహ కరటబరర� katari

93-100/374 8841 AP151010582440
8840 JBV3351392
పపరర: పరసడడరసగరరరవప కటబరర katari
పపరర: సరసబయఖ నసనవ nunna

భరస : అసకమహరరవప� katari
ఇసటట ననస:104_6_690
వయససస:57
లస: ససస స

93-100/373

తసడడ:డ అసకమహరరవప katari
ఇసటట ననస:104_6_690
వయససస:41
లస: పప

93-100/360

భరస : మహనరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_684
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకటటశశరరరవప yerramsetty
ఇసటట ననస:104_6_686
వయససస:32
లస: పప
93-100/370

93-100/357

తసడడ:డ మలర ఖమరరజనరరవప TANNIRU
ఇసటట ననస:104_6_683
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� yerramsetty
ఇసటట ననస:104_6_686
వయససస:57
లస: ససస స
93-100/367

93-100/351

భరస : రరసబబబబ tanniru
ఇసటట ననస:104_6_683
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దసరర పస
డ రదస� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_685
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/364

8817 AP151010582439
పపరర: ఏససబబబబ tanniru

93-100/353 8820 JBV2018844
8819 JBV3832235
పపరర: లకడహనడరరయణ బబ కరస� bokka
పపరర: ఉషరరరణణ తననరర

భరస : కకటటశశరరరవప� thanniru
ఇసటట ననస:104_6_684
వయససస:34
లస: ససస స
93-100/361

93-100/348

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ tanniru
ఇసటట ననస:104_6_680
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_683
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకరరమమబరరస� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_684
వయససస:31
లస: ససస స
8827 JBV2011419
పపరర: కకటటశశరరరవప తననరర

93-100/350

తసడడ:డ ససబబబరరవప� bokka
ఇసటట ననస:104_6_681
వయససస:36
లస: పప

భరస : మలర కరరరజనరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_683
వయససస:55
లస: ససస స
8824 JBV3834991
పపరర: ఆదదలకడహ� తననరర�

8816 JBV2014439
పపరర: రవకలమమర� తననరర�

8814 JBV3836913
పపరర: లకడహ� కకడసరర�

భరస : శకనవరస రరవప� kodure
ఇసటట ననస:104_6_680
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససబబబబ� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_680
వయససస:36
లస: పప

భరస : గణణష� nishshankarrao
ఇసటట ననస:104_6_681
వయససస:31
లస: ససస స
8821 AP151010585445
పపరర: వనసకరయమహ tanniru

93-100/347

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర katari
ఇసటట ననస:104_6_678
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఏససబబబబ� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_680
వయససస:51
లస: ససస స
8818 JBV3836897
పపరర: ఆదదలకడహ� నశశసకర రరవప�

8813 AP151010582444
పపరర: శకనవరసరరవప కటబరర katari

భరస : సరసబశవరరవప katari
ఇసటట ననస:104_6_690
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/375

తసడడ:డ రగశయఖ nunna
ఇసటట ననస:104_6_690
వయససస:41
లస: పప
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93-100/376

భరస : అనల siddavatam
ఇసటట ననస:104_6_691
వయససస:34
లస: ససస స
8845 AP151010585151
పపరర: ససబబబలల noona

93-100/379

93-100/382

93-100/385

93-100/388

93-100/391

8852 SAA0322875
పపరర: మధస� లలళళ�

93-100/394

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_707
వయససస:52
లస: పప

8858 AP151010582468
పపరర: అసకమహరరవప amulotu

8861 SAA0637827
పపరర: వవసకట ఆదదశశషష జడడగబ

8864 JBV3836806
పపరర: శకలకడహ� చలకకసడ�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_6_718
వయససస:41
లస: పప

8870 AP151010585234
పపరర: నరహ tanniru
భరస : మమరససడతయబలల� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_721
వయససస:57
లస: ససస స

93-100/384

8853 JBV2010643
పపరర: వరకలమమరర� తననరర�

93-100/387

93-100/390

భరస : రరమకకషష� ballamkonda
ఇసటట ననస:104_6_705
వయససస:34
లస: ససస స
93-100/392

8859 AP151010585451
పపరర: అననపపరష chellankonda

93-100/393

భరస : శకనవరసరరవప� chellankonda
ఇసటట ననస:104_6_706
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/395

8862 JBV2014058
పపరర: లకడహనడరరయణ శవ పడసరదస
చలమర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప seva
ఇసటట ననస:104_6_707
వయససస:45
లస: పప

93-100/396

93-100/398

8865 JBV3833597
పపరర: మబరళ కకషష � చలకకసడ�

93-100/399

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ� chalikonda
ఇసటట ననస:104_6_708
వయససస:39
లస: పప
93-100/401

భరస : రరజరశశరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_714
వయససస:67
లస: ససస స
93-100/403

8850 AP151010585155
పపరర: శసకరమహ జడడగబ� jidugu

భరస : వనసకటరమణకలమమర� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_701
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషష� chalikonda
ఇసటట ననస:104_6_708
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ� ballamkonda
ఇసటట ననస:104_6_708
వయససస:47
లస: పప

93-100/381

93-100/389 8856 JBV3835519
8855 JBV2011997
పపరర: వనసకటరమణ కలమమర తననరర
పపరర: లకడహకలమమరర� బబలరసకకసడ�

93-100/400 8867 AP151010585631
8866 AP151010582620
పపరర: శకనవరసరరవప ballamkonada
పపరర: రరణబకరదతవ jidugu

8869 AP151010582520
పపరర: శకనవరసరరవప alla

93-100/386

తసడడ:డ శకనవరస రరవప jidugu
ఇసటట ననస:104_6_707
వయససస:26
లస: పప
93-100/397

8847 JBV3836764
పపరర: కకషష వవణణ� సససకర�

భరస : వనసకటకకషషయఖ� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_696
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ amulotu
ఇసటట ననస:104_6_705
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_707
వయససస:43
లస: ససస స
8863 JBV3833472
పపరర: శకనవరస రరవప� జడడగబ�

93-100/383

తసడడ:డ ససబబబరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_701
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ� ballamkonda
ఇసటట ననస:104_6_705
వయససస:36
లస: పప
8860 JBV3836673
పపరర: భబలకడహ� జడడగబ�

8849 JBV3833563
పపరర: శసకర రరవప� సససకర�

93-100/378

భరస : శసకర రరవప� sunkara
ఇసటట ననస:104_6_693
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససధడకర� lella
ఇసటట ననస:104_6_698
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_6_701
వయససస:59
లస: ససస స
8857 JBV3832367
పపరర: రరమకకకషష� బబలరసకకసడ�

93-100/380

తసడడ:డ ససరరఖ నడరరయణ� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_693
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ జడడగబ
ఇసటట ననస:104_6_696
వయససస:40
లస: పప
8854 SAA0823477
పపరర: మలర శవరగ తననరర

8846 SAA0915431
పపరర: ససధఖ సససకర

8844 SAA0728172
పపరర: అనల ససదడవటస

తసడడ:డ రరజజరరవప siddavatam
ఇసటట ననస:104_6_691
వయససస:37
లస: పప

భరస : శవ కలమమర సససకర
ఇసటట ననస:104_6_693
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప� sunkara
ఇసటట ననస:104_6_693
వయససస:35
లస: పప
8851 AP151010582418
పపరర: శకనస జడడగబ

93-100/377

భరస : మణణ� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_691
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ� noona
ఇసటట ననస:104_6_692
వయససస:62
లస: ససస స
8848 JBV3833571
పపరర: శవ కలమమర� సససకర�

8843 JBV3836889
పపరర: కనకలకడహ� బబ బబల�

8868 SAA1027227
పపరర: వనసకట లకడహ నసడసరర

93-100/402

భరస : కరమమశశరరరవప నసడసరర
ఇసటట ననస:104_6_717
వయససస:25
లస: ససస స
93-100/404

8871 JBV3832409
పపరర: రవ� తననరర�

93-100/405

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_721
వయససస:30
లస: పప
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8872 AP151010582628
పపరర: మమరససడతయబలల tanniru

93-100/406

తసడడ:డ చలపతరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_721
వయససస:56
లస: పప
8875 SAA0445429
పపరర: శవ నడగరశశరరరవప జరరగబ

93-100/409

93-100/412

93-100/415

93-100/418

93-100/421

93-100/424

93-100/427

93-100/431

తసడడ:డ వనసకటబడవప yipuu
ఇసటట ననస:104_6_734
వయససస:41
లస: పప

8880 AP151010585588
పపరర: ససజజత చ chittala

8883 JBV3833423
పపరర: మబరళకకషష� ఆవపల�

8888 JBV3832094
పపరర: దడనడరరవప ఆళళ

8891 AP151010582309
పపరర: రరస మహన రరవప మమడడశశటట

8894 JBV2014173
పపరర: ససనత� ఆళళ�

8897 AP151010585253
పపరర: వజయలకడహ యపపల� yipuu

8900 AP151010585164
పపరర: రరణబకరదతవ తననరర� tanniru
భరస : అసకమహరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_736
వయససస:48
లస: ససస స

93-100/414

93-100/417

93-100/419 8886 JBV3835246
8885 AP151010582312
పపరర: అసకమహరరవప చటబటల chittala
పపరర: ధనలకడహ� ఆళళ�

93-100/420

భరస : దడనడరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_6_730
వయససస:46
లస: ససస స
93-100/422

8889 JBV2011393
పపరర: పపరష చసదడరరవప� madishetti

93-100/423

తసడడ:డ రరమహహనరరవప� madishetti
ఇసటట ననస:104_6_731
వయససస:33
లస: పప
93-100/425

8892 AP151010585393
పపరర: పలమరలమహ alla

93-100/426

భరస : అసకమహరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_6_732
వయససస:68
లస: ససస స
93-100/428

8895 SAA0637892
పపరర: వవణబగగపరల నశసకరరరవప

93-100/429

తసడడ:డ పసచచయఖ nishankarrao
ఇసటట ననస:104_6_733
వయససస:55
లస: పప
93-100/432

భరస : వనసకటబడవప� yipuu
ఇసటట ననస:104_6_734
వయససస:57
లస: ససస స
93-100/434

93-100/411

తసడడ:డ ససబబబ రరవప� aavula
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_6_733
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ� yipuu
ఇసటట ననస:104_6_734
వయససస:31
లస: ససస స
8899 AP151010582306
పపరర: నడగరరజ yipuu

93-100/416

తసడడ:డ ససబబయఖ medishetti
ఇసటట ననస:104_6_731
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషషయఖ� alla
ఇసటట ననస:104_6_732
వయససస:72
లస: పప
8896 JBV3837606
పపరర: లకడహ� యపపల�

8882 JBV2011385
పపరర: జమదగరన� చటబటల�

8877 JBV3836525
పపరర: ధనలకడహ� ఆవపల�

భరస : ఉదయచసదడరరవప� chittala
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప alla
ఇసటట ననస:104_6_730
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమహహనరరవప medishetti
ఇసటట ననస:104_6_731
వయససస:36
లస: పప
8893 AP151010582311
పపరర: అసకమహరరవప alla

93-100/413

తసడడ:డ అపలయఖ chittala
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:67
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప rajeswari
ఇసటట ననస:104_6_730
వయససస:58
లస: ససస స
8890 JBV2016186
పపరర: మమరససడతయబలల మమడడశశటట

8879 JBV3835238
పపరర: ధనలకడహ� చటబటల�

93-100/408

భరస : మబరళ కకషష� aavula
ఇసటట ననస:104_6_726
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప� chittala
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అపలయఖ chittala
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:57
లస: పప
8887 SAA0895880
పపరర: మమమడడ రరజరశశరర rajeswari

93-100/410

తసడడ:డ అసకమహరరవప� chittala
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప� chittala
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:60
లస: ససస స
8884 AP151010582310
పపరర: ఉదయచసదడరరవప chittala

8876 AP151010582491
పపరర: అపరలరరవప jidugu

8874 SAA0445502
పపరర: అమకతమహ జరరగబ

భరస : రరజజరరవప jidugu
ఇసటట ననస:104_6_723
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_723
వయససస:72
లస: పప

భరస : కరమమశశర రరవప మసదపరటట
ఇసటట ననస:104_6_729
వయససస:29
లస: ససస స
8881 SAA0322974
పపరర: ససజజత చటబటల� chittala

93-100/407

భరస : నరరసదడబబబబ� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_723
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప jidugu
ఇసటట ననస:104_6_723
వయససస:41
లస: పప
8878 SAA0914839
పపరర: ధనలకడహ మసదపరటట

8873 JBV3836558
పపరర: రరణబకరదతవ� జడడగబ�

8898 AP151010585395
పపరర: రమమదతవ ఆళళ�

93-100/433

భరస : కకటటశశరరరవప� yipuu
ఇసటట ననస:104_6_734
వయససస:64
లస: ససస స
93-100/435

8901 JBV3832060
పపరర: మమరససడతయబలల తననరర�
tanniru
తసడడ:డ అసకమహరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104_6_736
వయససస:32
లస: పప

93-100/436
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93-100/437 8903 JBV3836590
8902 AP151010582303
పపరర: అసకమహరరవప తననరర tanniru
పపరర: సరయకలమమరర� తననరర�

తసడడ:డ రరఘవపలల tanniru
ఇసటట ననస:104_6_736
వయససస:60
లస: పప
8905 AP151010585302
పపరర: ఉషరరరణణ tanniru

తసడడ:డ అసకమహరరవప� TANNIRU
ఇసటట ననస:104_6_737
వయససస:30
లస: ససస స
93-100/440

భరస : అసకమహరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_737
వయససస:48
లస: ససస స
8908 JBV3835261
పపరర: జయలకడహ� తననరర�

8906 AP151010582304
పపరర: అసకమహరరవప tanniru

93-100/443

8909 SAA1015933
పపరర: ససధథర కలమమర బసడడరర

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_6_741
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససజవరరవప mamidi
ఇసటట ననస:104_6_742
వయససస:41
లస: ససస స

93-100/452
8917 JBV3833308
పపరర: పపసడరగపస
డ రదస� నశశసకర
రరవప�
తసడడ:డ శసకరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_6_747
వయససస:46
లస: పప

8918 AP151010582355
పపరర: వనసకటబడవప కనడన kanna�
తసడడ:డ బబపరరగర kanna
ఇసటట ననస:104_6_747
వయససస:67
లస: పప

8920 JBV3835212
పపరర: రరణబకరదతవ� పరలసకక�

8921 JBV3836418
పపరర: ramadavi గరజల�

భరస : శకరరమమబరరస� palanki
ఇసటట ననస:104_6_748
వయససస:41
లస: ససస స

93-100/444

తసడడ:డ శవ రరవప� shivalasetty
ఇసటట ననస:104_6_749
వయససస:37
లస: పప

93-100/442

8910 JBV2012490
పపరర: అసకమహరరవప tanniru

తసడడ:డ వనసకట రరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_6_741
వయససస:32
లస: పప
93-100/450

93-100/451
8916 AP151010585312
పపరర: రరజకలమమరర నశశసకర రరవప
nishsaankarao
భరస : అసకమహరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_6_742
వయససస:58
లస: ససస స

93-100/453

8919 SAA0728578
పపరర: ధనలకడహ శవరలశశటట

8924 AP151010585481
పపరర: ఆదదలకడహ సససకర� sunkara

93-100/454

భరస : కకషరషరరవప sevalasattey
ఇసటట ననస:104_6_748
వయససస:30
లస: ససస స
93-100/456

8922 JBV3834199
పపరర: దడనడరరవప� గరజల�

93-100/457

తసడడ:డ ససబడమణఖస� gajula
ఇసటట ననస:104_6_748
వయససస:46
లస: పప
93-100/459

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:104_6_751
వయససస:47
లస: ససస స

8925 JBV3834207
పపరర: అబబడ లమర� మహమహద�

8929 SAA0688465
పపరర: కకసన శకనవరస రరవప
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప srinivasrov
ఇసటట ననస:104_6_755
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమమరరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_6_755
వయససస:47
లస: ససస స
93-100/464

8930 JBV3836376
పపరర: రరజఖలకడహ� దడసరర�
భరస : rajyalakshmi dasari
ఇసటట ననస:104_6_756
వయససస:42
లస: ససస స

93-100/460

తసడడ:డ ఖలస� mohammad
ఇసటట ననస:104_6_751
వయససస:32
లస: పప

93-100/461 8927 AP151010585598
93-100/462 8928 SAA0823030
8926 AP151010582277
పపరర: ఏడడకకసడలల సససకర� sunkara
పపరర: వనసకటటశశరమహ నశశసకరరరవప�
పపరర: గగపస నశశసకర రరవప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� sunkara
ఇసటట ననస:104_6_751
వయససస:52
లస: పప

93-100/445

తసడడ:డ నడరరయణరరవప
� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_740
వయససస:35
లస: పప

భరస : దడనడ రరవప� gajula
ఇసటట ననస:104_6_748
వయససస:41
లస: ససస స
93-100/458

8907 SAA0728156
పపరర: గగత భవరన తననరర
భరస : అసకమహ రరవప TANNIRU
ఇసటట ననస:104_6_740
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటబడవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_6_741
వయససస:31
లస: పప

93-100/455

93-100/439

93-100/447 8913 JBV3832102
93-100/448
8912 SAA0728511
పపరర: శక నడగ శకనవరస నశశసకర రరవప
పపరర: రవ దతవరరజ� నశశసకరరరవప�

93-100/449 8915 AP151010585056
8914 JBV3351590
పపరర: వనసకరటరరవప nishsaankarao
పపరర: రరజరశశరర మమమడడ

8923 JBV3832037
పపరర: కకషష రరవప� శవరలశశటట �

93-100/441

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప బసడడరర
ఇసటట ననస:104_6_740
వయససస:26
లస: పప
93-100/446

8904 JBV3836517
పపరర: మనడకడ� తననరర�

తసడడ:డ అసకమహ రరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_737
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ tanniru
ఇసటట ననస:104_6_737
వయససస:59
లస: పప

భరస : నడరరయణరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_740
వయససస:55
లస: ససస స
8911 AP151010582322
పపరర: నడరరయణరరవప తననరర
tanniru
తసడడ:డ నరసససహరరవప thanniru
ఇసటట ననస:104_6_740
వయససస:62
లస: పప

93-100/438

93-100/463

తసడడ:డ రరమమరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_6_755
వయససస:26
లస: పప
93-100/465

8931 AP151010582586
పపరర: దడనడరరవప దడసరర dasari

93-100/466

తసడడ:డ శవయఖ dasari
ఇసటట ననస:104_6_756
వయససస:43
లస: పప
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8932 JBV3835287
పపరర: సరళ� నశశసకర రరవప�

93-100/467

8933 JBV3835279
పపరర: మనడకలమమరర� తననరర�

భరస : ససనసదకలమమర� nisshankaaraon
ఇసటట ననస:104_6_758
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రజనకలమమర� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_758
వయససస:39
లస: ససస స

8935 SAA0914656
పపరర: సశరరపదతవ జడడగబ

8936 JBV3837903
పపరర: సరయ శకవలర � దడసరర�

93-100/470

భరస : బలరరస బబబబ జడడగబ
ఇసటట ననస:104_6_763
వయససస:29
లస: ససస స
8938 AP151010585421
పపరర: రగజజమమరర booragada

93-100/473

93-100/476

93-100/479

93-100/482

8945 JBV2010924
పపరర: భబరత� మలపపదడ ద�

8948 JBV3835428
పపరర: లకడహ రరజరశశరర� పలకర�

93-100/485

93-100/480

93-100/483

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� prathiwada
ఇసటట ననస:104_6_783
వయససస:56
లస: పప

8960 JBV2015667
పపరర: గకహలకహ adpa
భరస : వరరరఘవయఖ� adpa
ఇసటట ననస:104_6_786,
వయససస:41
లస: ససస స

8943 AP151010585602
పపరర: రజన jidugu

93-100/478

8946 AP151010582526
పపరర: శకనవరసరరవప malipeddi

93-100/481

8949 JBV3835469
పపరర: రరణబకమహ� పలకర�

93-100/484

8952 JBV3837408
పపరర: పదడహవత� పడతవరడ�

93-100/487

భరస : శకనవరసరరవ� prathiwada
ఇసటట ననస:104_6_783
వయససస:51
లస: ససస స
8955 AP151010582411
పపరర: చసదడ శశఖర పడటట వరడ

93-100/490

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పడటట వరడ
ఇసటట ననస:104_6_783
వయససస:51
లస: పప
93-100/493

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� adpa
ఇసటట ననస:104_6_785
వయససస:56
లస: పప
93-100/495

93-100/475

భరస : రరణబకయఖ� palaka
ఇసటట ననస:104_6_780
వయససస:68
లస: ససస స

93-100/489

8957 JBV3834421
పపరర: శకనవరసరరవప� అడపర�

93-100/491

8940 SAA0918070
పపరర: దసరర భబమ రరడడడ

తసడడ:డ సరసబయఖ malipeddi
ఇసటట ననస:104_6_779
వయససస:42
లస: పప

8954 JBV3834090
పపరర: బబలమజ పడతవరడ

8956 JBV3834082
పపరర: శకనవరస రరవప� పడతవరడ�

93-100/472

భరస : శకనవరసరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_778
వయససస:40
లస: ససస స

93-100/486

తసడడ:డ శకనవరస రరవప� prathiwada
ఇసటట ననస:104_6_783
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� adpa
ఇసటట ననస:104_6_786
వయససస:37
లస: ససస స

93-100/477

8951 JBV3354180
పపరర: రమణకలమమరర పడతవరడ
prathiwada
భరస : చసదడశశఖర prathiwada
ఇసటట ననస:104_6_783
వయససస:45
లస: ససస స

93-100/488
8953 SAA0918062
పపరర: లకడహ వనసకట సరయ మసరసన
రరవప పడతవరడ
తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడతవరడ
ఇసటట ననస:104_6_783
వయససస:24
లస: పప

8937 SAA0138206
పపరర: మననహరబబబబ� జడడగబ�

భరస : లకడహ రరడడ భబమ రరడడ
ఇసటట ననస:104_6_773
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నడగరశశరరరవప� palka
ఇసటట ననస:104_6_780
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగయఖ� palaka
ఇసటట ననస:104_6_780
వయససస:73
లస: పప

8959 JBV3835485
పపరర: జహనవ నలమ� అడపర�

93-100/474

భరస : సరసబయఖ� malipeddi
ఇసటట ననస:104_6_779
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప� mallipeddi
ఇసటట ననస:104_6_779
వయససస:75
లస: పప
8950 JBV3831799
పపరర: రరణబకయఖ� పలకర�

8942 SAA0981911
పపరర: లకడహ రరడడ భబమ రరడడ

93-100/469

తసడడ:డ పపనడనరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_763
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పసచచ రరడడడ భబమ రరడడ
ఇసటట ననస:104_6_773
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� malipeddi
ఇసటట ననస:104_6_779
వయససస:38
లస: ససస స
8947 AP151010582524
పపరర: సరసబయఖ mallipeddi

93-100/471

తసడడ:డ ససబబబరరవప thokala
ఇసటట ననస:104_6_766
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకడహ రరడడ భబమ రరడడడ
ఇసటట ననస:104_6_773
వయససస:29
లస: పప
8944 JBV3835436
పపరర: రమణ కలమమరర� మలపపదదడ�

8939 SAA0560789
పపరర: నరరష బబబబ తతట

8934 JBV3832110
పపరర: కకటటశశరరరవప� జడడగబ�

తసడడ:డ గగపరలస� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_758
వయససస:73
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_763
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప� booragada
ఇసటట ననస:104_6_764
వయససస:62
లస: ససస స
8941 SAA0918088
పపరర: రమమశ రరడడడ భబమ రరడడ సడ

93-100/468

8958 JBV2012037
పపరర: ధనలకడహ� కనడన�

93-100/494

తసడడ:డ దడనడరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_6_786
వయససస:34
లస: ససస స
93-100/250

8961 JBV2013118
పపరర: గసగర భవరన� అడపర�

93-100/497

భరస : వఠల రరజశశఖర� adpa
ఇసటట ననస:104_6_787
వయససస:35
లస: ససస స
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93-100/498 8963 JBV3835014
8962 JBV3836848
పపరర: వనసకట శవ నడగ జజఖత� అడపర�
పపరర: రరణబకరదతవ� కటబరర�

భరస : వనసకట నడరరయణ కకషష� adpa
ఇసటట ననస:104_6_787
వయససస:41
లస: ససస స
8965 AP151010585436
పపరర: లకడహ tanniru

తసడడ:డ అసకమహరరవప� katari
ఇసటట ననస:104_6_788
వయససస:31
లస: ససస స
93-100/501

భరస : సరసబశవరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_788
వయససస:57
లస: ససస స
8968 JBV3834058
పపరర: మమరససడతయబలల కఠరరర

93-100/504

93-100/507

93-100/510

93-100/513

8972 SAA0915506
పపరర: వనసకట రమణ తననరర

8975 AP151010582420
పపరర: వనసకట రమణ రరవప tanniru

8978 JBV3835477
పపరర: సరశత� జడడగబ�

93-100/516

8981 JBV2013340
పపరర: శకకరసత� జడడగబ�

8984 JBV3836780
పపరర: ధనలకడహ� జడడగబ�

తసడడ:డ వనసకటనరసససహ రరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_800
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరజరశశర రరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_802
వయససస:32
లస: ససస స

8986 JBV3835444
పపరర: ససతడమహలకడహ tanniru

8987 JBV3832219
పపరర: వనసకటటసశరరర తననరర

93-100/522

భరస : వనసకటటశశరరర� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_803
వయససస:55
లస: ససస స
8989 AP151010585643
పపరర: రరధడదతవ యకసలదతవ
భరస : ఆసజనవయబలల yakkaladive
ఇసటట ననస:104_6_829
వయససస:57
లస: ససస స

93-100/508

93-100/511

8990 AP151010582583
పపరర: ఆసజనవయబలల యకసలదతవ
yakkaladive
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర yakkaladive
ఇసటట ననస:104_6_829
వయససస:62
లస: పప

8970 AP151010585411
పపరర: మసగమహ katari

93-100/506

8973 SAA0728230
పపరర: శరఖమ కలమమర తననరర

93-100/509

8976 JBV3351129
పపరర: వఠల రరజశశఖర adpa

93-100/512

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర adpa
ఇసటట ననస:104_6_798
వయససస:42
లస: పప
93-100/514

8979 JBV2013480
పపరర: లకడహ� జడడగబ�

93-100/515

తసడడ:డ భబససరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_800
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/517

8982 JBV2010197
పపరర: హరరపస
డ రద� జడడగబ�

93-100/518

తసడడ:డ భబససరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_800
వయససస:38
లస: పప
93-100/520

93-100/521
8985 AP151010585167
పపరర: ససతడమహలకడహ జడడగబ� jidugu

భరస : శవరరజరశశరరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_802
వయససస:50
లస: ససస స
93-100/523

తసడడ:డ అసకమహ తననరర
ఇసటట ననస:104_6_803
వయససస:66
లస: పప
93-100/525

93-100/503

తసడడ:డ వనసకట రరమనడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104_6_792
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భబససరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_800
వయససస:34
లస: పప
93-100/519

8967 JBV3836855
పపరర: దడనమహ� కఠరరర�

భరస : వనసకటటశశరరరవప� katari
ఇసటట ననస:104_6_791
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రద� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_800
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భబససరరరవప� jidugu
ఇసటట ననస:104_6_800
వయససస:59
లస: ససస స
8983 AP151010582609
పపరర: భబససరరరవప jidugu

93-100/505

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర tanniru
ఇసటట ననస:104_6_792
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ adpa
ఇసటట ననస:104_6_798
వయససస:65
లస: పప
8980 AP151010585629
పపరర: కకషషవవణణ జడడగబ� jidugu

8969 AP151010582442
పపరర: కకటటశశరరరవ katari

93-100/500

భరస : మమరససడతయబలల� katari
ఇసటట ననస:104_6_789
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104_6_792
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� katari
ఇసటట ననస:104_6_792
వయససస:30
లస: పప
8977 JBV3351046
పపరర: వనసకటటశశరరర q adpa

93-100/502

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� katari
ఇసటట ననస:104_6_790
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమన తననరర
ఇసటట ననస:104_6_792
వయససస:28
లస: ససస స
8974 JBV3832243
పపరర: సరయరరస katari

8966 JBV3832292
పపరర: అసకమహరరవప కటబరర katari

8964 JBV3835006
పపరర: లకడహ� కటబరర�

భరస : అసకమహరరవప� katari
ఇసటట ననస:104_6_788
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర katari
ఇసటట ననస:104_6_788
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప katari
ఇసటట ననస:104_6_789
వయససస:40
లస: పప
8971 SAA0728164
పపరర: ధనలకడహ తననరర

93-100/499

8988 SAA0688499
పపరర: అళళ ససబబబరరవప

93-100/524

తసడడ:డ వనసకట రరవప అళళ
ఇసటట ననస:104_6_824
వయససస:27
లస: పప
93-100/526

8991 JBV3835170
పపరర: రరణబకరదతవ ఆళళ

93-100/527

భరస : నరరష బబబబ alla
ఇసటట ననస:104_6_837
వయససస:30
లస: ససస స
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8992 SAA0534669
పపరర: ధనలకడహ మసదడడడ mandadi

93-100/528

8993 AP151010585373
పపరర: కకషషకలమమరర ఉగరరరరల�
Vogerala
భరస : ఉదయచసదడరరవప� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_837
వయససస:53
లస: ససస స

93-100/529

8994 AP151010585638
పపరర: నడయకకరతడనదతవ ఉగరరరరల�
Vogerala
భరస : మమరరససడతయబలల� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_837
వయససస:56
లస: ససస స

93-100/530

93-100/531

93-100/532

8997 SAA0535351
పపరర: ససబడమణఖస మసదడడడ

93-100/533

తసడడ:డ ఉదయచసదడ రరవప vogerala
ఇసటట ననస:104_6_837
వయససస:34
లస: పప

8996 JBV2012482
పపరర: ససతడరరమయఖ ఉగరరరరల
Vogerala
తసడడ:డ ఉదయచసదడరరవప vogerala
ఇసటట ననస:104_6_837
వయససస:35
లస: పప

8998 AP151010585453
పపరర: లలమవత dasari

8999 AP151010585454
పపరర: రరమససమత దడసరర� dasari

93-100/535

భరస : ససబడమణఖస mandadi
ఇసటట ననస:104_6_837
వయససస:36
లస: ససస స
8995 JBV3833241
పపరర: ధరహ ససరరఖడడ ఉగరరరరల

93-100/534

భరస : మమరరససడతయబలల dasari
ఇసటట ననస:104_6_838
వయససస:46
లస: ససస స
9001 SAA0914813
పపరర: పడవణ కలమమర దడసరర

భరస : శవయఖ� dasari
ఇసటట ననస:104_6_838
వయససస:66
లస: ససస స
93-100/537

తసడడ:డ మమరససడతయబలల దడసరర
ఇసటట ననస:104_6_838
వయససస:26
లస: పప
9004 SAA1018010
పపరర: శక లకడహ ఉగరరరరల

93-100/540

తసడడ:డ ససతడరరమబలల� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:33
లస: ససస స
9010 JBV2010973
పపరర: పపషరలవత� తసగరళళపలర �

9005 SAA0728115
పపరర: ససజనఖ మమకర

9008 JBV2013696
పపరర: రరణబకరదతవ� ఉగరరరరల�

9011 AP151010585447
పపరర: శవకలమమరర Vogerala

భరస : అరవసద మహరరర� thangalalpali
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఉదయచసదడరరవప vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:46
లస: ససస స

9013 AP151010585120
పపరర: కగసలఖ ఉగరరరరల� Vogerala

9014 JBV3834173
పపరర: రవదతవరరజ� ఉగరరరరల�

93-100/549

భరస : రరఘవయఖ� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:57
లస: ససస స
9016 JBV3832011
పపరర: దడనడమబరరస� ఉగరరరరల�
తసడడ:డ ససతడరరమబలల� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:32
లస: పప
9019 SAA0728099
పపరర: రరజరశ మమకర
తసడడ:డ పరడసదమయఖ maka
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:36
లస: పప

93-100/541

9017 JBV2014595
పపరర: గసగరరజ� ఉగరరరరల�

93-100/544

9020 JBV2014702
పపరర: మమరససడతయబలల� ఉగరరరరల�
తసడడ:డ రరఘవయఖ � vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:36
లస: పప

93-100/542

9009 JBV3835196
పపరర: రరజఖలకడహ� ఉగరరరరల�

93-100/545

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/547

9012 AP151010585480
పపరర: బసవపపననమహ Vogerala

93-100/548

భరస : ససతడరరమబలల� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:53
లస: ససస స
93-100/550

9015 JBV3832003
పపరర: శకనవరస� ఉగరరరరల�

93-100/551

తసడడ:డ markandayulu� voter ala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:32
లస: పప
93-100/553

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:34
లస: పప
93-100/555

9006 JBV3837499
పపరర: రరజఖలకడహ� ఉగరరరరల�

తసడడ:డ ఉదయ చసదడ రరవప� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:30
లస: పప
93-100/552

93-100/539

తసడడ:డ సరసబయఖ� dasari
ఇసటట ననస:104_6_838
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/546

93-100/536

93-100/538 9003 AP151010582292
9002 AP151010582294
పపరర: మమరససడతయబలల దడసరర dasari
పపరర: శవయఖ దడసరర� dasari

భరస : రరజరశ ఖనడన maka
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:29
లస: ససస స
93-100/543

9000 SAA0914797
పపరర: అసకమహరరవప దడసరర
తసడడ:డ మమరససడతయబలల దడసరర
ఇసటట ననస:104_6_838
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ dasari
ఇసటట ననస:104_6_838
వయససస:49
లస: పప

భరస : గసగ రరజ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:27
లస: ససస స
9007 JBV3835204
పపరర: రరణబకరదతవ� ఉగరరరరల�

తసడడ:డ పపలర యఖ mandadi
ఇసటట ననస:104_6_837
వయససస:37
లస: పప

9018 JBV2012359
పపరర: పపరష చసదడరరవప� ఉగరరరరల�

93-100/554

తసడడ:డ రరఘవయఖ� vogirala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:34
లస: పప
93-100/556

9021 AP151010582295
పపరర: ససతడ రరమయఖ ఉగరరరరల

93-100/557

తసడడ:డ అసకమహరరవప vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:55
లస: పప
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9022 AP151010582296
పపరర: రరఘవయఖ Vogerala

93-100/558

తసడడ:డ వనసకయఖ� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_839
వయససస:62
లస: పప
93-100/561

9028 JBV3835162
పపరర: అశశన అమలలతష

93-100/564

9026 JBV3835188
పపరర: మణణమహ� తతట�

9029 JBV3837523
పపరర: చడమబసడతశశరర� వవజరసడర �

తసడడ:డ పపనడనరరవప amalotu
ఇసటట ననస:104_6_844
వయససస:66
లస: ససస స

9032 JBV3831989
పపరర: వనసకయఖ వవజరసడర � vejendla

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� dasari
ఇసటట ననస:104_6_844
వయససస:46
లస: పప
93-100/573

93-100/576

93-100/579

భరస : మమరససడతయబలల� bollam
ఇసటట ననస:104_6_850
వయససస:46
లస: ససస స
9049 JBV2016350
పపరర: పపరషచసదడరరవప� బబ లర స�
తసడడ:డ మమరససడతయబలల� bollam
ఇసటట ననస:104_6_850
వయససస:33
లస: పప

93-100/568

93-100/571

9036 AP151010582289
పపరర: చసదడశశఖర రరవప యపపల

93-100/574 9039 AP151010585403
9038 AP151010582293
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప దడసరర dasari
పపరర: వనసకట రమణ తననరర

9041 SAA0823014
పపరర: అపరల రరవప తననరర

9044 AP151010582330
పపరర: రవదతవరరజ tanniru

9047 SAA0914755
పపరర: గసగరరజ బబ లర స

9050 AP151010582286
పపరర: మమరససడతయబలల బబ లర స�
bollam
తసడడ:డ రరమబలల� bollam
ఇసటట ననస:104_6_850
వయససస:52
లస: పప

93-100/572

తసడడ:డ ససగయఖ yippe
ఇసటట ననస:104_6_845
వయససస:47
లస: పప
93-100/575

భరస : గగవసదరరవప thanniru
ఇసటట ననస:104_6_848
వయససస:47
లస: ససస స
93-100/577

9042 JBV3837887
పపరర: గరసధడరర� తననరర�

93-100/578

భరస : రవదతవరరజ� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_849
వయససస:39
లస: ససస స
93-100/580

9045 SAA0445452
పపరర: రరణబకర దతవ బబ లర స

93-100/581

భరస : పపరషచసదడరరవప bollam
ఇసటట ననస:104_6_850
వయససస:31
లస: ససస స
93-100/583

తసడడ:డ మమరససడతయబలల బబ లర స
ఇసటట ననస:104_6_850
వయససస:24
లస: పప
93-100/585

93-100/569
9033 JBV3833217
పపరర: వవసకట ససబడమణఖస అమలలతష

తసడడ:డ పపనడనరరవప amalotu
ఇసటట ననస:104_6_844
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_849
వయససస:44
లస: పప
93-100/582

93-100/566

భరస : మమరససడతయబలల amalotu
ఇసటట ననస:104_6_844
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : వనసకట రమణ thanniru
ఇసటట ననస:104_6_848
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� tanniru
ఇసటట ననస:104_6_849
వయససస:34
లస: పప
9046 AP151010585118
పపరర: రరణబకరదతవ బబ లర స� bollam

9030 JBV3354339
పపరర: కళళఖణణ అమలలతష

తసడడ:డ శవయఖ dasari
ఇసటట ననస:104_6_847
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ thanniru
ఇసటట ననస:104_6_848
వయససస:25
లస: పప
9043 JBV2014611
పపరర: రతనగరరర� తననరర�

93-100/565

భరస : చసదడశశఖరరరవప yippe
ఇసటట ననస:104_6_845
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరజనరరవప� dasari
ఇసటట ననస:104_6_847
వయససస:41
లస: ససస స
9040 SAA0822990
పపరర: బబలర యఖ తననరర

93-100/563
9027 SAA0535484
పపరర: జమదగరన మమరససడతయబలల
ఉగరరరరల
తసడడ:డ పసచచయఖ నడయబడడ vogerala
ఇసటట ననస:104_6_841
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� vejendla
ఇసటట ననస:104_6_844
వయససస:37
లస: పప

93-100/570 9035 JBV3354644
9034 JBV3831955
పపరర: కకటటశశర రరవప దడసరర� dasari
పపరర: రరజరశశరర యపపల yippe

93-100/560

93-100/562

భరస : వనసకయఖ� vejendla
ఇసటట ననస:104_6_844
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/567

9024 AP151010585423
పపరర: రరణబకమహ Vogerala

భరస : పసచచయఖ� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_841
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప� thota
ఇసటట ననస:104_6_841
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడమణఖస amalotu
ఇసటట ననస:104_6_844
వయససస:33
లస: ససస స

9037 AP151010585455
పపరర: ధనలకడహ దడసరర� dasari

93-100/559

భరస : ఉగరరరరల vogerala
ఇసటట ననస:104_6_841
వయససస:32
లస: ససస స

9025 SAA0568428
పపరర: పసచచయఖ నడయబడడ ఉగరరరరల
Vogerala
భరస : ఏడడకకసడలల vogerala
ఇసటట ననస:104_6_841
వయససస:56
లస: ససస స

9031 JBV3354347
పపరర: వనసకటరతనమహ అమలలతష

9023 SAA0534651
పపరర: రరజఖలకడహ ఉగరరరరల

9048 SAA0914771
పపరర: నడగ మమరరత బబ లర స

93-100/584

తసడడ:డ మమరససడతయబలల బబ లర స
ఇసటట ననస:104_6_850
వయససస:27
లస: పప
93-100/586

9051 SAA0728081
పపరర: లకడహ దతవ బబ లర స

93-100/587

భరస : అసకమహ రరవప mulaga
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:27
లస: ససస స
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93-100/588

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:30
లస: ససస స
9055 AP151010585641
పపరర: లకడహ బబ లర స� bollam

93-100/591

9056 SAA0728180
పపరర: రరఘవమహ కనడన

93-100/594

9059 JBV3836301
పపరర: రరణబక� మబలగర�

భరస : ససబడమణఖస� thotakora
ఇసటట ననస:104_6_854
వయససస:26
లస: ససస స
93-100/601

9067 AP151010585150
పపరర: శరసతకకమమరర గగవసదస�
govinda
భరస : దతవయఖ� govinda
ఇసటట ననస:104_6_856
వయససస:48
లస: ససస స

93-100/604

9070 AP151010582581
పపరర: దతవయఖ govindu

93-100/607

93-100/610

9060 SAA0534644
పపరర: ససనత తతటకకర thotakora

93-100/596

9063 JBV3354768
పపరర: రరమససతమహ thotakora

93-100/600

భరస : శకనవరసరరవప� thotakora
ఇసటట ననస:104_6_855
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/602

9068 SAA1030857
పపరర: శకనవరస గగవసదస

93-100/605

9069 JBV3351673
పపరర: సససదరరరవప గగవసదస�
govindu
తసడడ:డ దతవయఖ� govindu
ఇసటట ననస:104_6_856
వయససస:54
లస: పప

93-100/606

93-100/608

9072 AP151010585552
పపరర: నడగమలలర శశరర గగవసదస�
govinda
భరస : పడసరదస� govinda
ఇసటట ననస:104_6_857
వయససస:50
లస: ససస స

93-100/609

93-100/611

9075 AP151010585186
పపరర: అరరణకలమమరర Vogerala

93-100/612

9071 JBV3836285
పపరర: రజన� గగవసదసల�

9074 SAA0914706
పపరర: పడసరద గగవసదస

9080 SAA0535344
పపరర: శవనడగరశశరరరవప మరరయమల
miriyala
తసడడ:డ కకటయఖ mmiriyala
ఇసటట ననస:104_6_859
వయససస:37
లస: పప

9066 SAA0822974
పపరర: ససజజత గగవసదస

93-100/603

భరస : సససదర రరవప govindu
ఇసటట ననస:104_6_856
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_858
వయససస:47
లస: ససస స
93-100/614

భరస : రవదతవరరజ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:104_6_859
వయససస:24
లస: ససస స
93-100/616

93-100/593

9065 AP151010582281
పపరర: శకనవరసరరవప తతటకకర
thotakora
తసడడ:డ చలపతరరవప thorakora
ఇసటట ననస:104_6_855
వయససస:47
లస: పప

93-100/613 9077 SAA0914714
9076 AP151010582278
పపరర: శశషగరరరరరవప ఉగరరరరల� Vogerala
పపరర: అసజల ఉగరరరరల

తసడడ:డ దడనడరరవప� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_859
వయససస:33
లస: పప

93-100/598

తసడడ:డ దతవయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:104_6_857
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_858
వయససస:57
లస: పప

9057 JBV2016541
పపరర: కకటటశశర రరవప� బబ లర స�

భరస : బబలమజ thotakora
ఇసటట ననస:104_6_854
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవనడగరశశర రరవప� govindula
ఇసటట ననస:104_6_857
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద� govindu
ఇసటట ననస:104_6_857
వయససస:33
లస: పప

9079 JBV3831922
పపరర: రవ దతవరరజ� ఉగరరరరల�

93-100/595

తసడడ:డ సససదర రరవప govindu
ఇసటట ననస:104_6_856
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఇననయఖ� govindu
ఇసటట ననస:104_6_856
వయససస:82
లస: పప

93-100/590

తసడడ:డ అసకమహరరవప� bollam
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉదయచసదడరరవప� thotakora
ఇసటట ననస:104_6_854
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:104_6_855
వయససస:24
లస: పప

9073 JBV3831930
పపరర: శవ నడగరశశరరరవప� గగవసదస�

93-100/592

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:104_6_852
వయససస:61
లస: ససస స

93-100/597 9062 AP151010585553
9061 JBV2010965
పపరర: చడమబసడతశశరరదతవ� తతటకకర�
పపరర: భబగఖలకడహ thotakora

9054 JBV2014553
పపరర: శశషషకలమమరర� బబ లర స�

భరస : అసకమహరరవప� bollam
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ bollam
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� bollam
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:57
లస: పప

9064 SAA0914730
పపరర: మణణకసఠ సరయ తతటకకర

93-100/589

తసడడ:డ అసకమహరరవప� bollam
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మమరససడతయబలల� bollam
ఇసటట ననస:104_6_851
వయససస:52
లస: ససస స
9058 AP151010582518
పపరర: అసకమహరరవప bollam

9053 JBV2014561
పపరర: రరణబకరదతవ� బబ లర స�

9078 SAA0534636
పపరర: రరణబకరదతవ miriyala

93-100/615

భరస : శవ నడగరశశరరరవప miriyala
ఇసటట ననస:104_6_859
వయససస:39
లస: ససస స
93-100/617

9081 JBV3833183
పపరర: దడనడరరవప� ఉగరరరరల�

93-100/618

తసడడ:డ వనసకట సరశమ� vogerala
ఇసటట ననస:104_6_859
వయససస:50
లస: పప
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93-100/619

భరస : వనసకట రమణ� bollam
ఇసటట ననస:104_6_861
వయససస:31
లస: ససస స
9085 SAA0915001
పపరర: సరయగమఖ నసససకరరరవప

93-100/622

93-100/626

93-100/629

93-100/247

9097 JBV3836509
పపరర: రరజఖలకడహ� ధమనళళ�

93-100/649

9092 JBV3835030
పపరర: నరసమహ� యరకసశశటట �

9095 AP151010582454
పపరర: గబరరసరశమ yadlapalli

9098 JBV2010676
పపరర: రమణ మమలలపరటట

93-100/652

93-100/656

తసడడ:డ ఆదదనడరరయణ� malapate
ఇసటట ననస:104_7_865
వయససస:55
లస: పప

9101 SAA0411371
పపరర: జమదగరన కనడన

93-100/625

9090 AP151010582485
పపరర: సరశమ ఆళళ alla

93-100/628

9093 JBV2013738
పపరర: శకదతవ� యడర పలర �

93-100/246

భరస : గబరరసరశమ� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_1044
వయససస:36
లస: ససస స
93-100/248

9096 JBV3837713
పపరర: గరరరజకలమమరర� జడడగబ�

93-100/245

భరస : వనసకటరమణ� jidugu
ఇసటట ననస:104_6__673
వయససస:34
లస: ససస స
93-100/650

9099 AP151010585410
పపరర: సరవతడ కనన� kanna�

93-100/651

భరస : ఉదయకకదసడరరమయఖ� KANNA
ఇసటట ననస:104_7_865
వయససస:50
లస: ససస స
93-100/653

9102 JBV2010015
పపరర: రరఘవరసజనవయబలల� కనడన�

93-100/654

తసడడ:డ ఉదయ కకదసడ రరమయఖ kanna
ఇసటట ననస:104_7_865
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయకకదసడరరమయఖ� KANNA
ఇసటట ననస:104_7_865
వయససస:34
లస: పప

9104 JBV3836541
పపరర: ససధడరరణణ� కనడన�

9105 JBV3833324
పపరర: రవదతవ రరజ� కనడన�

9107 AP151010582344
పపరర: శకనవరసరరవప కనడన kanna�

93-100/657

తసడడ:డ మమరససడతయబలల KANNA
ఇసటట ననస:104_7_869
వయససస:28
లస: పప

93-100/658

తసడడ:డ సతఖననరరయన� kanna
ఇసటట ననస:104_7_866
వయససస:36
లస: పప
93-100/660

తసడడ:డ అసకమహ రరవప kanna
ఇసటట ననస:104_7_867
వయససస:50
లస: పప

93-100/662 9110 SAA0535377
9109 AP151010585102
పపరర: ననసకటరమణ కనడన� kanna�
పపరర: బడహహనసదస కనడన kanna�

భరస : మమరరససడతయబలల� kanna
ఇసటట ననస:104_7_869
వయససస:42
లస: ససస స

93-100/630

భరస : రవదతవరరజ� KANNA
ఇసటట ననస:104_7_866
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/659

9087 AP151010582434
పపరర: మహన రరవప tanniru

తసడడ:డ అసకమహరరవప alla
ఇసటట ననస:104_6_902
వయససస:45
లస: పప

భరస : నడగరరజ malapate
ఇసటట ననస:104_7_865
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘబరరమయఖ కనడన
ఇసటట ననస:104_7_865
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప kanna
ఇసటట ననస:104_7_867
వయససస:47
లస: ససస స

93-100/627

తసడడ:డ రరధడకకషషమబరరస� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_1044
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకరసగ� ధనmalla
ఇసటట ననస:104_7_865
వయససస:31
లస: ససస స

9106 AP151010585131
పపరర: వనసకటరమణ కనడన kanna�

9089 SAA0914854
పపరర: అరవసద సరయ ఆదదమబలస

93-100/621

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ tanniru
ఇసటట ననస:104_6_894
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరస పడసరద� yerramsetty
ఇసటట ననస:104_6_907
వయససస:41
లస: ససస స

9094 AP151010585060
పపరర: నడగరతనస యడర పలర �
yadlapalli
భరస : హనసమసతరరవప� yadlapalli
ఇసటట ననస:104_6_1044
వయససస:77
లస: ససస స

9103 JBV2010668
పపరర: నడగరరజ� మమలలపరటట�

93-100/624

తసడడ:డ ససధడకరరరవప ఆదదమబలస
ఇసటట ననస:104_6_901
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ� areddy
ఇసటట ననస:104_6_902
వయససస:47
లస: పప

9100 JBV3834306
పపరర: ఉదయ చసదడ కనడన

9086 AP151010585495
పపరర: భబరత లలళళ� tella

9084 SAA1030824
పపరర: వనసకటటశ కకసడతటట

తసడడ:డ భబససర రరవప కకసడతటట
ఇసటట ననస:104_6_863
వయససస:23
లస: పప

భరస : వరయఖ� lella
ఇసటట ననస:104_6_890
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_6_898
వయససస:48
లస: ససస స
9091 JBV3833431
పపరర: శకనస� రరడ�డడ

93-100/620

భరస : భబససరరరవప� kondate�
ఇసటట ననస:104_6_863
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104_6_881
వయససస:26
లస: ససస స
9088 JBV2017283
పపరర: శకదతవ నశశసకరరరవప� �

9083 JBV2017002
పపరర: అననపపరష కకసడతటట kondate

9108 JBV2016889
పపరర: బబపమహ kanna�

93-100/661

భరస : అపరలరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_7_868
వయససస:61
లస: ససస స
93-100/664

9111 JBV3832169
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప కనడన

93-100/665

తసడడ:డ మమరససడతయబలల కనడన
ఇసటట ననస:104_7_869
వయససస:30
లస: పప
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9112 JBV3833332
పపరర: వర అసకమహ రరవప� కనడన�

93-100/666

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� KANNA
ఇసటట ననస:104_7_869
వయససస:31
లస: పప
9115 AP151010585007
పపరర: వనసకరయమహ kanna�

93-100/669

భరస : వరభదడరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_7_870
వయససస:72
లస: ససస స

9113 AP151010582352
పపరర: మమరససడతయబలల కనడన�
kanna�
తసడడ:డ బడహహనసదస� KANNA
ఇసటట ననస:104_7_869
వయససస:48
లస: పప

93-100/672

9121 JBV3351756
పపరర: శవకకషప ర కనడన� kanna�

93-100/675

9119 SAA0914672
పపరర: మహహష బబబబ మమలపరటట

9122 JBV3354321
పపరర: వరలకడహ నశశసకరరరవప

93-100/679 9125 AP151010585127
9124 AP151010585083
పపరర: రమణకలమమరర గగనస� gonam
పపరర: రమమదతవ గగనస gonam

93-100/682

93-100/686

తసడడ:డ నడగయఖ�
ఇసటట ననస:104_7_878
వయససస:77
లస: పప
9133 AP151010582365
పపరర: చసదడశశఖర� నశశసకరరరవప�

9128 JBV3835253
పపరర: రరణబకరదతవ� నశశసకరరరవప�

93-100/689

93-100/695

భరస : బబల నడగరశశర రరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_883
వయససస:44
లస: ససస స

93-100/674

93-100/676

9123 JBV3832144
పపరర: ససదథర కలమమర నశశసకరరరవప

93-100/677

తసడడ:డ శవబబబబ nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_873
వయససస:34
లస: పప
93-100/680

9126 JBV3832136
పపరర: శకనవరసరరవప గగనస

93-100/681

తసడడ:డ సరయకలమమర gonam
ఇసటట ననస:104_7_874
వయససస:34
లస: పప
93-100/685

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_878
వయససస:35
లస: ససస స

9129 AP151010582320
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ కకషరషరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_878
వయససస:42
లస: పప

9131 SAA0914961
పపరర: సరయ దదవఖ నసససకరరరవప

9132 AP151010585086
పపరర: పదహజ నశశసకరరరవప

93-100/688

9134 AP151010582367
పపరర: కకషష � నశశసకరరరవప�

93-100/684

93-100/687

భరస : చసదడశశఖరరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_881
వయససస:44
లస: ససస స
93-100/690

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_881
వయససస:52
లస: పప

93-100/692 9137 SAA1043801
9136 SAA0658641
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నశశసకర రరవప
పపరర: నడసచడరమహ నసససకర రరవప

తసడడ:డ అపరల రరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_882
వయససస:34
లస: పప

9120 SAA0727794
పపరర: భబరర వ సససకర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప sunkara
ఇసటట ననస:104_7_871
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104_7_880
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_881
వయససస:49
లస: పప

9139 SAA0637835
పపరర: ససజజత నశసకరరరవప

93-100/673

భరస : సరయకలమమర gonam
ఇసటట ననస:104_7_874
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయకలమమర gonam
ఇసటట ననస:104_7_874
వయససస:35
లస: పప
9130 AP151010582318
పపరర: కకషరషరరవప నశశసకరరరవప�

భరస : శకనవరసరరవప� sunkara
ఇసటట ననస:104_7_871
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవబబబబ nisshankaaraon
ఇసటట ననస:104_7_872
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప� gonam
ఇసటట ననస:104_7_874
వయససస:52
లస: ససస స

93-100/668

93-100/670 9117 AP151010585011
93-100/671
9116 AP151010582354
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర� sunkara
పపరర: వజయలకడహ సససకర� sunkara

తసడడ:డ నడగరరజ మమలపరటట
ఇసటట ననస:104_7_871
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_7_871
వయససస:42
లస: పప

9114 JBV2012714
పపరర: మమధన� కనడన�

భరస : కకషప ర� �
ఇసటట ననస:104_7_870
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరరశత� sunkara
ఇసటట ననస:104_7_870
వయససస:45
లస: పప

9118 AP151010585013
పపరర: వనసకటపరరశత సససకర�
sunkara
భరస : వనసకరయమహ� sunkara
ఇసటట ననస:104_7_871
వయససస:64
లస: ససస స

9127 JBV3832128
పపరర: చసదడశశఖర గగనస

93-100/667

93-100/693

9135 JBV3835329
పపరర: పదడహవత� నశశసకరరరవప�
భరస : శకనవరసరరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_882
వయససస:38
లస: ససస స
9138 JBV3836988
పపరర: సతఖవత� నడగస�

93-100/694

తసడడ:డ బబల నడగరశశర రరవప నసససకర రరవప
ఇసటట ననస:104_7_883
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శవ కకషప ర� nagamma
ఇసటట ననస:104_7_883
వయససస:31
లస: ససస స

9140 SAA0914888
పపరర: నవన తతట

9141 SAA0914904
పపరర: అభలమష నసససకరరరవప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల తతట
ఇసటట ననస:104_7_883
వయససస:24
లస: పప

93-100/697

93-100/691

93-100/698

తసడడ:డ బబల నడగరశశరరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104_7_883
వయససస:24
లస: పప
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93-100/699

తలర : వనసకరయమహ
ఇసటట ననస:104_7_883
వయససస:45
లస: పప
9145 AP151010585045
పపరర: ససలలచన burugada

93-100/702

భరస : నడగరశశరరరవప� burugada
ఇసటట ననస:104_7_886
వయససస:49
లస: ససస స
9148 SAA0409573
పపరర: నడగదథపసస� నశశసకరరరవప�

9143 AP151010582591
పపరర: బబల నడగరశశర రరవప నశశసకర
రరవప
తసడడ:డ కకషరష రరవప నశశసకర రరవప
ఇసటట ననస:104_7_883
వయససస:49
లస: పప

93-100/700

9146 JBV3832045
పపరర: శకనవరస� బబరగడడ �

93-100/703

93-100/704
9147 AP151010582302
పపరర: నడగరశశరరరవప బబరగడడ �
booragada
తసడడ:డ మమరససడతయబలల� booragada
ఇసటట ననస:104_7_886
వయససస:60
లస: పప

93-100/706

9150 SAA0823188
పపరర: వర రరగవరమహ బబలరపప

తసడడ:డ రరమమరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_887
వయససస:29
లస: ససస స

9149 SAA0914920
పపరర: వజయలకడహ నసససకరరరవప
భరస : రరమబ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:104_7_887
వయససస:44
లస: ససస స

93-100/708 9152 JBV3354198
9151 JBV3833365
పపరర: వనసకటనవన కలమమర� బబలరస�
పపరర: వరలకడహ� బబలరసకకసడ�

తసడడ:డ మదన మహనరరవప� బబలరస�
ఇసటట ననస:104_7_887
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమకకకషష� ballamkonda
ఇసటట ననస:104_7_888
వయససస:34
లస: ససస స

9154 JBV2015121
పపరర: ససబబబరరవప� బబలరసకకసడ�

9155 AP151010585595
పపరర: నడగమలలర శశరర dudipadla

93-100/711

తసడడ:డ పపరయఖ� ballamkonda
ఇసటట ననస:104_7_888
వయససస:38
లస: పప

93-100/707

భరస : మదన మహన రరవప veera
ఇసటట ననస:104_7_887
వయససస:52
లస: ససస స
93-100/709

9153 JBV2015352
పపరర: శకనవరస� బబలరసకకసడ�

93-100/710

తసడడ:డ పపరయఖ� �
ఇసటట ననస:104_7_888
వయససస:36
లస: పప
93-100/712

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప� dudipandla
ఇసటట ననస:104_7_891
వయససస:42
లస: ససస స

93-100/714 9158 AP151010585267
93-100/715
9157 AP151010582490
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప dudipadla
పపరర: వనసకరయమహ నశశసకరరరవప�
nishsaankarao
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప dudipandla
భరస : కకటటశశరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_891
ఇసటట ననస:104_7_894
వయససస:48
లస: పప
వయససస:67
లస: ససస స

9156 SAA1051564
పపరర: కకటటశశర రరవప దసడడపసడర

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:104_7_896
వయససస:52
లస: పప

93-100/713

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశరరరవప దసడడపసడర
ఇసటట ననస:104_7_891
వయససస:22
లస: పప
9159 AP151010585261
పపరర: మసగమహ నశశసకరరరవప�
nishsaankarao
భరస : కకషషరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_895
వయససస:70
లస: ససస స

93-100/717 9161 AP151010582317
93-100/718 9162 SAA0728073
9160 AP151010585430
పపరర: కకటటశశరమహ nishshankarrao
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప నశశసకరరరవప
పపరర: పసయ
డ మసక నశశసకర రరవప

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప� nishshankarrao
ఇసటట ననస:104_7_896
వయససస:42
లస: ససస స

93-100/701

భరస : పపరయఖ� ballamkonda
ఇసటట ననస:104_7_885
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప� booragada
ఇసటట ననస:104_7_886
వయససస:30
లస: పప
93-100/705

9144 JBV3835337
పపరర: ససబబబయమహ� బబలరసకకసడ�

93-100/716

93-100/719

భరస : బబల ససహహ హహణఖన nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7_897
వయససస:28
లస: ససస స

93-100/720 9164 JBV3351236
93-100/721 9165 JBV3351020
9163 JBV2013209
పపరర: ససతడరరవమహ నశశసకరరరవప� �
పపరర: అయఖపలసరశమ నశశసకరరరవప
పపరర: భబగఖపడసరదస రరవప
నశశసకరరరవప
భరస : భబగఖపడసరదస� nishankarrao
తసడడ:డ భబగఖపడసరదరరవప nishankarrao
తసడడ:డ ససబబయఖ nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_897
ఇసటట ననస:104_7_897
ఇసటట ననస:104_7_897
వయససస:62
లస: ససస స
వయససస:38
లస: పప
వయససస:68
లస: పప

93-100/722

9166 JBV2017291
పపరర: రమమదతవ� నశశసకరరరవప�

93-100/725

93-100/723

భరస : వనసకరటరతన nishshankarrao
ఇసటట ననస:104_7_898
వయససస:36
లస: ససస స
9169 SAA0728123
పపరర: గగ తమ నశశసకర రరవప
తసడడ:డ శకహరర రరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_898
వయససస:27
లస: పప

9167 SAA0728107
పపరర: ససభబషసణణ నశశసకరరరవప

93-100/724

9168 JBV2017275
పపరర: కరమమశశరర నశశసకరరరవప�
nishankarrao
భరస : శకధర� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_898
వయససస:46
లస: ససస స

93-100/727

93-100/728
9171 AP151010582316
పపరర: శకహరర నశశసకరరరవప
nishshankarrao
తసడడ:డ గగపరలరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:104_7_898
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకహరర రరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_898
వయససస:44
లస: ససస స
93-100/726

9170 JBV3351376
పపరర: వనసకటరతన సభబపత
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ గగపరలరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_898
వయససస:47
లస: పప
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9172 AP151010582652
పపరర: శకదర �nishankarrao

93-100/729

తసడడ:డ గగపరలరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_898
వయససస:55
లస: పప
9175 JBV3833415
పపరర: మమరససడతయబలల� తననరర�

93-100/732

93-100/735

9179 JBV2010874
పపరర: వజయలకడహ� తననరర�

93-100/738

9182 JBV3833498
పపరర: శకనవరస రరవప తననరర

93-100/741

9185 SAA1027235
పపరర: శవరరమ కకషష యరకసశశటట
తసడడ:డ నడసచడరయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:104_7_907
వయససస:24
లస: పప

9187 JBV3833894
పపరర: రరస పడసరద� యరకసశశటట �

9188 JBV2016210
పపరర: శవయఖ� యరకసశశటట �

93-100/744

తసడడ:డ నడరరయణ� yerramsetty
ఇసటట ననస:104_7_907
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� shivalasetty
ఇసటట ననస:104_7_909
వయససస:29
లస: ససస స
9193 AP151010582324
పపరర: రరమకకషష తననరర� tanniru

9191 AP151010585209
పపరర: అచడచల shivalasetty

93-100/750

9194 JBV3837507
పపరర: రరజఖలకడహ� ఆళళ�

9197 JBV3835220
పపరర: ససలలచన� ఆళళ�

భరస : బబల కకటటశశరరరవప� munagala
ఇసటట ననస:104_7_925
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : భబససరరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_7_925
వయససస:53
లస: ససస స

9199 JBV3832086
పపరర: భబససరరరవప� ఆళళ�

9200 AP151010582492
పపరర: నరరసదడ బబబబ jidugu

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ� alla
ఇసటట ననస:104_7_925
వయససస:56
లస: పప

93-100/739

93-100/756

తసడడ:డ అపరలరరవప jidugu
ఇసటట ననస:104_7_941
వయససస:41
లస: పప

93-100/734

9180 JBV3835048
పపరర: లలతమహ� తననరర�

93-100/737

9183 JBV2011252
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

93-100/740

తసడడ:డ శశషరరతనస tanniru
ఇసటట ననస:104_7_904
వయససస:50
లస: పప
93-100/742

9186 JBV3833902
పపరర: అసకమహ రరవప� యరకసశశటట �

93-100/743

తసడడ:డ రరస పడసరద� yerramsetty
ఇసటట ననస:104_7_907
వయససస:31
లస: పప
93-100/745

9189 JBV3835063
పపరర: రరజరరజరశశరర� లకడహసశశటట �

93-100/746

భరస : రరమకకషష� lakshmimshetty
ఇసటట ననస:104_7_909
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/748

9192 AP151010585174
పపరర: రమణ tanniru

93-100/749

భరస : రరమకకషష� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_919
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/751

తసడడ:డ భబససర రరవప� alla
ఇసటట ననస:104_7_925
వయససస:31
లస: ససస స
93-100/753

9177 AP151010582625
పపరర: వలర భరరవ tanniru

భరస : శశషరరతనస� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_904
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వరయఖ� shivalasetty
ఇసటట ననస:104_7_909
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_919
వయససస:47
లస: పప
9196 SAA0322891
పపరర: సరమమమ జఖస� మబనగరల�

93-100/736

తసడడ:డ సరసబయఖ � yerramsetty
ఇసటట ననస:104_7_907
వయససస:55
లస: పప
93-100/747

93-100/731

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_7_903
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహ రరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_7_904
వయససస:32
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరజనరరవప� yerramsetty
ఇసటట ననస:104_7_907
వయససస:32
లస: ససస స

9190 AP151010585355
పపరర: మలలర శశరర shivalasetty

93-100/733

భరస : అసకమహరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_904
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_7_904
వయససస:27
లస: పప
9184 JBV3835055
పపరర: పదహజ� వనమరరడ�డడ

9176 JBV2014298
పపరర: అసకమహరరవప� తననరర�

9174 JBV3354388
పపరర: వనసకరయమహ tanniru

భరస : వలర భరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_903
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_903
వయససస:58
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప tanniru
ఇసటట ననస:104_7_904
వయససస:29
లస: ససస స
9181 SAA0535443
పపరర: రతనకకరణ tanniru

93-100/730

భరస : శకనస� areddy
ఇసటట ననస:104_7_902
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వలర భరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_903
వయససస:33
లస: పప
9178 SAA0534750
పపరర: రరజరశశర tanniru

9173 JBV3836566
పపరర: మలలర శశరర� రరడ�డడ

9195 JBV3837515
పపరర: రరణబక దతవ� తననరర�

93-100/752

భరస : శకనవరస రరవప� tanniru
ఇసటట ననస:104_7_925
వయససస:36
లస: ససస స
93-100/754

9198 JBV3832078
పపరర: మమరససడతయబలల� ఆళళ�

93-100/755

తసడడ:డ భబససరరరవప� alla
ఇసటట ననస:104_7_925
వయససస:36
లస: పప
93-100/757

9201 JBV2012706
పపరర: ధడనడవళ� కనడన�

93-100/758

తసడడ:డ నసదథశశర రరవప� KANNA
ఇసటట ననస:104_7_970
వయససస:35
లస: ససస స
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9202 JBV3835535
పపరర: శవపరరశత� నశశసకరరరవప�

93-100/640

భరస : బబచచయఖ� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_1057
వయససస:35
లస: ససస స
9205 JBV3351319
పపరర: నడగరరజ నశశసకరరరవప

93-100/643

తసడడ:డ సససదరరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_1058
వయససస:53
లస: పప
9208 SAA0823071
పపరర: అనల కలమమర గగనస

తసడడ:డ సససదరరరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_1057
వయససస:40
లస: పప

భరస : నడగరరజ� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_7_1058
వయససస:43
లస: ససస స

9206 JBV2016640
పపరర: వనసకటరమణ� వరమనపలర �

9207 JBV2016632
పపరర: వనసకటశవ� వరమనపలర �

93-100/647
9209 AP151010585482
పపరర: మసగమహ నశశసకరరరవప�
nishsaankarao
భరస : నడగరశశరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7,896
వయససస:72
లస: ససస స

9210 JBV3351202
పపరర: రరఘవనడరరయణ శషట ల�
shishtala
తసడడ:డ సతఖనడరరయణ� shishtla
ఇసటట ననస:104_08
వయససస:52
లస: పప

93-100/170

93-100/761

9212 JBV3354362
పపరర: అరరణకలమమరర� కనడన�

93-100/762

9213 AP151010585097
పపరర: శవనడగరశశరమహ కనడన�
kanna�
భరస : కకషషపడసరదసరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_8_1096
వయససస:62
లస: ససస స

93-100/763

93-100/766

9216 AP151010585401
పపరర: బబచచమహ కటబట� katta

93-100/767

93-100/639
9214 JBV3351723
పపరర: బబల ససబడహహణఖస
నశశసకరరరవప
తసడడ:డ భబగఖపడసరదరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_67_897
వయససస:34
లస: పప

9215 JBV3835576
పపరర: భబలకడహ� కటబట�
భరస : శసకరరరవప� katta
ఇసటట ననస:104_97
వయససస:32
లస: ససస స

9217 JBV3833704
పపరర: వనసకట రమణ� కటబట�

9218 AP151010582388
పపరర: శసకరరరవప కటబట� katta

93-100/768

తసడడ:డ శసకర రరవప� katta
ఇసటట ననస:104_97
వయససస:31
లస: పప

భరస : శసకరరరవప� katta
ఇసటట ననస:104_97
వయససస:47
లస: ససస స
93-100/769

తసడడ:డ శశషయఖ� katta
ఇసటట ననస:104_97
వయససస:59
లస: పప
93-100/771

భరస : అసజనవయబలల setty
ఇసటట ననస:104_98
వయససస:28
లస: ససస స

9221 JBV3837952
పపరర: నడగమణణ� పయఖల�

93-100/772

9222 AP151010585508
పపరర: పడమలరరణణ lnishmnakarrao

93-100/775 9225 AP151010582380
9224 JBV3832193
పపరర: పదడహకరరరవప� నశశసకరరరవప�
పపరర: పప తషరరజ nishsaankarao

తసడడ:డ రసగరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_98
వయససస:47
లస: పప

93-100/183
9226 AP151010585040
పపరర: భబరత నశహసకరరరవప�
nishamankarro
భరస : గగవసదరరవప� nishmankarroao
ఇసటట ననస:104_100
వయససస:42
లస: ససస స

9227 JBV3837218
పపరర: రరవత� ఆవపల�

9228 JBV3354040
పపరర: వజయలకడహ� ఆవపల�

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప� aavola
ఇసటట ననస:104_102
వయససస:30
లస: ససస స

9229 JBV3834041
పపరర: శవకకషష� ఆవపల�

9230 JBV3351293
పపరర: పపరషచసదడరరవప ఆవపల
తసడడ:డ గసగయఖ aavola
ఇసటట ననస:104_102
వయససస:55
లస: పప

93-100/773

భరస : పప తషరరజ� �nishanmankarro
ఇసటట ననస:104_98
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_98
వయససస:45
లస: పప

93-100/186

93-100/770

తసడడ:డ పప తషరరజ potula
ఇసటట ననస:104_98
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజకకషష� paihala
ఇసటట ననస:104_98
వయససస:30
లస: ససస స
93-100/774

9219 SAA0727943
పపరర: రరణబకరదతవ నశశసకర రరవప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_98
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప� aavola
ఇసటట ననస:104_102
వయససస:30
లస: పప

93-100/645

93-100/646

భరస : మమరససడతయబలల� kanna
ఇసటట ననస:104_8_1096
వయససస:37
లస: ససస స

9223 JBV3833282
పపరర: బబజ కకషష పయమఖవపల

93-100/644

తసడడ:డ పసచచయఖ� vamanapalli
ఇసటట ననస:104_7_1082
వయససస:40
లస: పప

భరస : మతచపరరమ రరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_8_1096
వయససస:34
లస: ససస స

9220 SAA0823204
పపరర: వననననల శశటట

93-100/642

భరస : వనసకటశవ� vamanapalli
ఇసటట ననస:104_7_1082
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప gonam
ఇసటట ననస:104_7_8744
వయససస:26
లస: పప
9211 JBV3836491
పపరర: దసరర భవరన� కనడన�

93-100/641 9204 JBV2017408
9203 JBV3832417
పపరర: ససదరశనబబబబ� నశశసకరరరవప�
పపరర: లలర � నశశసకరరరవప�

93-100/184

93-100/776

93-100/185

భరస : పపరషచసదడరరవప� aavola
ఇసటట ననస:104_102
వయససస:52
లస: ససస స
93-100/187

9231 SAA0823105
పపరర: వనజజకడ నశహస కర రరవప

93-100/188

భరస : శకనవరస రరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:104_103
వయససస:41
లస: ససస స
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93-100/189

భరస : వరరరఘవయఖ� yalavarthi
ఇసటట ననస:104_103
వయససస:44
లస: ససస స
9235 SAA0982059
పపరర: వజయ కలమమర యలవరరస

93-100/190

భరస : వనసకటరరమయఖ� yalavarthi
ఇసటట ననస:104_103
వయససస:74
లస: ససస స
93-100/192

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:104_103
వయససస:26
లస: పప
9238 JBV3835311
పపరర: దసరరరభవరన� నశశసకరరరవప�

9233 JBV3354230
పపరర: శశషరరతనస � నషహసకరరరవ�

93-100/193 9237 JBV2012029
9236 SAA0823139
పపరర: భవరన శసకర నససఖకర రరవప
పపరర: రరణబకరదతవ� కనడన�

9239 JBV3837705
పపరర: ఝమనస� నశశసకరరరవప�

93-100/191

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:104_103
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:104_103
వయససస:26
లస: పప
93-100/195

9234 SAA0823055
పపరర: శవ కలమమర యలవరరస

93-100/194

తసడడ:డ దడనడరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_104
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/196

93-100/197
9240 JBV3354115
పపరర: కరశవశరలకడహ nishsaankarao

భరస : వనసకటటశశరరరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_104
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవకకషప ర� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_104
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_104
వయససస:56
లస: ససస స

9241 JBV3351483
పపరర: ససవర కకశశర నసససకరరరవ

93-100/200
9243 AP151010582368
పపరర: శవశసకరరకవప � నశశసకరరరవప�

తసడడ:డ ససవర శసకరరరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104_104
వయససస:39
లస: పప

93-100/199
9242 AP151010582369
పపరర: వనసకటటశశరరరవప �
నశశసకరరరవప�
తసడడ:డ శవశసకరరకవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_104
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� nishankarrao
ఇసటట ననస:104_104
వయససస:62
లస: పప

9244 SAA0982760
పపరర: అనసశర నసససకరరరవ

9245 AP151010585009
పపరర: రమమదతవ nishsaankarao

93-100/203
9246 JBV3832177
పపరర: శకనవరసరరవప� నశశసకరరరవప�

93-100/198

93-100/201

భరస : మధసససదనరరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:104_105
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_105
వయససస:50
లస: ససస స

93-100/204
9247 JBV3832185
పపరర: మధసససధనరరవప�
నశశసకరరరవప�
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_105
వయససస:33
లస: పప

9248 JBV2017259
పపరర: హరరనడద� నశశసకరరరవప�

93-100/202

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_105
వయససస:32
లస: పప
93-100/205

9249 JBV3837911
పపరర: నరహల నశశసకరరరవప

93-100/206

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_105
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_106
వయససస:54
లస: ససస స

93-100/208

9252 JBV2012094
పపరర: అరరణ కనడన

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_106
వయససస:36
లస: పప

9251 AP151010582360
పపరర: ఏడడకకసడలల నశశసకరరరవప
nishsaankarao
తసడడ:డ వనసకటబడవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_106
వయససస:62
లస: పప

9253 SAA0914946
పపరర: ఉదయచసదడ రరవప కనడన

9254 AP151010585124
పపరర: వరమహ కనడన� kanna�

93-100/211

9250 JBV2015337
పపరర: నడగరశశరరరవప నశశసకరరరవప

93-100/207

93-100/210

తసడడ:డ రరఘవపలల కనడన
ఇసటట ననస:104_107
వయససస:24
లస: పప
9256 AP151010582359
పపరర: దడనడరరవప కనడన� kanna�
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ� kanna
ఇసటట ననస:104_108
వయససస:60
లస: పప
9259 JBV2013910
పపరర: శవ శసకరరరవప కకరరటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప kureti
ఇసటట ననస:104_109
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరఘవపలల kanna
ఇసటట ననస:104_107
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ధనరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_108
వయససస:58
లస: ససస స
93-100/213

9257 JBV3354313
పపరర: ససజనఖ� కనడన�

9260 AP151010582356
పపరర: కరరణడకరరరవప kanna�
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ kanna
ఇసటట ననస:104_109
వయససస:67
లస: పప

93-100/212
9255 JBV3833340
పపరర: ససరఖ ఉదయచసదడ రరవప కనడన

తసడడ:డ దడనడ రరవప kanna
ఇసటట ననస:104_108
వయససస:34
లస: పప
93-100/214

భరస : రవదతవరరజ� KANNA
ఇసటట ననస:104_109
వయససస:36
లస: ససస స
93-100/216

93-100/209

9258 AP151010582358
పపరర: రవదతవరరజ

93-100/215

తసడడ:డ కరరణడకరరరవప� KANNA
ఇసటట ననస:104_109
వయససస:42
లస: పప
93-100/217

9261 JBV3836467
పపరర: నడగగన కనడన

93-100/218

భరస : ఉదయచసదడడ రరవప కనడన
ఇసటట ననస:104_110
వయససస:31
లస: ససస స
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9262 AP151010585419
పపరర: లకడహ కనడన� kanna�

93-100/219

భరస : కరరణడకరరరవప� kanna
ఇసటట ననస:104_110
వయససస:59
లస: ససస స
9265 SAA0658682
పపరర: వససత కనన

93-100/222

93-100/225

93-100/228

9269 JBV3837929
పపరర: నడగమణణ� కనడన�

9272 JBV3351533
పపరర: రరఘవసజనవయబలల కనడన

93-100/231

93-100/764

9280 SAA0728131
పపరర: అఖల నశశసకర రరవప

93-100/638

తసడడ:డ శకనవరస రరవప alla
ఇసటట ననస:104_6898
వయససస:26
లస: ససస స

9278 AP151010582340
పపరర: రరమబ నశశసకరరరవప
nishsaankarao
తసడడ:డ సప మయఖ nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_887
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:104-+524
వయససస:41
లస: పప

9286 SAA1151851
పపరర: ససబబబరరవప కటబట

9287 SAA1151521
పపరర: ధనలకడహ కకరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటబట
ఇసటట ననస:105-1-2
వయససస:21
లస: పప

93-100/229

9270 JBV3832151
పపరర: మతతస రరమమరరవప కనడన

9290 SAA0727984
పపరర: మణణకసఠ kore
తలర : కకటటశశరమహ kore
ఇసటట ననస:105-1/5
వయససస:26
లస: పప

93-100/227

9273 JBV2010932
పపరర: ఉమమవజయ కకరరటట

93-100/230

భరస : శవశసకరరరవప KANNA
ఇసటట ననస:104_116
వయససస:50
లస: ససస స
93-100/233

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కకరరటట
ఇసటట ననస:104_119
వయససస:28
లస: పప
93-100/765

9279 AP151010582614
పపరర: చనకకటటశశరరరవప jidugu

93-100/637

తసడడ:డ బసవయఖ jidugu
ఇసటట ననస:104_6672
వయససస:62
లస: పప

93-101/28

93-99/1078

తసడడ:డ మన కసట KORE
ఇసటట ననస:105-1-5
వయససస:20
లస: ససస స
93-102/822

93-100/224

తసడడ:డ అసకమహరరవప KANNA
ఇసటట ననస:104_115
వయససస:36
లస: పప

93-100/759
9281 AP151010585400
పపరర: రరణబకమహ నశహసకరరరవప�
nishsaankarao
భరస : శరఖమసససదరరరవప� nisshankaarao
ఇసటట ననస:104_7873
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప� madisate
ఇసటట ననస:104__6_721
వయససస:59
లస: ససస స
93-100/139

9267 SAA0658674
పపరర: పప తష రరజ కనన

93-100/232 9276 SAA0535369
9275 AP151010582348
పపరర: కకషష పడసరదరరవప కనడన kanna�
పపరర: యజజ మహహశశర రరవప కకరరటట

93-100/169 9284 AP151010588562
9283 AP151010585295
పపరర: మహలకడహ మమడడశశటట � madisate
పపరర: మధసససదనరరవప తననరర

భరస : నరసససహ రరవప kore
ఇసటట ననస:105-1/5
వయససస:50
లస: ససస స

93-100/226

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ kanna
ఇసటట ననస:104_116
వయససస:72
లస: పప

9277 JBV3351475
పపరర: మమరససడతయబలల ఉగరరరరల
Vogerala
తసడడ:డ అసకమహరరవప vogerala
ఇసటట ననస:104_839
వయససస:58
లస: పప

93-100/221

తసడడ:డ అసకమహ రరవప KANNA
ఇసటట ననస:104_114
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అసకమహరరవప KANNA
ఇసటట ననస:104_115
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద రరవప కనడన
ఇసటట ననస:104_116
వయససస:45
లస: పప

9289 SAA0728008
పపరర: కకటటశశరమహ kore

93-100/223

భరస : రతస యఖ� kanna
ఇసటట ననస:104_115
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమహరరవప kanna
ఇసటట ననస:104_115
వయససస:40
లస: పప
9274 AP151010582592
పపరర: మమరససడతయబలల కనడన

9266 SAA0823089
పపరర: బబల జయపడద కనడన

9264 JBV2012763
పపరర: ఉదయ చసదడ రరవప కనడన

తసడడ:డ వనసకట రరవప కనడన
ఇసటట ననస:104_110
వయససస:38
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప కనడన
ఇసటట ననస:104_114
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరఘవరసజనవయబలల kanna
ఇసటట ననస:104_115
వయససస:35
లస: ససస స
9271 AP151010582349
పపరర: రతస యఖ కనడన

93-100/220

భరస : వనసకటరరవప కనడన
ఇసటట ననస:104_110
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : పప తషరరజ kanna
ఇసటట ననస:104_114
వయససస:33
లస: ససస స
9268 JBV2013043
పపరర: అరరణకలమమరర కనడన

9263 SAA0982018
పపరర: అచడచలల కనడన

9282 SAA0981994
పపరర: రగహహత నశశసకరరరవప

93-100/760

తసడడ:డ శకధర రరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:104_7898
వయససస:27
లస: పప
93-100/138
9285 JBV3832615
పపరర: లల ఆసజనవయబలల
వషష
ష మలకల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర vishnumolakala
ఇసటట ననస:105
వయససస:56
లస: పప

9288 JBV3833688
పపరర: రవదతవ రరజ� తననరర�

93-99/1079

తసడడ:డ ససబబబరరవప� TANNIRU
ఇసటట ననస:105-1-5
వయససస:41
లస: పప
93-102/823

9291 SAA1151679
పపరర: బసగరరమహ బబణడవత

93-100/140

తసడడ:డ హనసమమన నడయక బబణడవత
ఇసటట ననస:105-1-6
వయససస:20
లస: ససస స
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9292 SAA1151687
పపరర: సరసబశవ నడయక బబణడవత

93-100/141

తసడడ:డ హనసమ నడయక బబణడవత
ఇసటట ననస:105-1-6
వయససస:23
లస: పప
9295 SAA1404912
పపరర: శశ కలమమర తతకల

93-100/142

తసడడ:డ శకనస నడయక కరతవతష
ఇసటట ననస:105-1-6
వయససస:24
లస: పప
93-100/1128

తసడడ:డ రమమశ బబబబ తతకల
ఇసటట ననస:105-1-10
వయససస:18
లస: పప

9296 SAA1244318
పపరర: మణణకరసత కకనవటట

93-99/1080

భరస : రసజత కలమమర తననరర
ఇసటట ననస:105-1-14
వయససస:26
లస: ససస స

93-100/1072

భరస : గడడ స శక రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:105-1-19
వయససస:33
లస: ససస స

9299 SAA0445544
పపరర: లకడహ పపలర గబజజ

93-100/145

93-100/146

9302 SAA0635599
పపరర: ఓటటకకలక నడగ సరలమ

భరస : ఉగర యఖ potula
ఇసటట ననస:105-1-21
వయససస:35
లస: ససస స

9305 SAA1422609
పపరర: భబరత గజరసదడ

93-101/889

93-100/1135

93-99/1082

తసడడ:డ అసకమహ రరవప nisshankararao
ఇసటట ననస:105-1-26
వయససస:26
లస: పప
9310 SAA1151869
పపరర: జయశక పపసల

9311 JBV2015782
పపరర: మమరససడతయబలల చమట

93-100/149

93-100/148

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపసల
ఇసటట ననస:105-1-51
వయససస:22
లస: ససస స
9313 SAA1404987
పపరర: ఠనస రరణణ పపసల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపసల
ఇసటట ననస:105-1-51
వయససస:19
లస: ససస స
9316 JBV3837242
పపరర: ఆమన సరయ రమఖ పప తషల�

93-99/1084

తసడడ:డ బబబబ� sunkara
ఇసటట ననస:105-1-65
వయససస:35
లస: పప

9317 AP151010585599
పపరర: సతఖవత సససకర� సససకర

93-103/731

9320 AP151010582260
పపరర: బబబబ సససకర� sunkara
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� sunkara
ఇసటట ననస:105-1-65
వయససస:57
లస: పప

93-103/768

9306 SAA1422658
పపరర: దదవఖ భబరత నరరడర

93-100/1136

9309 SAA1151703
పపరర: సరయమణణకసఠ మసదడపప

93-100/147

9312 JBV2010023
పపరర: శకనవరసరరవప చమట

93-100/150

9315 JBV3835931
పపరర: నడగమలలర శశరర� ankiareddy

93-99/1083

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:105-1-54
వయససస:30
లస: ససస స
93-99/1085

భరస : బబబబ� సససకర
ఇసటట ననస:105-1-65
వయససస:52
లస: ససస స
93-99/1087

9303 SAA1258128
పపరర: రసజత కలమమర తననరర

తసడడ:డ వరయఖ chimata
ఇసటట ననస:105-1-51
వయససస:38
లస: పప

భరస : రవకలమమర ఆకలల
ఇసటట ననస:105-1-51
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నడగ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:105-1-55
వయససస:30
లస: ససస స
9319 JBV3831880
పపరర: మమరససడతయబలల� సససకర�

9314 SAA1027672
పపరర: జయలకడహ ఆకలల

93-100/1133

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:105-1-32
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ � chimata
ఇసటట ననస:105-1-51
వయససస:35
లస: పప
93-100/1137

9300 SAA1340207
పపరర: గడడ స శకరరమ మబరరస

తసడడ:డ కకషష మహన నరరడర
ఇసటట ననస:105-1-25
వయససస:18
లస: ససస స

9308 AP151010582160
పపరర: దదడడడ వవణబగగపరలదడసస�
venugopaldasu
తసడడ:డ వనసకయఖ� venugopaldasu
ఇసటట ననస:105-1-30
వయససస:68
లస: పప

93-99/1081

93-100/1129

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:105-1-20/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహన రరవప గజరసదడ
ఇసటట ననస:105-1-25
వయససస:71
లస: ససస స

9307 SAA0822834
పపరర: ససధథర నసర కరర రరవప

9297 SAA1336270
పపరర: సరయ తతజ గగల

తసడడ:డ గడడ స వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:105-1-19
వయససస:36
లస: పప

భరస : అసజనవయబలల ఓటటకకలల
ఇసటట ననస:105-1-19
వయససస:26
లస: ససస స

9304 JBV3354271
పపరర: రరణబకరదతవ పప తషల

93-100/143

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:105-1-13
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప pullaguju
ఇసటట ననస:105-1-15
వయససస:35
లస: ససస స
93-100/1134

9294 SAA1151786
పపరర: చడమబసడతశశరర దతవరకకసడ

భరస : పపనడనరరవప దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:105-1-7
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : పదహ
ఇసటట ననస:105-1-13
వయససస:18
లస: పప

9298 SAA1151505
పపరర: వరసవ తననరర

9301 SAA1340223
పపరర: గడడ స వనసకట రమణ

9293 SAA1151695
పపరర: హనసమసత నడయక కరతవతష

9318 JBV2010163
పపరర: దడనడరరవప� సససకర�

93-99/1086

తసడడ:డ బబబబ� sunkara
ఇసటట ననస:105-1-65
వయససస:33
లస: పప
93-99/1088

9321 SAA1151661
పపరర: అసజన గరరకకపరటట

93-100/151

భరస : కకటటశశరరరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:105-1-66
వయససస:43
లస: ససస స
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9322 SAA1151653
పపరర: కకటటశశరరరవప గరరకకపరటట

93-100/152

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:105-1-66
వయససస:68
లస: పప
9325 SAA1151752
పపరర: రరసబబబబ అడపరల

93-100/155

93-99/1089

93-100/156

భరస : పడసరద అడపరల
ఇసటట ననస:105-1-81
వయససస:23
లస: ససస స
9334 SAA1151745
పపరర: గగపస ససధ

93-100/159

9329 JBV3834322
పపరర: అసకమహరరవప� బబరగడడ �

93-101/892

9332 SAA1151794
పపరర: పడసరద అడపరల

9333 SAA1151455
పపరర: శవపరరశత కరటటరర

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:105-1-107
వయససస:22
లస: ససస స

9338 SAA1289552
పపరర: కరసత మణణ దదడడడ

భరస : ససధథర బబబబ గగనస
ఇసటట ననస:105-1-130
వయససస:25
లస: ససస స

9344 SAA1309566
పపరర: శకకరసత చసదనస

93-100/161

9347 JBV3351426
పపరర: ఉగర యఖ పప తషల

93-101/890

9350 SAA0411413
పపరర: ససధథర గగనస
తసడడ:డ బబబబ రరవప gonam
ఇసటట ననస:105-1-130
వయససస:30
లస: పప

93-100/1078

93-99/1091

9336 JBV2014371
పపరర: శకనవరసరరవప లసగరనవన

93-101/891

తసడడ:డ రరఘవయఖ లసగరనవన
ఇసటట ననస:105-1-97
వయససస:48
లస: పప
93-99/1156

9339 SAA1190305
పపరర: కరదడర నడథ దదడడడ

93-100/160

తసడడ:డ వవణబ గగపరల రరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:105-1/101
వయససస:20
లస: పప
93-100/1069

9342 SAA1243542
పపరర: వనసకట రతనస చమట

93-100/1070

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:105-1-107
వయససస:81
లస: ససస స
93-100/1100

9345 SAA1310341
పపరర: శకకరసత

93-100/1101

భసధసవప: కరదరనడథ దదడడడ
ఇసటట ననస:105/1/107
వయససస:20
లస: పప
93-100/162

9348 JBV3833837
పపరర: ఆసజనవయబలల� నశశసకర
రరవప�
తసడడ:డ ఆదదశశషష� nisshankararao
ఇసటట ననస:105-1-123
వయససస:56
లస: పప

93-100/164

93-100/1130
9351 SAA1336254
పపరర: వనసకట రమణ కలమమరర కకరరవ

తసడడ:డ వనసకయఖ నడయబడడ potula
ఇసటట ననస:105-1-121
వయససస:44
లస: పప
93-100/163

93-100/1077

తసడడ:డ అమరలసగసరశమ కరటటరర
ఇసటట ననస:105-1-82
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష
ఇసటట ననస:105/1/107
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపదడ కకటటశశరరరవప గళళళ
ఇసటట ననస:105-1-118
వయససస:20
లస: పప
9349 SAA1151729
పపరర: ఇసదస గగనస

93-100/157

తసడడ:డ మమరససడతయబలల
ఇసటట ననస:105-1-102
వయససస:22
లస: పప
93-100/1071

9330 SAA1243575
పపరర: రరణబక బబరగడడ
తసడడ:డ అసకమహరరవప
ఇసటట ననస:105-1-68
వయససస:20
లస: ససస స

93-100/1099 9341 SAA1243914
9340 SAA1234137
పపరర: కరసత మణణ ససగబణ దతవ దదడడడ
పపరర: రరణబబబబబ ఆళర

9346 SAA1190321
పపరర: నడగ వసశ గళళళ

93-99/1090

తసడడ:డ వవణబగగపరలరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:105/1/101
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణబగగపరలరరవప దదడడడ
ఇసటట ననస:105/1/101
వయససస:18
లస: ససస స

9327 SAA1243534
పపరర: ససభబషసణ దదసకరయలపరటట

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� booragadda
ఇసటట ననస:105-1-68
వయససస:41
లస: పప

9335 JBV2016079
పపరర: రమమదతవ లసగరనవన

93-100/154

భరస : వరబబబబ
ఇసటట ననస:105-1-67
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప లసగరనవన
ఇసటట ననస:105-1-97
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసచడరయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:105-1-100
వయససస:26
లస: ససస స

9343 SAA1243443
పపరర: భబనస ససధడ సససకర

93-100/1076

తసడడ:డ సరసబయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:105-1-81
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససధ
ఇసటట ననస:105-1-84
వయససస:26
లస: పప
9337 SAA0727448
పపరర: అనసష వషష
ష మలకల

9326 SAA1243971
పపరర: వరబబబబ దదసకరయలపరటట

9324 SAA1151646
పపరర: మలలర శశరర అడపరల

భరస : సరసబయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:105-1-67
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:105-1-67
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసకమహరరవప� booragadda
ఇసటట ననస:105-1-68
వయససస:40
లస: ససస స
9331 SAA1151877
పపరర: ససనత అడపరల

93-100/153

భరస : రరసబబబబ అడపరల
ఇసటట ననస:105-1-67
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:105-1-67
వయససస:39
లస: పప
9328 JBV2012789
పపరర: కలమమరర� బబరగడడ �

9323 SAA1151802
పపరర: రమణ అడపరల

93-99/1092

భరస : సరసబశవరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:105-1-130
వయససస:51
లస: ససస స
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9352 JBV3834678
పపరర: ససజజత� నశశసకరరరవప�

93-99/1093

9353 AP151010585547
పపరర: మలలర శశరర nishshankarrao

93-99/1094

93-99/1095
9354 JBV2014462
పపరర: శకనవరసరరవప� నశశసకరరరవప�

భరస : శకనవరసరరవప� nishshankarrao
ఇసటట ననస:105-1-132
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప� nishshankarrao
ఇసటట ననస:105-1-132
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహనరరవప� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:105-1-132
వయససస:35
లస: పప

9355 AP151010582104
పపరర: రరమహహనరరవ నశశసకరరరవప

93-99/1097
9356 JBV3835642
పపరర: వషష
ష ననహలకలనడగమన
VISHNUMOLAKA
తసడడ:డ రరమమ రరవప VISHNUMOLAKA
ఇసటట ననస:105-1-133
వయససస:42
లస: ససస స

9357 JBV3835659
పపరర: గగవరర న� అళళ�
భరస : రరమమ రరవప� Alla
ఇసటట ననస:105-1-133
వయససస:59
లస: ససస స

9359 JBV3832714
పపరర: రరమమరరవప� ఆళళ�

9360 SAA0635565
పపరర: బసడడరర లలమవత

93-99/1096

తసడడ:డ పసచచయఖ� నశశసకరరకవప
ఇసటట ననస:105-1-132
వయససస:62
లస: పప
9358 JBV3832722
పపరర: నరరసదడ� ఆళళ�

93-99/1099

తసడడ:డ రరమమ రరవప� Alla
ఇసటట ననస:105-1-133
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ� Alla
ఇసటట ననస:105-1-133
వయససస:62
లస: పప

93-100/1131 9362 SAA1243492
9361 SAA1379080
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నశశసకరరరవప
పపరర: నడగరశశరమహ చమట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నశశసకరరరవప
ఇసటట ననస:105-1-138
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:105-1-140
వయససస:56
లస: ససస స

9364 SAA1374925
పపరర: సరసబశవ రరవప చమట

9365 SAA1151711
పపరర: అచసఖత రరవప కరణస

93-100/1132

తసడడ:డ ససబబబరరవప చమట
ఇసటట ననస:105-1-140
వయససస:59
లస: పప
9367 SAA1243518
పపరర: కకమల పపరరచరర

93-100/1079

93-100/166

తసడడ:డ ససబబబరరవప Gonam
ఇసటట ననస:105-15
వయససస:50
లస: పప

9371 AP151010594385
పపరర: వనసకటకలమమరర gonam

93-102/828

9374 SAA1243617
పపరర: మణణకరసత గగనస

93-100/165

9377 JBV3834868
పపరర: నహరరక� పపదమలలర�

93-100/1074

9366 AP151010585010
పపరర: కకటటశశరమహ tanniru

93-100/997

భరస : ససబబబరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:105 1_27
వయససస:52
లస: ససస స
93-102/824

9369 AP151010591364
పపరర: పడభబకరరరవప chunduru

93-102/825

తసడడ:డ వర వనసకయఖ chunduru
ఇసటట ననస:105-8-1288
వయససస:71
లస: పప
93-102/826

9372 AP151010594431
పపరర: శరరద gonam

93-102/827

భరస : అసకమరరవప gonam
ఇసటట ననస:105-13
వయససస:49
లస: ససస స
93-100/1075

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:105-14
వయససస:22
లస: పప
93-102/830

9363 SAA1243732
పపరర: లకడహ తరరపతమహ తననరర
భరస : ఆసజనవయబలల
ఇసటట ననస:105-1-140
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నడగరరజ Gonam
ఇసటట ననస:105-13
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప Gonam
ఇసటట ననస:105-13
వయససస:52
లస: పప
9376 AP151010591291
పపరర: seshagiri gonam

93-100/1073

తసడడ:డ అసకయఖ galbha
ఇసటట ననస:105-8-1135
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తమహశశటట
ఇసటట ననస:105-12
వయససస:20
లస: పప
9373 AP151010591252
పపరర: నడగరరజ gonam

9368 AP151010591499
పపరర: ఉదయచసదడరరవప galbha

93-101/893

భరస : హరర కకషష బసడడరర
ఇసటట ననస:105-1-134
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళదడస కరణస
ఇసటట ననస:105-1-142
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ giribabu
ఇసటట ననస:105-4-32
వయససస:19
లస: ససస స
9370 SAA1151828
పపరర: శవ శసకరరరవప తమహశశటట

93-100/1017

93-99/1098

9375 AP151010594497
పపరర: వనసకరయమహ gonam

93-102/829

భరస : శశషగరరర Gonam
ఇసటట ననస:105-15
వయససస:44
లస: ససస స
93-100/1018

9378 JBV3834876
పపరర: ససజత� పపదమలలర�

93-100/1019

తసడడ:డ లలక రతన ఉదయ భబససరరరవప� pedam తసడడ:డ లలకరతన ఉదయభబససర రరవప� pedam
ఇసటట ననస:105-17
ఇసటట ననస:105-17
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:31
లస: ససస స

93-100/1022
9379 AP151010585347 93-100/1020 9380 AP151010585484 93-100/1021 9381 SAA0712901
పపరర: లకడహ పపదమలలర� pedamallu
పపరర: శరరద బబరగడడ � booragadda
పపరర: లలక రతన ఉదయ భబససర రరవప
పపదమలలర
భరస : భబససరరరవప� pedamallu
భరస : దడనడరరవప� booragadda
తసడడ:డ ససబబబ రరవప పపదమలలర
ఇసటట ననస:105-17
ఇసటట ననస:105-17
ఇసటట ననస:105-17
వయససస:51
లస: ససస స
వయససస:57
లస: ససస స
వయససస:60
లస: పప
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9382 AP151010582178
పపరర: దడనడరరవప� బబరగడడ �

93-100/1023

తసడడ:డ ఈశశరరడడ� booragadda
ఇసటట ననస:105-17
వయససస:63
లస: పప
9385 SAA0529537
పపరర: ధనలకడహ gonam

93-102/831

93-100/957

93-100/960

93-100/963

93-100/967

93-100/970

93-100/961

9395 JBV3833720
పపరర: తరరపతయఖ� తమహశశటట �

9398 SAA0727927
పపరర: పనడనరరవప దతవరకసద

9401 AP151010582385
పపరర: శకనవరసరరవప thokala

93-100/973

9404 SAA0915118
పపరర: రమమదతవ తతకల

93-100/848

9409 AP151010585092
పపరర: వనసకరయమహ గగల�

93-100/851

9407 SAA0534693
పపరర: సరశత ఓతషకకలల gola

భరస : వనసకయఖ� konate
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:40
లస: ససస స

9393 JBV3835568
పపరర: నడగమణణ� తమహశశటట �

93-100/962

9396 AP151010582383
పపరర: హనసమయఖ తమహశశటట �
thmmistti
తసడడ:డ రరమయఖ� tammisetti
ఇసటట ననస:105_1_6
వయససస:70
లస: పప

93-100/966

93-100/968

9399 SAA0915225
పపరర: సశపన శక ఉయమఖల

93-100/969

భరస : శకకరసత ఉయమఖల
ఇసటట ననస:105_1_8
వయససస:31
లస: ససస స
93-100/971

9402 JBV2012417
పపరర: నడగరరజ తతకల

93-100/972

తసడడ:డ సరసబయఖ tokala
ఇసటట ననస:105_1_9
వయససస:36
లస: పప
93-100/846

9405 JBV3834363
పపరర: రమమష తతకల

93-100/847

తసడడ:డ శసకర రరవప tokala
ఇసటట ననస:105_1_10
వయససస:39
లస: పప
93-100/849

భరస : రరసబబబబ gola
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:27
లస: ససస స
9410 JBV3837762
పపరర: పదహ� కకనవటట�

93-100/959

93-100/965

భరస : వనసకటటసశరరర తతకల
ఇసటట ననస:105_1_10
వయససస:28
లస: ససస స

9406 JBV3832458
పపరర: రరసబబబబ తమహశశటట �
temmmasetti
తసడడ:డ హనసమయఖ� tammisetti
ఇసటట ననస:105_1_11
వయససస:33
లస: పప

9390 SAA0915217
పపరర: జజఖత తతకల

భరస : పడసరద� tammisetti
ఇసటట ననస:105_1_6
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ thokala
ఇసటట ననస:105_1_8
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ� nunna
ఇసటట ననస:105_1_9
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనడయకరరవప
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:40
లస: ససస స

9392 JBV2014991
పపరర: మలర ఖమరరజనరరవప� తతకల�

9387 AP151010582102 93-100/1025
పపరర: మమరరససడతయబలల ఆళళ� Alla

భరస : మలర కరరరజనరరవప తతకల
ఇసటట ననస:105_1_4
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకసటటసశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:105_1_7
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ uyyala
ఇసటట ననస:105_1_8
వయససస:38
లస: పప
9403 AP151010582399
పపరర: ససబబబరరవప నసనడన� nanuu

93-100/958

తసడడ:డ హనసమయఖ� tammisetti
ఇసటట ననస:105_1_6
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� davarakonda
ఇసటట ననస:105_1_7
వయససస:45
లస: ససస స
9400 SAA0823329
పపరర: శకకరనస ఉయమఖలమ

9389 SAA0727810
పపరర: కకషష కటబట

93-101/894

తసడడ:డ అసకమహరరవప� అలమర
ఇసటట ననస:105-102
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ � thokala
ఇసటట ననస:105_1_4
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల� tammisetti
ఇసటట ననస:105_1_6
వయససస:43
లస: ససస స
9397 JBV3836996
పపరర: లకడహ� దతవరకకసడ�

93-100/1024

తసడడ:డ శకనవరస రరవప kaha
ఇసటట ననస:105_1_2
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� thokala
ఇసటట ననస:105_1_4
వయససస:38
లస: ససస స
9394 AP151010585037
పపరర: పరపరయమహ thmmistti

9386 AP151010585194
పపరర: వజయకలమమరర ఆళళ� alla

9384 SAA0634550
పపరర: చరసజవ బబరగడడ

తసడడ:డ దడనడ రరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:105-17
వయససస:30
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల� alla
ఇసటట ననస:105-102
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకషష కటబట
ఇసటట ననస:105_1_2
వయససస:26
లస: ససస స
9391 AP151010585080
పపరర: వనడజజకడ thokala

93-100/1138

భరస : చరరమజ వ బబరగడడ
ఇసటట ననస:105-17
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబలమజ కలమమర Gonam
ఇసటట ననస:105-95
వయససస:29
లస: ససస స
9388 SAA0915076
పపరర: మరరయ రరణణ కటబట

9383 SAA1422492
పపరర: నడగలకడహ బబరగడడ

9408 SAA0534685
పపరర: రరజరశశరర ఓతషకకలల koneti

93-100/850

భరస : వనసకట కకషష koneti
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:30
లస: ససస స
93-100/852

9411 AP151010585344
పపరర: ససతడమహలకడహ goli

93-100/853

భరస : శకనవరసరరవప� goli
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:42
లస: ససస స
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9412 AP151010585402
పపరర: భబగఖమహ తతకల thokala

93-100/854

భరస : సరసబయఖ thokala
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:66
లస: ససస స
9415 SAA0535492
పపరర: వనసకటటశశరరర gola

93-100/857

93-100/860

93-100/863

93-100/866

93-100/869

93-100/872

93-100/875

93-100/878

భరస : రవదతవర రరజ� TANNIRU
ఇసటట ననస:105_1_27
వయససస:38
లస: ససస స

93-100/881

9420 SAA0728602
పపరర: శరకవరణణ గబడపరటట

93-100/862

9423 AP151010585077
పపరర: నడగమళళళశశరర gudapati

93-100/867 9426 JBV3351053
9425 JBV3832482
పపరర: శవ నడగరశశరరరవప� గబడపరటట�
పపరర: సరసబశవరరవప gudapati

9428 JBV2011989
పపరర: ధనలకడహ ఓతషకకలల

9431 JBV3833746
పపరర: కకషష మహన� నరరడర�

93-100/865

93-100/868

తసడడ:డ రరమదడసస� gudapati
ఇసటట ననస:105_1_15
వయససస:57
లస: పప
93-100/870

9429 JBV3834371
పపరర: వనసకట కకషష� ఓతషకకలల�

93-100/871

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� otukolu
ఇసటట ననస:105_1_17
వయససస:32
లస: పప
93-100/873

9432 JBV3351434
పపరర: శకనవరసరవప గగల gola

93-100/874

తసడడ:డ వనసకటకకకషషయఖ gola
ఇసటట ననస:105_1_17
వయససస:49
లస: పప

93-100/876 9435 JBV3833886
9434 AP151010585012
పపరర: పసచచమహ ఓతషకకలల ootukolu
పపరర: ఆసజనవయబలల� ఓతకకలల�

93-100/877

తసడడ:డ శవరరఘవపలల� otkolu
ఇసటట ననస:105_1_19
వయససస:31
లస: పప

9437 JBV3833290
పపరర: పపరషశవశరత బబబబ�
దసదదపసడర �
తసడడ:డ శసకరరరవప� dudipandla
ఇసటట ననస:105_1_21
వయససస:32
లస: పప

93-100/879

9440 JBV3834181
పపరర: ఆసజనవయబలల� తననరర�

93-100/882

తసడడ:డ ససబబబరరవప� tanniru
ఇసటట ననస:105_1_27
వయససస:32
లస: పప

93-100/859

భరస : సరసబశవరరవప� gudapati
ఇసటట ననస:105_1_15
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవరరఘవరరవప otkolu
ఇసటట ననస:105_1_19
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప దసదదపసడర
ఇసటట ననస:105_1_21
వయససస:30
లస: పప
9439 JBV3837978
పపరర: ధనలకడహ� తననరర�

93-100/864

తసడడ:డ శసకర రరవప� narendla
ఇసటట ననస:105_1_17
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నడగయఖ � ootukolu
ఇసటట ననస:105_1_17
వయససస:55
లస: పప
9436 SAA1015941
పపరర: శరత దసదదపసడర

9422 JBV3835378
పపరర: లకడహ� గబడపరటట�

9417 SAA1494376
పపరర: వరమహ గరజల gajula

భరస : శక కరసత gudapati
ఇసటట ననస:105_1_15
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ootukolu
ఇసటట ననస:105_1_17
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� ootukolu
ఇసటట ననస:105_1_17
వయససస:33
లస: పప
9433 JBV2011369
పపరర: సరసబశవరరవప� ఓతషకకలల�

93-100/861

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� gajula
ఇసటట ననస:105_1_15
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరసబబబబ� tammisetti
ఇసటట ననస:105_1_16
వయససస:30
లస: ససస స
9430 JBV2011377
పపరర: రరసబబబబ� ఓతషకకలల�

9419 JBV2012474
పపరర: ఏడడకకసడలల� గరజల�

93-100/856

భరస : సరసబశవరరవప gajula
ఇసటట ననస:105_1_14
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రమమష� gudapati
ఇసటట ననస:105_1_15
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� gudapati
ఇసటట ననస:105_1_15
వయససస:34
లస: పప
9427 JBV3835352
పపరర: అననపపరష� తమహశశటట �

93-100/858

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� gajula
ఇసటట ననస:105_1_14
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ నడగరశశరరరవప� gudapati
ఇసటట ననస:105_1_15
వయససస:30
లస: ససస స
9424 JBV2010742
పపరర: రమమష� గబడపరటట�

9416 AP151010582601
పపరర: వనడయక రరవప గగల

9414 JBV3833738
పపరర: కకషష వర పడసరద గగల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప gola
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకకషషయఖ gola
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� gajula
ఇసటట ననస:105_1_14
వయససస:33
లస: పప
9421 JBV3835360
పపరర: దసరర � గబడపరటట�

93-100/855

భరస : వనసకటకకషషయఖ� gola
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహహయఖ gola
ఇసటట ననస:105_1_13
వయససస:39
లస: పప
9418 JBV2011062
పపరర: నరరసదడకలమమర� గరజల�

9413 AP151010585357
పపరర: మసరసనమహ gola

9438 JBV3837044
పపరర: పదడహవత� నరరడర డ�

93-100/880

భరస : కకకషషమహన� narendla
ఇసటట ననస:105_1_25
వయససస:39
లస: ససస స
9441 AP151010585031
పపరర: వనసకరయమహ chittala

93-100/883

భరస : మమరరససడచయబలల� chittala
ఇసటట ననస:105_1_28
వయససస:60
లస: ససస స
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9442 SAA0807703
పపరర: ససబడమణఖఎస మరరయమల

93-100/884

9443 AP151010585583
పపరర: అసజనదతవ miriyala

93-100/885

9444 SAA0823352
పపరర: కలమఖణణ మరరయమల

93-100/886

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల మరరయమల
ఇసటట ననస:105_1_28
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమమసజనవయబలల� miriyala
ఇసటట ననస:105_1_29
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజనవయబలల mmiriyala
ఇసటట ననస:105_1_29
వయససస:27
లస: పప

9445 AP151010582602
పపరర: రరమమసజనవయబలల miriyala

93-100/888
9446 SAA0727778
పపరర: నడగవనసకట శవరరమన అసకక
రరడడడ
భరస : వనసకట శకనవరసరరవప ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:29
లస: ససస స

9447 SAA0727885
పపరర: శక లకడహ అసకక రరడడ

93-100/887

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� miriyala
ఇసటట ననస:105_1_29
వయససస:52
లస: పప
9448 SAA0423921
పపరర: రరజఖలకడహ� దదడడడ �

93-100/890

భరస : వవణబగగపరలరరవప� doddi
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:44
లస: ససస స
9451 JBV3833753
పపరర: వరల ససగబణ రరవప అసకకరరడడ

93-100/893

93-100/896

తసడడ:డ రరమ రరవప bobbi
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:54
లస: పప
9457 JBV3354628
పపరర: వరవనసకటకలమమరర gonam
భరస : నడగరరజ� gonam
ఇసటట ననస:105_1_31
వయససస:42
లస: ససస స
9460 SAA0918252
పపరర: అనసష పపరరచరర

93-100/902

93-100/905

భరస : గగవసదరరవప� gonam
ఇసటట ననస:105_1_35
వయససస:62
లస: ససస స

93-100/895
9453 JBV3833761
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప అసకకరరడడ

9455 JBV3832490
పపరర: రరమమరరవప అసకకరరడడ

93-100/897

9458 AP151010582392
పపరర: సససగరరజ thota

9461 SAA0915241
పపరర: అనతడ పపరరచరర

9464 SAA0727869
పపరర: ససదథప కలమమర పపరరచరర

93-100/844

9467 JBV2013050
పపరర: అరరణ� తతట�

9470 SAA0688440
పపరర: శకనవరస రరవప మసదడపప

9456 SAA0560797
పపరర: వనసకట రరజ గబపరస చతవపరర

93-100/898

తసడడ:డ నడరరయణపల ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:75
లస: పప
93-100/900

9459 JBV3351624
పపరర: నడగరరజ gonam

93-100/901

తసడడ:డ ససబబబరరవప� gonam
ఇసటట ననస:105_1_31
వయససస:47
లస: పప
93-100/903

9462 SAA0727760
పపరర: భబరత పపరరచరర

93-100/904

భరస : సదడశవరరవప perecherla
ఇసటట ననస:105_1_32
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/906

9465 AP151010582396
పపరర: సదడశవ రరవప పపరరచరర

93-100/907

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:105_1_32
వయససస:49
లస: పప
93-100/908

భరస : సససగసరరజ� thota
ఇసటట ననస:105_1_33
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/910

93-100/892

తసడడ:డ రరమమరరవప ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవ రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:105_1_32
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవ రరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:105_1_32@
వయససస:25
లస: పప
9469 AP151010585506
పపరర: అసజనదతవ gonam

93-100/894

భరస : గరరరబబబబ పపరరచరర
ఇసటట ననస:105_1_32
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప pమసదడపప
ఇసటట ననస:105_1_32
వయససస:44
లస: ససస స
9466 SAA0727802
పపరర: అమరరనథ పపరరచరర

9452 JBV3832508
పపరర: వనసకట హనసమసతరరవప
అసకకరరడడడ
తసడడ:డ రరమమరరవప ankireddy
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� thota
ఇసటట ననస:105_1_31
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సదడశవరరవప పపరరచరర
ఇసటట ననస:105_1_32
వయససస:24
లస: ససస స
9463 SAA0688457
పపరర: అనత దతవ మసదడపప

9450 SAA0728487
పపరర: ఎల కర యస అరవసద
అసకకరరడడడ
తసడడ:డ రరమమరరవప ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:71
లస: పప
93-100/899

భరస : వనసకట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:29
లస: ససస స

93-100/891

భరస : రరమమరరవప� ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:105_1_30
వయససస:30
లస: పప
9454 SAA0411439
పపరర: వవణబగగపరల రరవప దదడడడ

9449 JBV3835584
పపరర: రరజఖలకడహ� అసకకరరడ�డడ

93-100/889

9468 AP151010585035
పపరర: అసజమహ thota

93-100/909

భరస : సరసబశవరరవప� thota
ఇసటట ననస:105_1_33
వయససస:42
లస: ససస స
93-100/911

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:105_1_35
వయససస:48
లస: పప

9471 SAA0728065
పపరర: ససతమమహ తననరర

93-100/912

భరస : అసజన ్తయబలల తననరర
ఇసటట ననస:105_1_36
వయససస:65
లస: ససస స
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9472 AP151010582398
పపరర: ఆసజనవయబలల tanniru

93-100/913

తసడడ:డ నడగయఖ� tanniru
ఇసటట ననస:105_1_36
వయససస:62
లస: పప
9475 JBV3834405
పపరర: శకనవరసరరవప� కసచ�

93-100/916

9476 JBV3834413
పపరర: వనసకటయఖ� అసదచ�

93-100/919

9479 JBV3832516
పపరర: మమరససడతయబలల� నసనడన�

తసడడ:డ ససబబబరరవప� nunna
ఇసటట ననస:105_1_50
వయససస:54
లస: పప
93-100/925

93-100/928

93-100/931

9488 JBV3832599
పపరర: ససరరష బబబబ �nishankarrao

9480 SAA0727901
పపరర: గసగరరజ నసనన
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:105_1_50
వయససస:28
లస: పప

93-100/923

9483 JBV3837796
పపరర: భబగఖలకడహ చమట�

93-100/924

భరస : మమరససడతయబలల chimata
ఇసటట ననస:105_1_51
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/926

93-100/927
9486 AP151010582405
పపరర: వనసకటరమణ నశశసకరరరవప
�nishankarrao
తసడడ:డ ఆసజనవయబలల nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_51
వయససస:40
లస: పప

93-100/929

9489 JBV3837770
పపరర: ససతమహలకడహ మఖమమటస

9491 AP151010585296
పపరర: ససబబబలల ankaireddy

9492 JBV2010346
పపరర: శకనవరసరరవప� అసకకరరడడడ �

9493 AP151010582401
పపరర: జజనకకరరమయఖ అసకకరరడడడ
ankaireddy
తసడడ:డ ససబబబరరవప ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_54
వయససస:67
లస: పప

93-100/934

9494 AP151010585297
పపరర: వరతసలఖ ankaireddy

9496 JBV2010338
పపరర: జమదగరన� మమరససడతయబలల

93-100/937

93-100/932

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ � ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_55
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_55
వయససస:62
లస: పప

9499 SAA0409631
పపరర: రగశమహ� అసకకరరడ�డడ

9500 SAA0688432
పపరర: ససబబబ రరవప అసకకరరడడ
తసడడ:డ కకషరష రరవప అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:105_1_56
వయససస:26
లస: పప

93-100/930

93-100/933

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ � ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_54
వయససస:33
లస: పప
93-100/935

భరస : పపరష చసదడరరవప� ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_55
వయససస:50
లస: ససస స
9497 AP151010582402
పపరర: పపరషచసదడరరవప ankaireddy

93-100/918

93-100/921

భరస : రవతతజ నసనన nunnaninja
ఇసటట ననస:105_1_54
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజనకకరరమయఖ� ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_54
వయససస:54
లస: ససస స

93-100/940

9477 AP151010585019
పపరర: రరణబకరదతవ నసనడన� nunna

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_51
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల� ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_54
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప� ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_56
వయససస:49
లస: ససస స

93-100/920

భరస : వరయఖ� �
ఇసటట ననస:105_1_51
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపసల
ఇసటట ననస:105_1_51
వయససస:45
లస: పప
9490 JBV3837085
పపరర: నడగ ధనలకడహ� అసకకరరడ�డడ

9485 JBV2012797
పపరర: వనసకటరతనస� చమట�

93-100/915

భరస : శసకరరరవప� nunna
ఇసటట ననస:105_1_49
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ� chimata
ఇసటట ననస:105_1_51
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� chimata
ఇసటట ననస:105_1_51
వయససస:35
లస: ససస స
9487 SAA0915274
పపరర: శకనవరసరరవప పపసల

93-100/917

తసడడ:డ శసకరరరవప� nunna
ఇసటట ననస:105_1_49
వయససస:32
లస: పప

93-100/922 9482 JBV2012235
9481 AP151010582021
పపరర: ఏడడకకసడలల నసనడన� nunna
పపరర: రరణబకరదతవ� చమట�

9474 JBV3837788
పపరర: నడగమణణ� పపసల�

భరస : శకనవరస రరవప� pusala
ఇసటట ననస:105_1_37
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరసగర రరవప� ande
ఇసటట ననస:105_1_37
వయససస:76
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� nunna
ఇసటట ననస:105_1_49
వయససస:76
లస: ససస స

9484 JBV2012243
పపరర: లతడ మమధసరర� చమట�

93-100/914

తసడడ:డ శకనవరస రరవప kanchi
ఇసటట ననస:105_1_37
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మబరరస� kanchi
ఇసటట ననస:105_1_37
వయససస:41
లస: పప
9478 AP151010585356
పపరర: నడగరశశరమ nunna

9473 SAA0727786
పపరర: అనసరరధ కసచ

9495 JBV3832532
పపరర: వవణబగగపరల� అసకకరరడ�డడ

93-100/936

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప� ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_55
వయససస:32
లస: పప
93-100/938

9498 SAA0823402
పపరర: ససససహతష అసకక రరడడడ

93-100/939

తసడడ:డ కకషష రరవప ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_56
వయససస:28
లస: ససస స
93-100/941

93-100/942
9501 AP151010582403
పపరర: కకకషష రరరవప అసకకరరడడడ ankaireddy

తసడడ:డ ససబబబరరవప ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_56
వయససస:52
లస: పప
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93-100/943

భరస : మధస� nagam
ఇసటట ననస:105_1_57
వయససస:33
లస: ససస స
9505 JBV2010783
పపరర: మధసససధనరరవప� నడగస�

93-100/946

93-100/949

93-100/952

93-100/955

93-100/784

93-100/787

93-100/953

9515 JBV3833779
పపరర: వనసకట సతష చసద లసగనవన

9518 SAA1030766
పపరర: రమమదతవ వవమనపఅల

9521 JBV2017010
పపరర: రరణబకరదతవ� గళళళ�

93-100/790

9524 JBV3832607
పపరర: పపదడ కకటటశశర రరవప గళళళ

93-100/956

9527 JBV3837093
పపరర: లకడహ శరగష నసససకరరరవప

9510 SAA0727828
పపరర: ససబబబరరవప చమట

93-100/951

9513 JBV3833852
పపరర: వషష
ష మబరరస� ససధ�

93-100/954

9516 JBV3837747
పపరర: ధనలకడహ తతకల

93-100/783

భరస : రమమష బబబబ� lokala
ఇసటట ననస:105_1_107
వయససస:34
లస: ససస స
93-100/785

9519 JBV3832557
పపరర: ఆదదనడరరయణ� వరమనపలర �

93-100/786

తసడడ:డ పసచచయఖ� palli
ఇసటట ననస:105_1_108
వయససస:44
లస: పప
93-100/788

9522 JBV3354743
పపరర: రరణబకమహ గళళ

93-100/789

భరస : ఆసజనవయబలల galla
ఇసటట ననస:105_1_119
వయససస:60
లస: ససస స
93-100/791

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల గళళళ
ఇసటట ననస:105_1_119
వయససస:42
లస: పప
93-100/793

93-100/948

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� subha
ఇసటట ననస:105_1_84
వయససస:32
లస: పప

భరస : చనకకటటశశర రరవప� alla
ఇసటట ననస:105_1_119
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల� galla
ఇసటట ననస:105_1_119
వయససస:37
లస: పప
9526 SAA0534792
పపరర: వరలకడహ న nishsaankarao

9512 SAA1030808
పపరర: శరగష ససధ

9507 AP151010585544
పపరర: ససభబషసణణ vadranam

తలర : రరణబక దతవ ankiareddy
ఇసటట ననస:105_1_81
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప వవమనపఅల
ఇసటట ననస:105_1_108
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ� vamanapalli
ఇసటట ననస:105_1_108
వయససస:49
లస: పప
9523 JBV3351731
పపరర: చన కకటటశశరరరవప� గళళర �

93-100/950

తసడడ:డ శకనవరస రరవప linganane
ఇసటట ననస:105_1_97
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బసవశసకర రరవప� kureti
ఇసటట ననస:105_1_107
వయససస:33
లస: పప
9520 JBV3833803
పపరర: కకటటశశర రరవప� రమణపలర �

9509 SAA0727844
పపరర: రరణబకరదతవ చమట

93-100/945

భరస : సససదరరరవప� vadaranam
ఇసటట ననస:105_1_59
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గగపస ససధ
ఇసటట ననస:105_1_84
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగరనవన
ఇసటట ననస:105_1_97
వయససస:30
లస: పప
9517 JBV3833357
పపరర: శవ కలమమర� కకరరటట�

93-100/947

భరస : గగవరదడన రరవప chimata
ఇసటట ననస:105_1_81
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వషష
ష మబరగస ససధ
ఇసటట ననస:105_1_84
వయససస:25
లస: ససస స
9514 JBV3833787
పపరర: పడవణ కలమమర లసగరనవన

9506 JBV3832524
పపరర: శకనవరసబబబబ దడసరర

9504 JBV2010767
పపరర: నడగరరజ� నడగస�

తసడడ:డ శవ పడసరద� nagam
ఇసటట ననస:105_1_57
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పరరర సరరధద dasari
ఇసటట ననస:105_1_57
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ� vadaranam
ఇసటట ననస:105_1_59
వయససస:57
లస: పప
9511 SAA1030790
పపరర: పదహ ససధ

93-100/944

భరస : శకనవరస బబబబ� babuu
ఇసటట ననస:105_1_57
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద� nagam
ఇసటట ననస:105_1 _57
వయససస:34
లస: పప
9508 AP151010582604
పపరర: సససదరరరవప vaqdranam

9503 SAA0423947
పపరర: శవ నడగ పరరశత� దడసరర�

9525 SAA0915290
పపరర: ససధడరరణణ నసససకరరరవప

93-100/792

భరస : లకహణ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:26
లస: ససస స
93-100/794

9528 JBV3835394
పపరర: లకడహ� వరమనపలర �

93-100/795

భరస : వనసకటరమణ nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అదద ససబడహహణఖస నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:31
లస: ససస స

93-100/796
9529 SAA0534701
పపరర: నడగమణణ నసశసకరరరవప
nishshankarrao
భరస : శకనవరసరరవప nishshankarrao
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:51
లస: ససస స

93-100/797 9531 JBV3833795
9530 JBV3832565
పపరర: అదద ససబడహహణఖస నశశసకరరరవప
పపరర: వనసకట రమణ నశశసకర రరవప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆదదనడరరయణ� palli
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:36
లస: ససస స
93-100/798

తసడడ:డ శకనవరస రరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:31
లస: పప
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93-100/799
9532 SAA0535401
పపరర: లకహణ నసశసకరరరవప
nishsaankarao
తసడడ:డ శకనవరసరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:40
లస: పప

9533 AP151010582599
పపరర: శకనవరసరరవప నశశసకరరరవప�
�nishipshankarro
తసడడ:డ ఆదదశశషష� nishashankarro
ఇసటట ననస:105_1_121
వయససస:58
లస: పప

93-100/800

9535 SAA0534719
పపరర: రరణబకరదతవ నడగస nagam

9536 JBV3835618
పపరర: సరసశత� నశశసకరరరవప�

93-100/803

93-100/802

భరస : నడగరరజ nagam
ఇసటట ననస:105_1_125
వయససస:27
లస: ససస స

9534 JBV3354727
పపరర: కనకదసరర � నశశసకరరరవప�

93-100/801

భరస : ఆసజనవయబలల� nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_123
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_125
వయససస:35
లస: ససస స

9537 JBV3837143
పపరర: మలలర శశరగ� నశశసకరరవప�

93-100/804

భరస : ససరరషరబబబ� nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_125
వయససస:35
లస: ససస స

93-100/805 9539 AP151010585206
93-100/806 9540 JBV2013456
93-100/807
9538 AP151010585210
పపరర: కకటటశశరమహ lnishmnakarrao
పపరర: వనసకరయమహ lnishmnakarrao
పపరర: అజయ కలమమర నశశసకరరరవప

భరస : ఆసజనవయబలల� nishmankarroao
ఇసటట ననస:105_1_125
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషయఖ� nishmankarroao
ఇసటట ననస:105_1_125
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_125
వయససస:37
లస: పప

9541 AP151010582404
పపరర: ఆసజనవయబలల నశశసకరరరవప
nishsaankarao
తసడడ:డ వరయఖ nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_125
వయససస:68
లస: పప

9542 SAA0915373
పపరర: ససధఖ బలగబరర

9543 JBV3837119
పపరర: అరరణ� అలర స�

93-100/808

తసడడ:డ బబలయఖ బలగబరర
ఇసటట ననస:105_1_131
వయససస:35
లస: ససస స

93-100/811
9544 AP151010585370
పపరర: వరలకడహ నశహసకరరరవప�
lnishmnakarrao
భరస : శసకరరరవప� nishmankarroao
ఇసటట ననస:105_1_131
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ బలగబరర
ఇసటట ననస:105_1_131
వయససస:67
లస: ససస స

9547 JBV3833811
పపరర: నడగ బబబబ� అలర స�

9548 SAA0915399
పపరర: బబలయఖ బలగబర

93-100/814

తసడడ:డ వశశనడధస� allam
ఇసటట ననస:105_1_131
వయససస:67
లస: పప
9550 JBV3832649
పపరర: వనసకట గగపస� నశశసకరరరవప �

93-100/809

9545 SAA0915415
పపరర: లకహమహ బలగబరర

భరస : నడగబబబబ� allam
ఇసటట ననస:105_1_131
వయససస:37
లస: ససస స
93-100/812

93-100/815

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_134
వయససస:31
లస: పప

93-100/818
9551 AP151010582409
పపరర: వనసకటటసశరరర నశశసకరరరవప
nishsaankarao
తసడడ:డ అసకమహరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_134
వయససస:59
లస: పప

9553 SAA0915035
పపరర: వనసకటటశశరరర నసససకరరరవప

9554 SAA0445536
పపరర: పరరశత నశశసకరరరవప

93-100/820

9546 JBV3833829
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� మబనగర�

93-100/821

93-100/816
9549 AP151010585545
పపరర: మలలర శశరర నశశసకరరరవప�
nishsaankarao
భరస : వనసకటటశశరరర� nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_134
వయససస:52
లస: ససస స

9552 SAA0915050
పపరర: మసరసనమహ నసససకరరరవప

93-100/822
9555 AP151010582408
పపరర: ఉదయ చసదడరరవప
nishsaankarao
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_139
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_139
వయససస:65
లస: ససస స

93-100/823
9556 AP151010582406
పపరర: మమరససడతయబలల
�nishankarrao
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_139
వయససస:42
లస: పప

93-100/824 9558 SAA1030816
9557 AP151010582407
పపరర: కకటటశశరరరవప �nishankarrao
పపరర: లకడహ తరరపటమహ డబబబరర

తసడడ:డ రసగయఖ nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_139
వయససస:72
లస: పప

9559 JBV3835402
పపరర: నడగరశశరమహ� కరకపప�

9560 JBV3835634
పపరర: భబససరరరణణ� నశశసకరరరవప�

భరస : నడగనన� kaipu
ఇసటట ననస:105_1_140
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప� nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_140
వయససస:45
లస: ససస స

93-100/819

భరస : వనసకటటశశరరర నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:105_1_135
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:105_1_135
వయససస:65
లస: పప

93-100/826

93-100/813

తసడడ:డ రవ� munaga
ఇసటట ననస:105_1_131
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దడశయఖ బలగబర
ఇసటట ననస:105_1_131
వయససస:72
లస: పప
93-100/817

93-100/810

93-100/825

భరస : నడగరశశరరరవప డబబబరర
ఇసటట ననస:105_1_140
వయససస:28
లస: ససస స
93-100/827

93-100/828
9561 AP151010585639
పపరర: శవనడగరశశరమహ
nishsaankarao
భరస : హరనథబబబబ� nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_140
వయససస:57
లస: ససస స
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93-100/829

తలర : వజయలకడహ డబబబరర
ఇసటట ననస:105_1_140
వయససస:31
లస: పప
9565 SAA0823378
పపరర: పదహ వత వషష
ష మమలకఅలమ

93-100/832

93-100/836

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప pendli
ఇసటట ననస:105_1_142
వయససస:30
లస: ససస స
9571 JBV3833860
పపరర: కరమమశశర రరవప పపసడడర

93-100/839

9574 JBV3832581
పపరర: కకషష నశశసకరరరవప
nishshankarrao
తసడడ:డ అదద శశషష nishshankarrao
ఇసటట ననస:105_1_164
వయససస:45
లస: పప

93-100/842

9577 AP151010585078
పపరర: శరరద శషషన� shishtla

93-100/782

భరస : పసచచయఖ� thotakora
ఇసటట ననస:105_11
వయససస:45
లస: ససస స
9583 SAA0728255
పపరర: దసరర తమహశశటట
భరస : తరరపతయఖ tammisetti
ఇసటట ననస:105_12
వయససస:29
లస: ససస స
9586 JBV3832466
పపరర: రరజరశ తమహశశటట � thmmistti

9570 SAA0322883
పపరర: అననపపరష � పపసడడర �
భరస : వనసకటటశశర రరవప� pendli
ఇసటట ననస:105_1_142
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర� �nishshsnkarrao
ఇసటట ననస:105_1_164
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకషష� nisshankaarao
ఇసటట ననస:105_1_164
వయససస:42
లస: ససస స

9575 SAA0445460
పపరర: లకడహ పపసడడర

9576 JBV3837010
పపరర: ససజజత� తతకల�

9578 JBV2016087
పపరర: జజఖతరరణణ� వషష
ష మలకల�

9581 AP151010585053
పపరర: ఇసదదర thotakora

9584 SAA0823261
పపరర: శరకవణణ బనడవత

9587 SAA0823220
పపరర: వనసకటటశశరరర తమహ సపటట
తసడడ:డ ససబబ రరవప tammisetti
ఇసటట ననస:105_12
వయససస:54
లస: పప

9589 JBV3832441
పపరర: గగపస తతట

9590 JBV3833696
పపరర: ససబడమణఖస� గగనస�

93-100/986

93-100/838

93-100/840 9573 SAA0322917
9572 JBV2013449
పపరర: వనసకటటశశరమహ� నశశసకరరరవప�
పపరర: శరరద� నసససకరరరవప�

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� tammisetti
ఇసటట ననస:105_12
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:105_13
వయససస:32
లస: పప

93-100/837

93-100/843

తసడడ:డ అసకమహ రరవప� gonam
ఇసటట ననస:105_13
వయససస:30
లస: పప

93-100/841

93-100/996

భరస : వనసకటటశశరరర� thokala
ఇసటట ననస:105_5_11
వయససస:33
లస: ససస స
93-100/974

93-100/975
9579 JBV2010361
పపరర: వనసకటగగవసదరరవప �
వషష
ష మలకల�
తసడడ:డ ససబబబరరవప� vishanmolakala
ఇసటట ననస:105_10
వయససస:48
లస: పప

93-100/977

9582 JBV3351152
పపరర: పసచచయఖ thotakora

93-100/978

తసడడ:డ వనసకటబడవప� thotakora
ఇసటట ననస:105_11
వయససస:50
లస: పప
93-100/980

భరస : హనసమ నడయక banavat
ఇసటట ననస:105_12
వయససస:36
లస: ససస స
93-100/982

93-100/835

9569 JBV3837184
పపరర: ఝమనసలకడహ పపసడడర

భరస : వనసకటబడవప� తతట kora
ఇసటట ననస:105_11
వయససస:70
లస: ససస స
93-100/979

తసడడ:డ శకహరరరరవప nishankarrao
ఇసటట ననస:105_1_140
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయబలల vishanmolakala
ఇసటట ననస:105_1_141
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� srinivasarao
ఇసటట ననస:105_10
వయససస:37
లస: ససస స
93-100/976

93-100/831

భరస : ఆసజనవయబలల� vishanmolakala
ఇసటట ననస:105_1_141
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరమమశశర రరవప pendli
ఇసటట ననస:105_1_182
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ� shishtla
ఇసటట ననస:105_08
వయససస:72
లస: ససస స

9564 JBV3351400
పపరర: రరహహల నశశసకరరరవప

93-100/833 9567 JBV3832623
9566 JBV3835626
పపరర: లకడహ వనసకట� వషష
పపరర: తరరమలలశ వషష
ష మలకల�
ష మలకల

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప pendli
ఇసటట ననస:105_1_142
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప pendli
ఇసటట ననస:105_1_142
వయససస:32
లస: పప

9580 AP151010585054
పపరర: ఉమమమహహశశరర thotakora

93-100/830

తసడడ:డ నడరరయణ రరవప� madishetti
ఇసటట ననస:105_1_140
వయససస:34
లస: పప

భరస : తరరమలలశ vishanmolakala
ఇసటట ననస:105_1_141
వయససస:27
లస: ససస స
9568 JBV3837192
పపరర: రరవత పడసనన పపసడడర

9563 JBV3833878
పపరర: రవ� మమడడశశటట �

9585 SAA0823246
పపరర: రరవత తమహ శశటట

93-100/981

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప tammisetti
ఇసటట ననస:105_12
వయససస:28
లస: పప
93-100/983

9588 AP151010585683
పపరర: వనసకరయమహ తతట� thota

93-100/985

భరస : వనసకటటశశరరర� thota
ఇసటట ననస:105_13
వయససస:55
లస: ససస స
93-100/987

9591 JBV2015014
పపరర: వనసకటటశశరరర� తతకల�

93-100/988

తసడడ:డ అదడయఖ � thokala
ఇసటట ననస:105_13
వయససస:38
లస: పప
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9592 AP151010582525
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట� thota

93-100/989

తసడడ:డ ససరయఖ� thota
ఇసటట ననస:105_13
వయససస:61
లస: పప
9595 JBV3832474
పపరర: సతఖనడరరయణ� బబరగడడ �

93-100/992

93-100/995

తసడడ:డ సరసబబశవ రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:106_1_15
వయససస:28
లస: పప
9604 AP151010585082
పపరర: వజయకలమమరర కరకరర

93-100/1027

93-102/834

93-100/781

93-102/837

9602 SAA0916751
పపరర: గగపసచసద మసడసరర

9605 SAA0918328
పపరర: వనసకట తడవవణణ నసససకరరరవప

9613 AP150990066444
పపరర: వనసకటబడమయఖ గగపసశశటట
gopisetty
తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ gopisetty
ఇసటట ననస:144-6-67
వయససస:47
లస: పప

93-106/874

9616 SAA0916983
పపరర: రరజజరరవప కరళహహససస

93-107/911

9611 JBV2013688
పపరర: ససబబబరరవప మమమడడపలర

తసడడ:డ సరసబయఖ kalahasti
ఇసటట ననస:144-307
వయససస:39
లస: పప

9620 SAA1452416
పపరర: వజయ కలమమర కరరనటట
తసడడ:డ నడగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:595
వయససస:31
లస: పప

93-100/780

93-102/832

9606 SAA0918310
పపరర: ఉదయ చసదదక
డ చమట

93-102/833

భరస : మమరససడతయబలల చమట
ఇసటట ననస:142-871
వయససస:31
లస: ససస స
93-102/835

9609 AP151010594111
పపరర: శవలకడహ mamidipalli

93-102/836

భరస : నడగరశశరరరవప mamidipalli
ఇసటట ననస:142-871
వయససస:47
లస: ససస స
93-102/838

9612 SAA0303255
పపరర: వనసకటలకడహ గగపసశశటట

93-106/873

భరస : వనసకటబడమయఖ gopisetty
ఇసటట ననస:144-6-67
వయససస:37
లస: ససస స
93-106/875

9615 AP150990066233
పపరర: పడసరదస గగపసశశటట gopisetty

93-106/876

తసడడ:డ ససరఖనడరరయణ gopisetty
ఇసటట ననస:144-6-81
వయససస:45
లస: పప
93-100/1001

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప burugada
ఇసటట ననస:194_7_886
వయససస:27
లస: ససస స
93-106/878

9600 JBV3835592
పపరర: బసనమహ nunna

93-100/1026
9603 SAA1151489
పపరర: ససవరష సససదరర
vishnumolakala
తసడడ:డ వనసకట గగవసద రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:125-10
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పడసరద gopisetty
ఇసటట ననస:144-6-81
వయససస:34
లస: ససస స
9617 SAA0534677
పపరర: చడమబసడతశశరర burugada

93-100/994

93-107/910

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప mamidipalle
ఇసటట ననస:142-871
వయససస:35
లస: పప
9614 SAA0303271
పపరర: అరరణ గగపసశశటట

9597 JBV3833274
పపరర: అసకమహ రరవప� బబరగడడ �

భరస : ఏడడకకసడలల� nunna
ఇసటట ననస:105=1_50
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చసతడలల nishshankarrao
ఇసటట ననస:142-871
వయససస:47
లస: ససస స

9610 SAA1036350
పపరర: వనసకట ససవర సరయ
నసససకరరరవ
తసడడ:డ చసతడలల నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:142-871
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనడరరయణ బబ డడ
ఇసటట ననస:357/A
వయససస:22
లస: పప

9599 SAA0823436
పపరర: కకటటశశరరవప పపలలగబజజ

9608 JBV2016566
పపరర: గగరగదతవ నశశసకరరరవప

93-100/991

తసడడ:డ ఈశశరరడడ� booragada
ఇసటట ననస:105_18
వయససస:66
లస: పప

తలర : గగరగదతవ నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:142-871
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప mamidipalli
ఇసటట ననస:142-871
వయససస:34
లస: ససస స

9619 SAA1094697
పపరర: బబజ బబ డడ

93-100/993

తసడడ:డ శకనవరస రరవప mandaru
ఇసటట ననస:110-92
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� కరకరర
ఇసటట ననస:140-3-292
వయససస:45
లస: ససస స
9607 JBV2013712
పపరర: ఈశశరమహ మమమడడపలర

9596 JBV3836426
పపరర: రరణబకరదతవ� బబరగడడ �

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప pulugujju
ఇసటట ననస:105__1_15
వయససస:36
లస: పప
93-100/1000

9594 SAA0823295
పపరర: చరసజవ బబరగడడ

తసడడ:డ రతయఖ
ఇసటట ననస:105_16
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసకమహరరవప� boragadda
ఇసటట ననస:105_18
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� chimata
ఇసటట ననస:105_151
వయససస:62
లస: పప
9601 SAA0567396
పపరర: శకకరసత గబడపరటట

93-100/990

భరస : రతస యఖ buraugada
ఇసటట ననస:105_16
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ� booragada
ఇసటట ననస:105_16
వయససస:32
లస: పప
9598 JBV3834397
పపరర: వరయఖ� చమట�

9593 JBV2012722
పపరర: మసరసనమహ బబరరగడడ

9618 SAA1118140
పపరర: వనసకటటశశరరలల పరమబల

93-106/877

తసడడ:డ చచసచయఖ పరమబల
ఇసటట ననస:258/3
వయససస:38
లస: పప
93-107/1055

9621 SAA0463943
పపరర: సరయరరమ డతగల

93-107/912

తసడడ:డ అసకమహ రరవప degala
ఇసటట ననస:1000-2-412
వయససస:29
లస: పప
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9622 AP150990069473
పపరర: రతస మహ కడదస

93-105/51

భరస : పపననయఖ kaddam
ఇసటట ననస:1001
వయససస:82
లస: ససస స
9625 AP150990069230
పపరర: సశరష సరమమమ జఖస swarna

93-106/880

93-105/1145

93-100/778

93-105/999

9627 DDN2170066
పపరర: తడసడవకకషష యమసస

9629 SAA1146216
పపరర: అశశక జయసపప

9632 SAA0728529
పపరర: రతనకలమమరర వసగ

93-101/895

9635 SAA1239946
పపరర: సరయ పడకరశ టటనడనళళరగ

93-107/913

9638 SAA0872052
పపరర: గగపసచసద మసడసరర

93-105/1000

9630 SAA0534495
పపరర: Pothula Pothula

93-100/1029

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప pothula
ఇసటట ననస:1043-308
వయససస:28
లస: ససస స
93-100/779

93-100/777
9633 JBV3354735
పపరర: వనసకటససలలచన �
వషష
ష మలకల�
భరస : వనసకటగగవసదరరవప� vishanmolakala
ఇసటట ననస:1045_10
వయససస:42
లస: ససస స

93-101/959

9636 AP151010585358
పపరర: వనసకరయమహ gudapati

తసడడ:డ శవ నడగరశశర రరవప టటనడనళళరగ
ఇసటట ననస:1048-8-1579/1
వయససస:20
లస: పప
93-100/999

93-106/879

తసడడ:డ సరయబబబబ yasam
ఇసటట ననస:1007_1324
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమ బబబబ vanga
ఇసటట ననస:1045_1_27
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:1046-599
వయససస:33
లస: పప
9637 JBV3832540
పపరర: నడగ కకటటశశర రరవప అసకకరరడడ

9626 AP150990066160
పపరర: సరసబయఖ మననన

తసడడ:డ భబషయఖ జయసపప
ఇసటట ననస:1011-1-20
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబససయఖ దతవరకకసడ
ఇసటట ననస:1045_1_4
వయససస:32
లస: పప
9634 JBV3838174
పపరర: అసకమహరరవప తననరర

9624 DDN2173052
పపరర: అరరణకలమమరర నమహగడడ
nimmagadda
భరస : పడభబకరరరవప nimmagadda
ఇసటట ననస:1003-524
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ mannee
ఇసటట ననస:1004_854
వయససస:75
లస: పప

భరస : నడగ ఫణణసదడ చరరకకరర
ఇసటట ననస:1010-4-856
వయససస:27
లస: ససస స
9631 SAA1051580
పపరర: చసదడ శశఖర దతవరకకసడ

93-106/986

తసడడ:డ జజన పపటటటట
ఇసటట ననస:1002-316
వయససస:63
లస: పప

భరస : వవమయఖ swarna
ఇసటట ననస:1004-558
వయససస:70
లస: ససస స
9628 SAA1354521
పపరర: సరయ లకడహ కకపపలరర

9623 SAA1427210
పపరర: మననహర పపటటటట

93-100/998

భరస : రరమదడసస� gudapati
ఇసటట ననస:1051_1_15
వయససస:72
లస: ససస స
93-105/52

9639 JBV3832201
పపరర: పపరయఖ బబలరసకకసడ�
ballamkonada
తసడడ:డ రరమబలల� ballamkonda
ఇసటట ననస:8104_7_885
వయససస:67
లస: పప

93-100/1004

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప ankiareddy
ఇసటట ననస:1051_1_55
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసడసరర
ఇసటట ననస:1137
వయససస:25
లస: పప

9640 SAA0413575
పపరర: గగపస మమకకనవన

9641 AP150990066352
పపరర: కలమమరసరశమ కరపరగతష
kaaparoutu
తసడడ:డ గగపరలరరవప kaaparoutu
ఇసటట ననస:10144
వయససస:45
లస: పప

93-106/881

9642 AP151010582509 93-100/1030
పపరర: వనసకటరమణడరరవప అసచసల�
anchula
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� anchula
ఇసటట ననస:142234
వయససస:41
లస: పప

9644 AP151010594336
పపరర: లకడహ పమడడపరటట

93-104/761

9645 AP151010594686
పపరర: వరమహ కకలకలకరర

93-105/1001

తసడడ:డ చలపత రరవప myneni
ఇసటట ననస:10088
వయససస:29
లస: పప
9643 AP151010582191 93-100/1031
పపరర: నడగమలలర శశరరరవప అసచసల�
anchula
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� anchul
ఇసటట ననస:142234
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబబబరరవప pamidipati
ఇసటట ననస:143417
వయససస:42
లస: ససస స

9646 JBV3842820
పపరర: సరసబయఖ కకలకలకరర

9647 JBV3360203
పపరర: మబతస యఖ కకలకలకరర

93-104/763

తసడడ:డ మబతస యఖ kolakluri
ఇసటట ననస:143418
వయససస:30
లస: పప
9649 SAA1094762
పపరర: శకనవరసరరవప వరలలటట
తసడడ:డ పడసనన కలమమర వరలలటట
ఇసటట ననస:143420
వయససస:30
లస: పప

భరస : మబతస యఖ kolakluri
ఇసటట ననస:143418
వయససస:56
లస: ససస స
93-104/764

తసడడ:డ రతస యఖ kolakluri
ఇసటట ననస:143418
వయససస:61
లస: పప
93-104/766

9650 JBV3841582
పపరర: రరఘవరరవప వలలటట
తసడడ:డ పడసననకలమమర valeti
ఇసటట ననస:143420
వయససస:34
లస: పప

93-104/762

9648 JBV2017754
పపరర: మమరగమహ వరలలటట �

93-104/765

భరస : పడసననకలమమర valeti
ఇసటట ననస:143420
వయససస:54
లస: ససస స
93-104/767

9651 JBV3842838
పపరర: మబరళకకషష వలలటట

93-104/768

తసడడ:డ పడసననకలమమర valeti
ఇసటట ననస:143420
వయససస:34
లస: పప

Page 324 of 328

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16

9652 JBV3841814
పపరర: పడసనన కలమమర వలలటట

93-104/769

తసడడ:డ రరఘబవపలల valeti
ఇసటట ననస:143420
వయససస:56
లస: పప
9655 SAA1146539
పపరర: మహ లకడహ కకనసకకలల

93-108/1

93-107/927

93-100/1006

93-100/1037

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఇపపల
ఇసటట ననస:D NO 1-4
వయససస:24
లస: పప
9667 JBV2010221
పపరర: వరరసరశమ తతటకకర

93-100/1039

93-99/1172

తసడడ:డ కకసనడ నడగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:D.NO. 1-163
వయససస:19
లస: పప

93-105/1059

93-100/1036

9663 SAA1348507
పపరర: జమమశ మమతసగర

93-107/928

93-107/1056

భసధసవప: మమతసగర వజయ కలమమరర
ఇసటట ననస:D NO
వయససస:62
లస: పప

9665 SAA0727588
పపరర: శవ పరరశత ఇపపల

9666 SAA1071497
పపరర: రరమకకషష కకసనడ

93-100/1038

9668 SAA1084565
పపరర: సపనహ లత బడత

9671 SAA1221431
పపరర: వనసకటటశశరమహ పపలలగబజజ

9674 SAA1071505
పపరర: చసదడయఖ వడల

9677 SAA1142827
పపరర: గగపసనడధ బబరగడడ

93-100/1033

9669 SAA1065663
పపరర: ససదథప బడత

93-100/1034

తసడడ:డ నడగరశశరరరవప బడత
ఇసటట ననస:D.NO-1-45/2
వయససస:22
లస: పప
93-99/1173

9672 SAA1065630
పపరర: ఆకలల లకడహ తరరపటమహ

93-107/929

భరస : ఆకలల రరసబబబబ
ఇసటట ననస:DNO 1-87
వయససస:21
లస: ససస స
93-105/1060

9675 SAA1117696
పపరర: సతఖనడధ పప టర పరటట

93-100/1040

తసడడ:డ బబబబ రరవప పప టర పరటట
ఇసటట ననస:D NO-1-90
వయససస:21
లస: పప
93-100/1041

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబరగడడ
ఇసటట ననస:D NO-1-177
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమరససడతయబలల కనడన
ఇసటట ననస:D.NO.2-152
వయససస:33
లస: ససస స

93-105/1058

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకసనడ
ఇసటట ననస:D.NO-1-35
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప వడల
ఇసటట ననస:D NO 1-89
వయససస:43
లస: పప
93-99/1175

93-107/2

తసడడ:డ శవ రరమకకషష అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:D-3, ABHINANDAN RESIDENC
వయససస:32
లస: పప

93-99/1174 9680 JBV3835295
9679 SAA1222025
పపరర: రరమ శశషష పవన కలమమర తతట
పపరర: సరశత కనడన

తసడడ:డ దడనడ రరవప తతట
ఇసటట ననస:D No-1-213-1
వయససస:20
లస: పప

9660 AP150990069684
పపరర: జయశక బసడర మబడడ
bandlamudi
భరస : సరసబశవరరవప bandlamudi
ఇసటట ననస:BANDLAMUDI
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : అసకమహ రరవప పపలలగబజజ
ఇసటట ననస:D NO 1-50
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ వడల
ఇసటట ననస:D NO 1-89
వయససస:38
లస: ససస స
9676 SAA1221399
పపరర: కకసనడ నవన కలమమర

9662 SAA1191204
పపరర: బబలమజ అసకకరరడడడ

9657 AP150990075413
పపరర: సరమమమ జఖస ఆకలల� aakula

93-100/1005

తసడడ:డ నడగరశశర రరవప బడత
ఇసటట ననస:D.NO-1-45/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపలలగబజజ
ఇసటట ననస:D NO 1-50
వయససస:50
లస: పప
9673 SAA0384800
పపరర: రమణ వడల

9659 SAA0728206
పపరర: లకడహసరసబబడజయఖ అలమర

93-99/1100

భరస : హరనడధ� aakula
ఇసటట ననస:0-2-367
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఇపపల
ఇసటట ననస:D NO 1-15
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నడసచడరయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:DNO1-36/A
వయససస:32
లస: పప
9670 SAA1221423
పపరర: అసకమహ రరవప పపలలగబజజ

94-93/1

భరస : మమరససడతయబలల alla
ఇసటట ననస:ALLA
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నసనన
ఇసటట ననస:C105_1_50
వయససస:24
లస: ససస స
9664 SAA1031061
పపరర: మలర కరరరజన రరవప ఇపపల

9656 NDX0411751
పపరర: ససధ భబపత

9654 SAA1221456
పపరర: వరసజనవయబలల ఉగరరరరల

తసడడ:డ మమరససడతయబలల ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:0/0
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబపరరవప భబపత
ఇసటట ననస:?
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప aimalla
ఇసటట ననస:AIMALLA
వయససస:38
లస: పప
9661 SAA1030865
పపరర: లకడహ తడవవణణ నసనన

93-100/1032

భరస : నడగమలలర శశరరరవప� anchula
ఇసటట ననస:152234
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమబ కకనసకకలల
ఇసటట ననస:.
వయససస:32
లస: ససస స
9658 SAA0438937
పపరర: మరరయదడసస ఐమళళ

9653 JBV3834892
పపరర: పదహజ� అసచసల�

9678 SAA1065697
పపరర: లకహణ సరశమ ఉగరరరరల

93-100/1035

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:D.NO-1-207
వయససస:23
లస: పప
93-100/1007

9681 AP151010582357
పపరర: మమరససడతయబలల కనడన

93-100/1008

తసడడ:డ వనసకట రరవప కనడన
ఇసటట ననస:D.NO.2-152
వయససస:43
లస: పప
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పపరర: అనసరరధ దసదదపసడర
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93-100/1042

భరస : శరత దసదదపసడర
ఇసటట ననస:D NO 2-205
వయససస:24
లస: ససస స
9685 SAA1320381
పపరర: సరసబశవరరవప దడడడ

93-106/1040

93-100/1011

93-106/1039

తసడడ:డ శవరజ మసడడరర
ఇసటట ననస:D NO 4-45
వయససస:22
లస: ససస స
93-101/908

భరస : శసకర తలమరర
ఇసటట ననస:D.NO-4-99
వయససస:34
లస: ససస స
9697 SAA1258292
పపరర: గగపసకకషష నరసశశటట

93-102/897

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నరసశశటట
ఇసటట ననస:D NO 5 44
వయససస:21
లస: పప

9689 SAA1094879
పపరర: అవనడష బబబబ తననరర

93-102/898

9703 SAA1065770
పపరర: వససత జజఖత నసససకరరరవప

93-102/840

93-101/907

తసడడ:డ శవ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:DNO7-6
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదన రరవప పపదమలలర
ఇసటట ననస:D NO-104-6-761/1
వయససస:22
లస: ససస స

9690 SAA1396266
పపరర: నడగ నసదదన జజగరర మబడడ

9692 SAA1065812
పపరర: మహహశశరర కసడర గబసట

9693 JBV3839396
పపరర: భబగఖ లకడహ తననరర

93-103/738

9695 SAA1065820
పపరర: గగపస శకనవరస కనడన

93-101/909

93-103/739

9696 SAA1094614
పపరర: వనసకట లకడహ మబతష
స కలరగ

తసడడ:డ నడగలసగ వర మసగపత రరవప కనడన
ఇసటట ననస:D.NO-4-144
వయససస:22
లస: పప

భరస : సబబరగ వరసస మబతష
స కలరగ
ఇసటట ననస:D NO 5-10
వయససస:25
లస: ససస స

9698 SAA1065796
పపరర: నడగరశశర రరవప పడతవరడ

9699 SAA1065622
పపరర: ఆకలల మహహశ

9701 SAA1378983
పపరర: భబససర రరవప రరడడ

9704 SAA1228550
పపరర: రరజ నరరడర

9707 SAA1257666
పపరర: గగతస సరయ నమహగడడ

9710 SAA0464008
పపరర: రరమబ మమతసగర
తసడడ:డ వనసకటరతనబబబబ మమతసగర
ఇసటట ననస:D NO: 5-60
వయససస:29
లస: పప

93-106/1038

భరస : శవ నడగ మలలర శశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:D NO 4-98/A
వయససస:33
లస: ససస స

93-102/839

93-107/930

93-107/931

తసడడ:డ ఆకలల వశశశసశర రరవప
ఇసటట ననస:DNO 5-87/1
వయససస:21
లస: పప
93-102/940

9702 SAA1071877
పపరర: వనసకట అఖల నసససకరరరవ

93-102/842

తసడడ:డ మమరససడతయబలల నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:D NO 5-166, HIGH SCHOOL R
వయససస:22
లస: పప
93-108/692

9705 JBV3844594
పపరర: రరణబకరదతవ తననరర

93-103/740

భరస : ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:D NO 5-201/1
వయససస:28
లస: ససస స
93-104/819

తలర : ఉమ చసదడ లకడహ నమహగడడ
ఇసటట ననస:D NO 9-13
వయససస:19
లస: పప
93-100/1043

93-106/883

తలర : అరరణ కలమమరర జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:D NO 4-16
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస నరరడర
ఇసటట ననస:D NO 5 179A
వయససస:20
లస: పప
93-99/1176

9687 SAA1189638
పపరర: జగదథష గగపసశశటట

తసడడ:డ జమదగరన మమరససడతయబలల తననరర
ఇసటట ననస:D.NO-4-12
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:D NO 5-144/3
వయససస:23
లస: పప

భరస : అరరజన నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:D.NO-5-178
వయససస:22
లస: ససస స

93-108/653

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:D NO 3-47/2
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనడరరయమణ పడతవరడ
ఇసటట ననస:D.NO-5-66
వయససస:38
లస: పప

9700 SAA1245612
పపరర: వనసకట నడగ అసకమహలకడహ
గబరరకల
తసడడ:డ మమరససడతయబలల గబరరకల
ఇసటట ననస:D NO 5-97
వయససస:23
లస: ససస స

9709 SAA1103860
పపరర: లకడహ పరరశత పపదమలలర

93-106/882

భరస : మమరససడతయబలల కసడర గబసట
ఇసటట ననస:D.NO-4-58
వయససస:31
లస: ససస స

9694 JBV3839198
పపరర: రతస మహ తలమరర

9706 SAA1221449
పపరర: దదవఖ కసభసపరటట

9686 SAA1094648
పపరర: వడడగరనవన ససపసడయ

9684 SAA1116730
పపరర: మసనస వనసకటటష

తసడడ:డ మసనస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DNO 3-10/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : వడడగరనవన అనల కలమమర
ఇసటట ననస:DNO 3-35
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరలరరవప జడడగబ
ఇసటట ననస:DNO-3-70
వయససస:53
లస: పప
9691 SAA1421940
పపరర: మమనక మసడడరర

93-100/1010

భరస : పపదడ కకటటశశరరరవప గళళళ
ఇసటట ననస:D.NO-2-233
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వరయఖ దడడడ
ఇసటట ననస:D-NO 3-19
వయససస:55
లస: పప
9688 AP151010582653
పపరర: ససరరష బబబబ జడడగబ

9683 JBV3354610
పపరర: శవ కలమమరర గళళళ

9708 SAA1230374
పపరర: రరజరశశరర వనమబల

93-108/693

భరస : బల ససబడహహణఖస వనమబల
ఇసటట ననస:DNO-18-147/7/3
వయససస:24
లస: ససస స
93-108/654

9711 SAA1086776
పపరర: ఉదయ కలమమర దడడడ

93-105/1061

తసడడ:డ శసకర రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:DOOR 2-140
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: నడగలకడహ దడదద
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93-106/884

భరస : వర రరఘవయఖ దడడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO.2-163
వయససస:22
లస: ససస స
9715 SAA1190156
పపరర: జజనకకరరస నలర మతష

93-100/1044

93-99/1177

తసడడ:డ ససబబ రరవప jakkula
ఇసటట ననస:GAJELLA
వయససస:38
లస: పప
9724 SAA0257279
పపరర: ధనలకడహ గలభబ

93-108/656

93-103/742

93-107/936

భరస : శకనస meda
ఇసటట ననస:LEDMI
వయససస:34
లస: ససస స
9733 SAA0417246
పపరర: వనసకటటశశరమహ మమడడ

93-107/938

9728 SAA1400902
పపరర: గరయతడ పప దదల

9720 SAA1472190
పపరర: పసడయసకర కకసడరరడడడ

93-99/1243

93-107/933

9723 SAA0463026
పపరర: అనల కలమమర గరజల

93-107/934

తసడడ:డ వవసకట ససబబబ రరవప gajulu
ఇసటట ననస:GAJULU
వయససస:29
లస: పప
93-106/1041

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమచడబథసన
ఇసటట ననస:H NO.3-79A
వయససస:43
లస: పప
93-107/1057

9729 AP151010585098 93-100/1012
పపరర: శవపరరశత కనడన� kanna�

భరస : రరరరజ పప దదల
ఇసటట ననస:JANANI APARTMENTS
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖనడరరయణ� kanna
ఇసటట ననస:KANNA
వయససస:50
లస: ససస స

9731 SAA1030774
పపరర: శకదతవ యడర పఅల

9732 SAA0570069
పపరర: శరరష మసడసరగ

9734 SAA1051382
పపరర: శవ పడసరద మమడడబబ యన

9737 SAA0916439
పపరర: శరకవరణణ పప తనవన
తసడడ:డ హరర బబబబ pothineni
ఇసటట ననస:POTHINENI
వయససస:27
లస: ససస స

9739 JBV3837895
పపరర: నడగ పరవన� తననరర�

9740 AP151010585033
పపరర: సరమమమ జఖస తతకల� thokala

93-100/1014

93-99/1241

తసడడ:డ వనసకటరమణరరవప కకసడరరడడడ
ఇసటట ననస:flot no 104
వయససస:21
లస: ససస స

93-100/1013

భరస : అదడయఖ� thokala
ఇసటట ననస:THOKALA
వయససస:67
లస: ససస స

93-107/937

తసడడ:డ వవసకయఖ manduri
ఇసటట ననస:MANDURI
వయససస:29
లస: ససస స
93-107/939

తసడడ:డ అనసమయఖ mediboina
ఇసటట ననస:MEDIBOINA
వయససస:32
లస: పప
93-106/1042

9717 YDR0599292
పపరర: అననపపరరడడడ మలర శశరర

93-107/935 9726 SAA1327360
9725 AP150990072072
పపరర: మబసలయఖ వవటగరరర� vetagiri
పపరర: రసబబబబ మమచడబథసన

భరస : మలర యఖ గరరరషన
ఇసటట ననస:OLD 4-32,NEW 100-3-537
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరససడతయబలల� tanniru
ఇసటట ననస:TANNIRU
వయససస:31
లస: ససస స

93-99/1242

భరస : రరజన బబబబ యడర పఅల
ఇసటట ననస:LOOP
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ meda
ఇసటట ననస:MEDA
వయససస:29
లస: ససస స
9736 SAA1316173
పపరర: ససజజత రరణణ మదసగబల

9719 SAA1417575
పపరర: మమరరత బల రరజ పరలపరరస

9722 SAA0916934
పపరర: పకథదశ రరజ గరజలవరరర

93-105/1160

భరస : అననపపరరడడడ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:Flat B-1 2ND Floor
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� vetagiri
ఇసటట ననస:GUNTUR
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:H:1-180
వయససస:23
లస: ససస స
9730 SAA0416917
పపరర: లకడహ మమడడ

93-99/1240

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప gajulaparti
ఇసటట ననస:GAJULAPARTI
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరబసవయఖ galabha
ఇసటట ననస:GALABHA
వయససస:58
లస: ససస స
9727 SAA1118280
పపరర: ధరణణ కలమమరర అసకకరరడడడ

9716 YDR0599300
పపరర: అననపపరరడడడ శకనవరస రరడడడ

తసడడ:డ కకషష మబరళమహన పరలపరరస
ఇసటట ననస:FLOT 403
వయససస:22
లస: పప
93-107/932

9714 SAA1466952
పపరర: కలపలల దసరర రరవప

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 100-1-48
వయససస:35
లస: పప

తలర : అననపపరరడడడ ససబబలకడహ
ఇసటట ననస:Flat B-1 2ND Floor
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: రజఖలకడహ ఉగరరరరల
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:36
లస: పప
9721 SAA0734492
పపరర: జకలసల కరశయఖ jakkula

93-108/694

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరరకల
ఇసటట ననస:DOOR NO 5-95/A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:Flat - A1, 1st Floor
వయససస:30
లస: పప
9718 SAA1221647
పపరర: నరరశ పప లశశటట

9713 SAA1241058
పపరర: శక లకడహ పపరరకల

9735 SAA1195023
పపరర: రవసదడ ఆకలల

93-105/53

తసడడ:డ వరసజనవయబలల ఆకలల
ఇసటట ననస:old1-72/B new 100-4-850/1
వయససస:21
లస: పప
93-107/941

9738 DDN1430321
పపరర: పడసరద� తలపపల�

93-107/942

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � talapula
ఇసటట ననస:TALAPULA
వయససస:50
లస: పప
93-100/1015

9741 SAA0396044
పపరర: ససజజత తతకల

93-107/943

భరస : నడగరరజ thokala
ఇసటట ననస:THOKALA
వయససస:34
లస: ససస స
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9742 SAA0322982
పపరర: రరజరశశరర� తతకల�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-16
93-100/1016

భరస : నడగరరజ� tokala
ఇసటట ననస:TOKALA
వయససస:30
లస: ససస స

9743
పపరర: సరహస చతరరడడ

93-108/734

తసడడ:డ జనడరర న రరవప చతరరడడ
ఇసటట ననస:unit 304
వయససస:29
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

9744 SAA0439885
పపరర: వరరరరఘవయఖ కతస kathi

93-107/1

తసడడ:డ కకషషయఖ kathi
ఇసటట ననస:,101-1-17
వయససస:52
లస: పప

పపరరషషలల
4,704

ససత సలల
5,040

మతత స
9,744

4,704

5,040

9,744
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