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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-17

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 11488

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 5

1

1

0

2

2

94 / 6

0

1

0

1

3

94 / 8

1

0

0

1

4

94 / 30

0

1

0

1

5

94 / 41

1

1

0

2

6

94 / 59

0

1

0

1

7

94 / 65

2

3

0

5

8

94 / 70

1

0

0

1

9

94 / 82

1

5

0

6

10

94 / 83

0

1

0

1

11

94 / 92

0

1

0

1

12

94 / 94

1

0

0

1

13

94 / 98

1

1

0

2

14

94 / 99

1

0

0

1

15

94 / 149

0

1

0

1

16

94 / 154

2

1

0

3

17

94 / 164

0

1

0

1

18

94 / 179

0

1

0

1

19

94 / 180

1

0

0

1

20

94 / 202

0

1

0

1

21

94 / 203

0

1

0

1

22

94 / 207

1

0

0

1

23

94 / 211

2

4

0

6

24

94 / 212

0

1

0

1

25

94 / 213

2

4

0

6

26

94 / 214

7

8

0

15

27

94 / 215

4

7

0

11

28

94 / 216

3

2

0

5

29

94 / 217

1

0

0

1

30

94 / 218

4

4

0

8

31

94 / 219

8

2

0

10

32

94 / 220

2

0

0

2

33

94 / 221

1

0

0

1

34

94 / 223

0

4

0

4

35

94 / 224

3

1

0

4

36

94 / 227

1

0

0

1

37

94 / 228

1

0

0

1

38

94 / 229

2

0

0

2

39

94 / 231

0

2

0

2

40

94 / 232

3

8

0

11

41

94 / 233

4

8

0

12

42

94 / 234

5

3

0

8

43

94 / 235

1

0

0

1

44

94 / 236

7

6

0

13

45

94 / 237

4

0

0

4

46

94 / 238

0

1

0

1

47

94 / 239

1

0

0

1

48
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0

1

0

1

49
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0

1

0

1

50
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1

1

0

2

51
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6

3

0

9

52
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1

3

0

4

53
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5

0

12
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6

9

0

15

55
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9

3

0

12

56
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2

1

0

3

57

95 / 5

2

3

0

5

58
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2

1

0

3

59
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0

1

0

1

60
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1

1

0

2

61

95 / 11

0

1

0

1

62
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1

2

0

3

63
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1

2

0

3

64
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2

1

0

3

65
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1

0

0

1

66
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0

1

0

1

67
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0

1

0

1

68

95 / 40

1

0

0

1

69

95 / 50

1

0

0

1

70
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0

1

0

1

71

95 / 57

1

2

0

3

72

95 / 59

1

0

0

1

73

95 / 60

0

1

0

1

74

95 / 66

1

0

0

1

75

95 / 73

0

1

0

1

76

95 / 79

1

0

0

1

77

95 / 80

0

1

0

1

78

95 / 82

0

1

0

1

79

95 / 83

1

0

0

1

80

95 / 85

1

0

0

1

81

95 / 87

0

1

0

1

82

95 / 88

0

1

0

1

83

95 / 90

2

0

0

2

84

95 / 95

8

8

1

17

85

95 / 96

0

1

0

1

86

95 / 99

1

0

0

1

87

95 / 111

0

1

0

1

88
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1

0

0

1

89

95 / 119

0

2

0

2

90
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1

0

0

1

91
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0

2

0

2

92

95 / 127

1

0

0

1

93

95 / 130

0

1

0

1

94
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2

1

0

3

95

95 / 133

1

0

0

1

96

95 / 134

1

0

0

1

97

95 / 138

3

1

0

4

98

95 / 139

2

1

0

3

99

95 / 140

0

1

0

1

100

95 / 147

2

4

0

6

101

95 / 152

1

2

0

3

102

95 / 157

0

1

0

1

103

95 / 160

0

1

0

1

104

95 / 172

0

2

0

2

105

95 / 175

1

0

0

1

106

95 / 179

4

0

0

4

107

95 / 180

1

0

0

1

108

95 / 181

10

9

0

19

109

95 / 182

2

1

0

3

110

95 / 183

20

14

0

34

111

95 / 184

29

38

0

67

112

95 / 185

455

424

0

879

113

95 / 186

247

336

0

583

114

95 / 187

5

18

0

23

115

95 / 188

1

0

0

1

116

95 / 189

0

2

0

2

117

95 / 190

1

2

0

3

118

95 / 191

1

0

0

1

119

95 / 192

1

3

0

4

120

95 / 193

1

0

0

1

121

95 / 198

2

1

0

3

122

95 / 199

3

3

0

6

123

95 / 200

5

3

0

8

124

95 / 201

2

2

0

4

125

95 / 202

146

160

0

306

126

95 / 203

90

81

0

171

127

95 / 204

16

18

0

34

128

95 / 205

14

18

0

32

129

95 / 206

16

18

0

34

130

95 / 207

58

75

0

133

131

95 / 208

4

4

0

8

132

95 / 209

18

16

0

34

133

95 / 211

35

32

0

67

134

95 / 212

22

21

0

43

135

95 / 213

451

508

0

959

136

95 / 214

655

695

0

1,350

137

95 / 215

654

707

0

1,361

138

95 / 216

514

545

0

1,059

139

95 / 217

411

434

0

845

140

95 / 218

262

200

0

462

141

95 / 219

302

379

0

681

142

95 / 220

265

202

0

467

143

95 / 221

318

320

0

638

144

95 / 222

10

8

0

18

145

95 / 223

363

404

0

767

146

95 / 224

23

26

0

49

147

1,095 / 202

1

3

0

4

148

1,095 / 203

1

1

0

2

149

1,095 / 231

4

2

0

6

150

1,095 / 233

1

2

0

3

151

1,095 / 238

1

1

0

2

152

1,095 / 239

3

3

0

6

153

1,095 / 241

1

0

0

1

154

1,095 / 243

2

1

0

3

మతస స ఓటరర వవరరలల

5,608

5,906

1

11,515

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

1
SQX2288785
పపరర: చసదద కలననర రరసఘవర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-220/1430

తసడడ:ద రరఘమమమయయ రరఘవ
ఇసటట ననస:1-2A
వయససస:43
లస: పప
94-8/873

తసడడ:ద సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:3-19-32
వయససస:34
లస: పప

5
NDX2488344
పపరర: లకకకపదసనన వస

95-172/562

8
SQX1835255
పపరర: సససపల శరక
భరస : బటట
ట శరక
ఇసటట ననస:5-19-282
వయససస:29
లస: ససస స

10
NDX2705697
పపరర: దదలల కలమయర ననజజలర

11
NDX3042462
పపరర: లకడక భబరత చలర

94-244/1208

తసడడ:ద సతఖననరరయణ ననజజలర
ఇసటట ననస:5-60-2/72
వయససస:19
లస: పప

14
NDX2568954
పపరర: అవననశ ఏలలరర

తసడడ:ద ఆనసద మణణ కలమయర గరరపరటట
ఇసటట ననస:7-17-135
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వససత రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:7-17-196
వయససస:18
లస: పప

16
NDX2849289
పపరర: ససనత తతట

17
NDX3249059
పపరర: ఎలజజ మననజ కకరణ గరరర

94-98/809

భరస : రమమశ తతట
ఇసటట ననస:7-17-208
వయససస:27
లస: ససస స
19
NDX3154838
పపరర: శరకవసత పపననరరర

94-83/689

94-65/1255

భరస : మయనర బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-9-44
వయససస:38
లస: ససస స

23
SQX2490860
పపరర: ఖలల సయద

95-220/1403

26
SQX1848738
పపరర: దసరర దదవ కకనజరటట

94-82/945

29
SQX1860972
పపరర: ససరరష కలమయర గయమకడడ
తసడడ:ద నరసససహరరవప గయమకడడ
ఇసటట ననస:9-629
వయససస:21
లస: పప

9
SQX2453850
పపరర: ససమ లలకలక

95-172/596

12
SQX1155812
పపరర: లకడక కకడడపలర

95-111/4

భరస : వనసకయఖ కకడడపలర
ఇసటట ననస:7-17-21/22/2
వయససస:52
లస: ససస స
94-99/685

15
NDX2849271
పపరర: రమమశ తతట

94-98/808

తసడడ:ద ససబస రరవప తతట
ఇసటట ననస:7-17-208
వయససస:38
లస: పప
94-65/1260

18
NDX2847671
పపరర: శవ నగరజ బబసత

94-82/946

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:7-17-237
వయససస:29
లస: ససస స
94-65/1206

21
NDX3218989
పపరర: కరకసత కకరణ గసట

94-65/1245

తసడడ:ద కణక సససదర గసట
ఇసటట ననస:7-17-321
వయససస:36
లస: పప
95-211/1264

24
SQX2227460
పపరర: షపక గయయససదదనన షపక

95-220/1402

భసధసవప: షపక సరజదన బబగయమ షపక
ఇసటట ననస:7BLACK F4
వయససస:44
లస: పప
95-220/3

భరస : ఆసజననయయలల కకనజరటట
ఇసటట ననస:7 LINE
వయససస:30
లస: ససస స
95-220/4

95-220/1073
6
SQX2046944
పపరర: వర బదహహకశశర రరవప మమడనరర

తసడడ:ద రరచరర హల లలకలక
ఇసటట ననస:5-52--16/B
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:7-27-3080
వయససస:71
లస: పప

భసధసవప: షపక సరజదన షపక
ఇసటట ననస:7 BLOCK,F4
వయససస:38
లస: ససస స
28
SQX1774207
పపరర: రరహన షపక

95-218/1

తసడడ:ద చసదదమమళ కకనటటనకరర
ఇసటట ననస:7-17-303
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కనకససనననర గయడడసస
ఇసటట ననస:7-17-321
వయససస:62
లస: ససస స
25
SAA0647750
పపరర: షపక సరజదన బబగయమ షపక

20
NDX3038478
పపరర: పసదయసకర కకనటటనకరర

95-213/1

తసడడ:ద చసగలరరయయడన మమడనరర
ఇసటట ననస:3-92 104 BHAVANEES
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద ససనల కలమయర గరరర
ఇసటట ననస:7-17-209
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద జజసఫ
ఇసటట ననస:7-17-246
వయససస:26
లస: ససస స
22
NDX3225661
పపరర: మరఖకలమయరర గయడడసస

94-149/1

భరస : హససససడ గయళరపలర
ఇసటట ననస:7-17-21/13
వయససస:63
లస: ససస స
94-94/1138

3
SQX1809680
పపరర: అననరరధ బబలరస

భరస : వనసకటటశశరరర బబలరస
ఇసటట ననస:2TH LINE
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప వస
ఇసటట ననస:3-19-32
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఆషసఖ హహసపసన
ఇసటట ననస:4i, Block-2, Ananda Nilay
వయససస:31
లస: ససస స

13
NDX2866077
పపరర: కకకష అలఎకస గరరపరటట

95-220/1432

భరస : చసదద కలమయర రరఘవ
ఇసటట ననస:1-2A
వయససస:19
లస: ససస స

4
NDX0926543
పపరర: బబలకకషష యరక�

7
SQX1603340
పపరర: మహమకద రరషక

2
SQX2288793
పపరర: కరశ వశరలకడ రరఘవ

27
SQX2532828
పపరర: కకరస ర పసదయ మమడనరర

95-216/1149

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప మమడనరర
ఇసటట ననస:8-15-10/1
వయససస:20
లస: పప
95-213/3

30
SQX1853803
పపరర: వనయ కలమయర కకపలరపప

95-220/5

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకపలరపప
ఇసటట ననస:10-16-71
వయససస:31
లస: పప
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31
SQX2504181
పపరర: శకనవరస రరవప కకపలరపప

95-220/1544

తసడడ:ద సనరఖ పదకరశ కకపలరపప
ఇసటట ననస:10-16-71
వయససస:52
లస: పప
95-220/7

భరస : శసకర షపక
ఇసటట ననస:10-55-39
వయససస:45
లస: ససస స
95-221/1198

95-213/6

తసడడ:ద ససత రరమయఖ యయరర గడనర
ఇసటట ననస:12-37-32/4
వయససస:21
లస: పప
95-221/1177

Deleted
95-199/930

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:17-2-7/B
వయససస:42
లస: ససస స
95-124/734

95-221/3

తలర : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:19-2-1351
వయససస:46
లస: ససస స

95-211/980

44
SQX2510113
పపరర: పరవన షపక

95-209/630

తసడడ:ద దసస గరరర బబబయ షపక
ఇసటట ననస:15-35-2 3RD LINE
వయససస:26
లస: ససస స
47
SQX1988716
పపరర: ఫరతమ బ మహమకద

50
SQX2366490
పపరర: భబరత తదలగతతత

53
SQX2043586
పపరర: సరతనజ షపక

95-19/1465

56
SQX2528461
పపరర: అశశక కలమయర తననకకసడ

59
SQX1987114
పపరర: సరయ కకరణ కకట
తసడడ:ద సససదరరశన కకట
ఇసటట ననస:19-5/22/1/A
వయససస:29
లస: పప

39
SQX1809565
పపరర: లత యయరర గడనర

95-213/5

42
SQX1898535
పపరర: అనసరరధ చసతస

95-220/1043

45
SQX2075091
పపరర: మహహదదనన షపక

95-127/783

తసడడ:ద అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:17-2-3-65
వయససస:33
లస: పప
95-119/677

48
SQX2260560
పపరర: అబయనల గఫర ఖయన పఠరన

95-199/1016

తసడడ:ద యయసఫ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-82/C
వయససస:42
లస: పప
95-209/505

51
SQX1808781
పపరర: షమస ససలయసనన

95-220/9

భరస : మహమకద పహహస బబగ
ఇసటట ననస:17/11/21/A
వయససస:45
లస: ససస స
95-211/911

54
SQX1585985
పపరర: బసటట పదమమల రరణణ

95-211/2

భరస : బసటట శరఖమ కలమయర
ఇసటట ననస:17-19-2035
వయససస:34
లస: ససస స
95-209/632

తసడడ:ద మయధవరరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:18-39-9
వయససస:30
లస: పప
95-186/605

94-244/1431

భరస : రసబబబయ చసతస
ఇసటట ననస:12-49
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససభబన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:17-19-216/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:18-12-25
వయససస:22
లస: పప
58
SQX2280238
పపరర: బబబయ షపక

41
SQX2446193
పపరర: మకలసల ఖయన పఠరన

36
NDX3289048
పపరర: ననగ మలర శశర రరవప గయమక

భరస : ససత రరమయఖ యయరర గడనర
ఇసటట ననస:12-37-32/4
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకశశర తదలగతతత
ఇసటట ననస:17-9-2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప మయపలరరజ
ఇసటట ననస:17-13-1706
వయససస:54
లస: ససస స
55
SQX2532265
పపరర: మయశరటక అహమద షపక

95-209/3

తసడడ:ద ఇబదహహస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:17-2-62
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హబబయలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:17-2-784/1
వయససస:40
లస: ససస స
52
SQX0253856
పపరర: పదమదనరరణణ మయపలరరజ

38
SQX1717180
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-220/6

తసడడ:ద శసకర
ఇసటట ననస:11-03-19
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద అజజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:12-37-57
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర గరడద
ఇసటట ననస:15-18-26/2
వయససస:18
లస: పప

49
SQX2511681
పపరర: బబజజన పఠరన

95-220/8

తసడడ:ద సససదన వరల షపక
ఇసటట ననస:12-7-389
వయససస:20
లస: పప

40
SQX1809623
పపరర: ననగ ససరరసదద బబబయ యయరర గడనర

46
MLJ1168830
పపరర: శకలకడక కకమరర

35
SQX1821123
పపరర: మసరసన వనమయలకకట

33
SQX1821149
పపరర: నబమయ షపక

తసడడ:ద శసకర షపక
ఇసటట ననస:10-55-39
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద నబ సరహహబ వనమయలకకట
ఇసటట ననస:10-55-39
వయససస:32
లస: పప

తలర : హహహమవత మదదనరజడడర
ఇసటట ననస:11 th lane
వయససస:31
లస: పప

43
SQX2047140
పపరర: శసకర రజడడర గరడద

95-218/769

తసడడ:ద శశషగరరర చనగసటట
ఇసటట ననస:10-34-46
వయససస:47
లస: పప

34
SQX1821156
పపరర: సససదనబ షపక

37
SQX2187854
పపరర: ససఠరరరదదన మదదనరజడడర

32
SQX2525863
పపరర: రమయసజనఉలల చనగసటట

57
SQX1528852
పపరర: పసటర బబబయ గయడడమమటర

95-59/45

తసడడ:ద జజననసస గయడడమమటర
ఇసటట ననస:19-1-62
వయససస:26
లస: పప
95-220/1066

60
SQX1796788
పపరర: రమఖ కకషష కసదదమళళ

95-220/10

భరస : మలర కరరరనన రరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:19-5-197
వయససస:24
లస: ససస స
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61
SQX2458925
పపరర: హఫసజజ బఇవనస షపక
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95-222/1250

భరస : జయరయ దదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-22
వయససస:38
లస: ససస స
64
SQX2077113
పపరర: ఖరరననసర షపక

95-207/609

95-205/614

95-222/1255

95-95/48

భరస : వనసకట రజడడర నలమలపప
ఇసటట ననస:19-7-186
వయససస:71
లస: ససస స
95-212/813

95-212/816

74
SQX1894286
పపరర: రరఖకన దనసరర

77
SQX2389799
పపరర: శవ గరమన బబదనరర

80
SQX2284313
పపరర: మసరసన షపక

95-212/779

83
SQX1711654
పపరర: రమణ గజదన నడ

95-211/3

95-212/7

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మయతష
స కలరర
ఇసటట ననస:19-7-272/87
వయససస:21
లస: పప

86
SQX2442523
పపరర: కసఠమక గయమకడడ

95-95/49

89
SQX1860030
పపరర: రరజరసదద పదసరద బసడడ
తసడడ:ద శరమబఖల రరజ బసడడ
ఇసటట ననస:19-7-272/165
వయససస:48
లస: పప

95-222/1254

72
SQX2290112
పపరర: ఆశ బ షపక

95-211/992

75
SQX2174555
పపరర: ఖయససస బ షపక

95-212/808

భరస : జజనస
ఇసటట ననస:19-7/272
వయససస:63
లస: ససస స
95-212/814

78
SQX2404887
పపరర: శవ గరమ బబదనరర

95-212/815

భరస : రవ బబదనరర
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:39
లస: ససస స
95-212/817

81
SQX2535979
పపరర: సరసబదజఖస దదవరరజగటటట

95-212/1043

తసడడ:ద శశషయఖ దదవరరజగటటట
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:70
లస: ససస స
95-212/6

84
SQX2248144
పపరర: పదశరసతకలమర కరజజన

95-212/821

తసడడ:ద వనసకట శవ రరవప కరజజన
ఇసటట ననస:19-7-272/51, 3/3 LINE
వయససస:34
లస: పప
95-212/818

భరస : పదసరద గయమకడడ
ఇసటట ననస:19-7-272/113
వయససస:48
లస: ససస స
95-212/819

69
SQX2474179
పపరర: ఫరతమయననసర షపక

భరస : ననగయల మర షపక
ఇసటట ననస:19-7-85
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ధరకరరజ గజదన నడ
ఇసటట ననస:19-7-272/41
వయససస:58
లస: ససస స

85
SQX1711795
పపరర: హహమసత కలమయర మయతష
స కలరర

95-205/613

భరస : అబయనలరజజక షపక
ఇసటట ననస:19-7-63
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ షపక
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద రమమశ చసదస
ఇసటట ననస:19-7-272/4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద యకలబ
ఇసటట ననస:19-7-272/136
వయససస:25
లస: పప

95-212/837

భరస : రవ
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: ససలల ససలల
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:38
లస: పప

88
SQX2155885
పపరర: అలయసఫ సయయద

71
SQX1918523
పపరర: ననగరరజ కనగరరర

66
SQX2481695
పపరర: అసమయ షపక

Deleted

తసడడ:ద సస మననథ దనసరర
ఇసటట ననస:19-7-188/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద మయనస సరశమ
ఇసటట ననస:19-7-272
వయససస:42
లస: పప

82
SQX2005510
పపరర: సరయ రరస చసదస

68
SQX2450393
పపరర: ఫరతమయననసర షపక

95-212/811

భరస : జయలబదదదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-63
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస కనగరరర
ఇసటట ననస:19-7-72/256A
వయససస:22
లస: పప

73
SQX1723824
పపరర: ససబయసలల నలమలపప

79
SQX2416436
పపరర: సరసబశవరరవప పకధదవ

95-212/783

భరస : అబయనల రజజక షపక
ఇసటట ననస:19-7-63
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జయలబదదదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-63
వయససస:30
లస: ససస స

76
SQX2387876
పపరర: రవ బబదనరర

65
SQX2044774
పపరర: సదదఖయ పఠరన

63
SQX2475416
పపరర: యశన సయద

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

భరస : బషసర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:19-7-50
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబయనల రజజక షపక
ఇసటట ననస:19-7-63
వయససస:27
లస: ససస స
70
SQX2453082
పపరర: అసమయ షపక

95-222/1251

తసడడ:ద ససరపకషరవప
ఇసటట ననస:19-7-27
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరసక షపరర షపక
ఇసటట ననస:19-7-43
వయససస:23
లస: ససస స
67
SQX2481299
పపరర: ఫరతమయననసర షపక

62
SQX2445914
పపరర: వర బదహకయఖ తరరవలలరర

87
SQX2482693
పపరర: వనసకటటశశరరర కకజజన

95-224/1333

తసడడ:ద ననగయఖ కకజజన
ఇసటట ననస:19-7-272/124
వయససస:59
లస: పప
95-212/8

90
SQX1860758
పపరర: భవరన కలళళ

95-212/9

తసడడ:ద గసగరధర కలళళ
ఇసటట ననస:19-7-272/171
వయససస:21
లస: ససస స
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91
SQX2417145
పపరర: మసగతయయరర మతషకలమలర

95-212/820

తలర : నరససమమ సరససస స మతషకలమలర
ఇసటట ననస:19-7-272/177
వయససస:60
లస: ససస స
95-211/16

భరస : వనసక రజడడర మయరరడడ
ఇసటట ననస:19-7-302
వయససస:76
లస: ససస స
95-209/5

భరస : వర భదదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-7-315
వయససస:63
లస: ససస స
95-209/7

భరస : ననరరయణ రజడడర ఉడడమయల
ఇసటట ననస:19-7-333
వయససస:68
లస: ససస స

95-211/987

95-209/509

98
SQX1779057
పపరర: రరజ పలసరన

95-209/6

తసడడ:ద శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-7-357
వయససస:23
లస: పప

101
SQX1941020
పపరర: దదపసస గడర స

95-209/8

తసడడ:ద శరరజ షపక
ఇసటట ననస:19-7-650
వయససస:22
లస: పప

99
SQX1917434
పపరర: రరజ పరలసరన

95-211/17

102
SQX2353142
పపరర: శవయఖ చనన

95-209/508

తసడడ:ద ననగరసదదస చనన
ఇసటట ననస:19-7-339
వయససస:54
లస: పప

104
SQX2390557
పపరర: రవకలమయర ఖజజనన

95-209/510

105
SQX1855667
పపరర: రరజవ ససదన నబతష
స ల

95-57/22

భరస : శకనవరస రరవప ససదన నబతష
స ల
ఇసటట ననస:19-7-341
వయససస:34
లస: ససస స

107
SQX2231652
పపరర: రసజజన బఇవనస షపక

95-209/513

భరస : పరరద ననర బబష షపక
ఇసటట ననస:19-7-363
వయససస:41
లస: ససస స
95-57/1217

95-57/1216

తసడడ:ద సరర బబబయ పరలసరన
ఇసటట ననస:19-07-316
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద ససధకర రరవప ఖజజనన
ఇసటట ననస:19-7-339
వయససస:29
లస: పప
95-209/511

96
SQX2032688
పపరర: నఖత ఎరక
తసడడ:ద శకనవరస రజడడర ఎరక
ఇసటట ననస:19-7-304
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకహరర గడర స
ఇసటట ననస:19-7-338
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవయఖ చనన
ఇసటట ననస:19-7-339
వయససస:44
లస: ససస స

109
SQX2104099
పపరర: ఖజ షపక

95
SQX2135879
పపరర: భబసకర రరవప కకసడదటట

తసడడ:ద సనరర బబబయ పలసరన
ఇసటట ననస:19-7-316
వయససస:32
లస: పప

100
SQX1919000
పపరర: ననరరయణమక ఉడడమయల

95-212/822
93
SQX2315125
పపరర: హరర ననగ హరరవరర న దసపపగయసటబర

తసడడ:ద దసపపగయసటబర రవ కలమయర
ఇసటట ననస:19-7-273/223,
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రరఘవయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:19-7-302
వయససస:61
లస: పప

97
SQX1718428
పపరర: గయరవమక బతష
స ల

106
SQX2432276
పపరర: తలల సరయ దనసరర

95-212/10

తసడడ:ద రవ కలమయర డక
ఇసటట ననస:19-7-273/223
వయససస:21
లస: పప

94
SQX1771633
పపరర: లకకమక మయరరడడ

103
SQX2353480
పపరర: పదక చనన

92
SQX1712306
పపరర: జయరరస దసపపగయసటబర

108
SQX2401073
పపరర: హహసపన షపక

95-209/514

తసడడ:ద శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-7-363
వయససస:19
లస: పప

110
SQX1988195
పపరర: మమహహల నరజసదద షర

95-185/775

తసడడ:ద నరజసదద షర
ఇసటట ననస:19-8-30
వయససస:40
లస: పప

111
SQX2374981
పపరర: శకనవరస రరవప వలలర పప

95-215/1423

తసడడ:ద కరమమశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:19-8-30/A/302
వయససస:22
లస: పప

95-215/27 113
112
SQX1774835
SQX2166478
పపరర: వనసకట రరజరశ కలమయర కకటపరటట
పపరర: హరరరత కనమరర పపడడ

95-185/850

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:19-8-30/A,FLOT NO G-5
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద పదభయ హరననథ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:19-8-30 etukur raod
వయససస:18
లస: ససస స

115
SQX1812163
పపరర: శవ పదసరద బసడర

116
SQX1805282
పపరర: భబరత బసడర

114
SQX1910710
పపరర: యయశశసథ పపవరశడ

95-215/28

తసడడ:ద సన
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO103 BRUNDA
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ బసడర
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO 201
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవ పదసరద బసడర
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO 201
వయససస:53
లస: ససస స

117
SQX1797711
పపరర: యస యస ఆర ఎన
మణణకసఠ బసడర
తసడడ:ద శవపదసరద బసడర
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO 201
వయససస:31
లస: పప

118
SQX2453223
పపరర: వజయ చటటటపస ద లల

119
SQX2456432
పపరర: వజయ చటటటపస ద లల

95-215/1418
120
SQX2456077
పపరర: వనసకట సరయ కలమయర చటటటపస ద లల

95-185/5

95-215/1416

భరస : పపరషచసదద రరవప చటటటపస ద లల
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO 303
వయససస:40
లస: ససస స

95-215/29

95-215/1417

Deleted

భరస : పపరష చసదద రరవప చటటటపస ద లల
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO 303
వయససస:40
లస: ససస స

95-215/30

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప చటటటపస ద లల
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO 303
వయససస:21
లస: పప
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121
SQX2350304
పపరర: జజఖతరకయ దసడడర
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95-215/1419

భరస : భబసకర రరవప దసడడర
ఇసటట ననస:19-8-30 FLAT NO408
వయససస:31
లస: ససస స
124
SQX2521029
పపరర: కకటటశశర రరవప అననన

122
SQX2020592
పపరర: మదన కకషస ర అరవపలర

95-215/1280

తసడడ:ద హరర గగపరల అరవపలర
ఇసటట ననస:19-8-30 G1
వయససస:37
లస: పప
95-185/972

125
SSY0519827
పపరర: శరసత పసదయసకర కకరళర

123
SQX1910140
పపరర: మననజ కలమయర అరవపలర

తసడడ:ద హరర గగపరల అరవపలర
ఇసటట ననస:19-8-30 TULIP BLOCK G1
వయససస:41
లస: పప
95-185/987

126
SQX1188540
పపరర: భబసకర రరవప దనదన
న

తసడడ:ద పపరష చసదదరరవప అననన
ఇసటట ననస:19-8-30,FLAT NO.102
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకకక ననరరయణ గయపస కకరళర
ఇసటట ననస:19-8-30, Flat No - 305
వయససస:26
లస: ససస స

127
SQX2314557
పపరర: రరమ ససధకర దసడడర

95-215/1420 129
128
SQX2314532
SQX1663657
పపరర: తదజ ననగ లకడక కలమయరర దసడడర
పపరర: శకనవరససలల పసడడకకటట

95-215/1421

95-215/31

95-185/967

తసడడ:ద వనసకట పదసరద రరవప దనదన
న
ఇసటట ననస:19-8-30, FlatNo408
వయససస:37
లస: పప
95-215/35

తసడడ:ద వనసకట పదసరద రరవప దసడడర
ఇసటట ననస:19-8-30, FLAT NO.408
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమ ససధకర
ఇసటట ననస:19-8-30, FLAT NO. 408,
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పసడడకకటట
ఇసటట ననస:19-8-30,FLOTNO 202,LAVEND
వయససస:44
లస: పప

130
SQX2163707
పపరర: హరర గగపరల అరవపలర

131
SQX1982271
పపరర: జవన బబన వరససమలర

132
SQX2099257
పపరర: జవరతనస వరససమలర

95-215/1422

తసడడ:ద ససబదమణఖస అరవపలర
ఇసటట ననస:19-8-30, G1, TULIP
వయససస:63
లస: పప
133
SQX2059012
పపరర: మమరర ససధన రరణణ పలతతటట

95-185/10

తసడడ:ద జవరతనస వరససమలర
ఇసటట ననస:19-8-81/1
వయససస:22
లస: పప
95-185/780

134
SQX2082634
పపరర: కకరసన వరససమలర

95-185/779

తసడడ:ద లలథర బబన వరససమలర
ఇసటట ననస:19-8-81/1 FLAT NO 304
వయససస:53
లస: పప
95-185/781

135
SQX2303733
పపరర: లలత కలమయరర జజన రర

95-215/1431

భరస : జవరతనస వరససమలర
ఇసటట ననస:19-8-81/1 FLAT NO 304
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద జవరతనస వరససమలర
ఇసటట ననస:19-8-81/1 FLAT NO 304
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన రరవప జజన రర
ఇసటట ననస:19-8-81, FLAT NO. 501
వయససస:58
లస: ససస స

136
SQX2303568
పపరర: మలర కరరరనన రరవప జజన రర

137
SQX1967421
పపరర: షరహహద షపక

138
SQX2167120
పపరర: సలస షపక

95-215/1432

తసడడ:ద పపలయర రరవప జజన రర
ఇసటట ననస:19-8-81, FLAT NO.501
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద నసరరదదనన షపక
ఇసటట ననస:19-8-85
వయససస:20
లస: పప

139
SQX2421485
పపరర: మరరఫ షపక

140
SQX2075505
పపరర: సమమనన షపక

95-213/937

తసడడ:ద ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:19-8-90
వయససస:22
లస: పప
142
SQX2045524
పపరర: రఫస షపక

95-215/1282

భసధసవప: కళళవత గదనల కళళవత
ఇసటట ననస:19-9-21
వయససస:53
లస: పప

95-215/1281

95-186/612

146
SQX2531846
పపరర: బబబయ రరవప గదనల గదనల

95-187/410

149
SQX2538940
పపరర: బబబయ రరవప గదనల గదనల

95-185/986

144
SQX2252252
పపరర: ననగయలల ఉయఖల

95-186/611

147
SQX2536613
పపరర: బబబయ రరవప గదనల గదనల

95-185/992

భసధసవప: కళళవత గదనల కళళవత
ఇసటట ననస:19-9-21
వయససస:53
లస: పప
95-185/994

Deleted

భసధసవప: కళళవత గదనల కళళవత
ఇసటట ననస:19-9-21
వయససస:53
లస: పప

95-215/32

భరస : ఆగరనసస ఉయఖల
ఇసటట ననస:19-9-10
వయససస:32
లస: ససస స

భసధసవప: కళళవత గదనల కళళవత
ఇసటట ననస:19-9-21
వయససస:53
లస: పప
95-185/993

141
SQX1967470
పపరర: షఫస షపక
తసడడ:ద అజజ షపక
ఇసటట ననస:19-8-97
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసదద శశఖర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-9-7
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప వపయఅలయ
ఇసటట ననస:19-9-10/3
వయససస:24
లస: ససస స
148
SQX2538908
పపరర: బబబయ రరవప గదనల గదనల

143
SQX2149441
పపరర: సరయ పదసనన దదవరకకసడ

95-185/852

తసడడ:ద హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-8-90
వయససస:52
లస: పప

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:19-8-95
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద అజజ షపక
ఇసటట ననస:19-8-97
వయససస:22
లస: పప
145
SQX2258077
పపరర: తరరపటమక వపయఅలయ

95-185/11

150
SQX2546711
పపరర: ననగరడడ వజయ ననగరడడ

95-185/1000

తసడడ:ద ననగరడడ గగపయఖ గగపయఖ
ఇసటట ననస:19-9-21
వయససస:26
లస: ససస స
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151
SQX2373470
పపరర: కకసడపననన వజయలకడక

95-215/1439

భరస : కకసడపననన ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:19-9-22
వయససస:65
లస: ససస స

95-215/1440

భరస : చసదద శశఖర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:19-9-23
వయససస:40
లస: ససస స

154
SQX1799238
పపరర: పదసరద చగపలర

95-185/37

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర చగపలర
ఇసటట ననస:19-9-26/1
వయససస:23
లస: పప

155
SQX2101095
పపరర: అనల కలమయర యదననపపడడ

95-185/783

తసడడ:ద యయససబయ యదననపపడడ
ఇసటట ననస:19-9-32
వయససస:18
లస: పప

158
SQX1752781
పపరర: రషసదన షపక

95-2/1290

భరస : గయరరననథస యకకల
ఇసటట ననస:19-9-34
వయససస:49
లస: ససస స
163
SQX2516607
పపరర: పరరశత దరరర

95-189/56

95-185/966

95-215/36

167
SQX1777838
పపరర: మయలయఖదదద బసడర

95-185/40

170
SQX1820802
పపరర: సరసబశవరరవప నననస

95-215/1284

173
SQX1873215
పపరర: కలమయర సరశమ ఆకక

159
SQX1752773
పపరర: రరశరక షపక

95-189/57

162
SQX2541944
పపరర: సమఉననసర షపక

95-192/1265

165
SQX1754571
పపరర: చననమక బసడర మబడడ

95-185/39

తసడడ:ద చనననరరవప బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:19-9-53
వయససస:30
లస: పప
95-215/37

168
SQX2532299
పపరర: మయరస మక దదడర

95-185/988

భరస : లలకయఖ దదడర
ఇసటట ననస:19-9-66
వయససస:48
లస: ససస స
95-185/41

తసడడ:ద చచననయఖ నననస
ఇసటట ననస:19-9-69
వయససస:27
లస: పప
95-185/43

95-185/38

భరస : అజజ ఖయన షపక
ఇసటట ననస:19-9-39
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:19-9-64
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద శవ లయలల షపక
ఇసటట ననస:19-9-69
వయససస:25
లస: ససస స
172
SQX1839711
పపరర: సరయ లకడక ఆకక

95-185/784

తసడడ:ద కరశవపలల జసగస
ఇసటట ననస:19-9-51
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:19-9-64
వయససస:49
లస: ససస స
169
SQX1931153
పపరర: మసరసన బ షపక

164
SQX2075695
పపరర: ఆదదననరరయణ జసగస

156
SQX1754639
పపరర: వరసవ తషమక

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:19-9-33
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వర రరఘవపలల కరకలమయనస
ఇసటట ననస:19-9-37
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరజ దరరర
ఇసటట ననస:19-9-41/A
వయససస:37
లస: ససస స
166
SQX1777770
పపరర: పదక బసడర

161
SQX2015881
పపరర: ననగరరరనన కరకలమయనస

95-185/36

భరస : వనసకటటశశరరర తషమక
ఇసటట ననస:19-9-32
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబయనల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:19-9-33
వయససస:25
లస: ససస స
95-215/1441

153
SQX1820844
పపరర: ససససకత రరయపపడడ

భరస : శకధర రరయపపడడ
ఇసటట ననస:19-9-26
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద యయసస బయ యదననపపడడ
ఇసటట ననస:19-9-32
వయససస:18
లస: పప

157
SQX2008886
పపరర: అనల కలమయర యదననపపడడ

160
SQX2304418
పపరర: జజనకక యకకల

152
SQX2476703
పపరర: అరరణ సనరఖదదవర

171
SQX1754357
పపరర: నరగషర దనరర

95-185/42

తసడడ:ద పసద సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:19-9-74
వయససస:23
లస: ససస స
95-185/44

174
SQX1754670
పపరర: శరఖమ ససజత సతచస నపలర

95-185/45

తసడడ:ద మయరరత వనసకట వర పదసరద అకక
ఇసటట ననస:19-9-74-1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద మయరరత వనసకట వర పదసరద ఆకక
ఇసటట ననస:19-9-74-1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప సతచస నపలర
ఇసటట ననస:19-9-78
వయససస:20
లస: పప

175
SQX1754654
పపరర: రవ చసదద బబబయ జజననకలటట

176
SQX2390318
పపరర: రరజ కలమయరర చససడనరర

177
NDX2656981
పపరర: గగవరర న దసగరరరరల

95-185/46

తసడడ:ద ననగయఖ జజననకలటట
ఇసటట ననస:19-9-80
వయససస:53
లస: పప
178
SQX1754373
పపరర: వనణయ బబబయ లలళరపలర
తసడడ:ద మయలయఖదదద లలళరపలర
ఇసటట ననస:19-9-84
వయససస:26
లస: పప

95-185/840

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:19-09-81
వయససస:38
లస: ససస స
95-185/47

179
SQX1754498
పపరర: శరత బబబయ గగగయల

94-237/754

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:19-9-84
వయససస:39
లస: పప
95-185/48

తసడడ:ద వనసకట నరసససహ రరవప గగగయల
ఇసటట ననస:19-9-85
వయససస:24
లస: పప

180
NDX2671949
పపరర: అసజమక కరశస శశటట

94-231/953

భరస : నగయ కరశస శశటట
ఇసటట ననస:19-9-85/14
వయససస:30
లస: ససస స
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SQX1969153
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95-185/49

తసడడ:ద పసచచయఖ కరశస శశటట
ఇసటట ననస:19-9-85/14
వయససస:33
లస: పప
184
SQX2308385
పపరర: కకటటశశరర పపలర గబర

95-215/1442

95-185/51

95-215/1444

Deleted
95-185/1005

భరస : కకటయఖ శకరరమయల
ఇసటట ననస:19-09-97/B
వయససస:29
లస: ససస స
196
SQX1754647
పపరర: శరరష చగపలర

95-185/55

95-185/56

95-215/39

Deleted
95-99/16

తలర : అసజమక గయమకడడ
ఇసటట ననస:19-09-116
వయససస:26
లస: పప
208
SQX2466019
పపరర: హహసససఆనస ననరర బబష
భరస : జజన శశశదన ననరర బబష
ఇసటట ననస:19-9-126/1
వయససస:29
లస: ససస స

191
SQX2558328
పపరర: కకటయఖ శకరరమయల

95-185/1004

తసడడ:ద చననరరవప శకరరమయల
ఇసటట ననస:19-09-97/8
వయససస:32
లస: పప
194
SQX1779305
పపరర: చసదదకళ దనసరర

197
SQX2015899
పపరర: అహమద బ షపక

200
SQX1754340
పపరర: రసజజన షపక

203
SQX1978469
పపరర: హరర పదసరద వనేదమయ

95-202/7

209
SQX2014918
పపరర: వలయయబ షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:19-9-129
వయససస:30
లస: ససస స

189
SQX1909324
పపరర: దదవఖ అననవరపప

95-215/38

192
SQX1754605
పపరర: వనసకటరరవప దనసరర

95-185/53

195
SQX1754274
పపరర: బబజ సయఖద

95-185/54

తసడడ:ద ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:19-9-98/1
వయససస:42
లస: పప
95-185/785

198
SQX2552289
పపరర: అహమద బ షపక

95-185/1003

Deleted

తసడడ:ద సససదన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-9-99/H
వయససస:21
లస: ససస స
95-185/57

201
SQX2342939
పపరర: మయబ షపక

95-185/853

భరస : కలలశర షపక
ఇసటట ననస:19-9-103A
వయససస:40
లస: ససస స
95-185/58

204
SQX1932250
పపరర: సరసబదజఖస పపలగస

95-183/60

భరస : సరసబ రజడడర పపలగస
ఇసటట ననస:19-9-113/23
వయససస:46
లస: ససస స
95-202/8

భరస : మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:19-9-117
వయససస:27
లస: ససస స
95-185/854

95-185/50

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:19-9-97/B
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప వనేదమయ
ఇసటట ననస:19-9-113/16
వయససస:39
లస: పప
206
SQX1743715
పపరర: ననరన హన షపక

186
SQX1930916
పపరర: ననగరశశర రరవప కరరకలటట

భరస : రవ కకరణ అననవరపప
ఇసటట ననస:19-9-97
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:19-9-103
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:19-9-103/A
వయససస:40
లస: ససస స
205
SQX1811785
పపరర: రరజరశ గయమకడడ

95-185/52

తసడడ:ద శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-9-99/H
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-9-103
వయససస:22
లస: ససస స
202
SQX1774843
పపరర: మబ షపక

188
SQX1931104
పపరర: రవ కకరణ అననవరపప

95-185/856

తసడడ:ద మహన రరవప కరరకలటట
ఇసటట ననస:19-9-91
వయససస:53
లస: పప

భరస : మయలయఖదదద దనసరర
ఇసటట ననస:19-9-97/B
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చచనన కకషష చగపలర
ఇసటట ననస:19-9-99
వయససస:25
లస: ససస స
199
SQX1754258
పపరర: మమనన షపక

95-215/1443

తసడడ:ద కకరణ కలమయర అననవరపప
ఇసటట ననస:19-9-97
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకసడయఖ ఎరకగయసటర
ఇసటట ననస:19-9-97
వయససస:54
లస: ససస స
193
SQX2558336
పపరర: మలర శశరర శకరరమయల

185
SQX2308468
పపరర: కలయఖణణ పపలర గబర

183
SQX2325959
పపరర: వరణణ పపలర గబర

తసడడ:ద మలయఖదదద పపలర గబర
ఇసటట ననస:19-9-86
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద మలయఖదదద పపలర గబర
ఇసటట ననస:19-9-86
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద చచననయఖ యడల
ఇసటట ననస:19-9-97
వయససస:34
లస: ససస స
190
SQX2250009
పపరర: భయదదవ ఎరకగయసటర

95-187/376

తసడడ:ద పసచచయఖ కరశస శశటట
ఇసటట ననస:19-9-85/14
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద మలయఖదదద పపలర గబర
ఇసటట ననస:19-9-86
వయససస:24
లస: ససస స
187
SQX1754746
పపరర: కరవఖ శదరర

182
SQX2099497
పపరర: ననగయ కరశస శశటట

207
SQX1978410
పపరర: అసకత షపక

95-185/59

తసడడ:ద మయబయ జన షపక
ఇసటట ననస:19-9-124
వయససస:22
లస: ససస స
95-183/752

210
SQX2308922
పపరర: వనసకటటష ననగ రరజ

95-185/855

తసడడ:ద రవ బబబయ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:19-9-129/A
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: మయనర షపక
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95-186/613

భరస : కరలలష షపక
ఇసటట ననస:19-9-132
వయససస:19
లస: ససస స
214
SQX2228252
పపరర: ససమలత వలలర పప

95-186/614

95-215/1435

95-186/616

95-215/1436

95-215/1710

95-186/619

95-215/45

తసడడ:ద గగవసదస ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:19-9-193
వయససస:21
లస: పప

224
SQX2255362
పపరర: వసట ర రరణణ బబయ మయలయవథ

95-215/47

95-186/604

219
SQX2268381
పపరర: అసగడడ శరసతమక

95-186/615

222
SQX1910850
పపరర: గరససయయ ననయక అసగగతష

225
SQX2251056
పపరర: కకమటట భబయ మయలయవథ

95-185/962 228
227
SQX2504579
SQX2397891
పపరర: మయధవ సససగ ననయక ఢకరరవథ
పపరర: ననగయర బ షపక

230
SQX1910918
పపరర: సతత
ద జజరపరల

233
SQX2287258
పపరర: రరమవత లకడక పసదయ బబయ

236
SQX2252229
పపరర: హమయడనన షపక

239
SQX2378651
పపరర: భమ ననయక ననననవత
తసడడ:ద శసకర ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:19-9-195/A
వయససస:34
లస: పప

95-215/42

95-186/617

భరస : తషలసస ననయక మయలయవథ
ఇసటట ననస:19-9-165
వయససస:73
లస: ససస స
95-186/618

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:19-9-174
వయససస:27
లస: ససస స
95-215/44

231
SQX1799261
పపరర: కమల భబయ నననవతష

95-185/60

భరస : బబబయ ననయక నననవతష
ఇసటట ననస:19-9-184
వయససస:31
లస: ససస స
95-186/620

234
SQX1774793
పపరర: శక లకడక పస లయ

95-215/46

భరస : అగరన పస లయ
ఇసటట ననస:19-9-188/9A
వయససస:23
లస: ససస స
95-215/1437

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:19-9-192
వయససస:33
లస: ససస స
95-215/1283

95-215/1434

తసడడ:ద లకకణ ననయక అసగగతష
ఇసటట ననస:19-9-163
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద రరమవత సరన ర ననయక
ఇసటట ననస:19-9-188/3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ మబరరస పస లయ
ఇసటట ననస:19-9-188/9A
వయససస:22
లస: పప
238
SQX2009942
పపరర: జయరరస బబబయ ఇసరరవథ

95-215/41

తసడడ:ద శసకర జజరపరల
ఇసటట ననస:19-9-182
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరరరసక ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:19-9-187
వయససస:21
లస: ససస స
235
SQX1774777
పపరర: అగరన పస లయ

221
SQX1880962
పపరర: మపసదదవ వనసకటటష

216
SQX2150662
పపరర: మలర కరరరనన కసప

భరస : శశశయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:19-9-155 1ST LANE
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: భబరత బబయ ఢకరరవథ
ఇసటట ననస:19-9-173/A
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప భయకరఖ
ఇసటట ననస:19-9-177
వయససస:27
లస: పప
232
SQX1840826
పపరర: ససవర పరరశత ఇసరరవథ

94-245/1128

భరస : రమమశ ననయక మయలయవథ
ఇసటట ననస:19-09-164
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటబదదద తతట
ఇసటట ననస:19-9-165/b
వయససస:18
లస: పప
229
SQX2276780
పపరర: శవ పదసరద భయకరఖ

218
NDX3076064
పపరర: బబలమక ఉయఖల

95-215/1327

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప కసప
ఇసటట ననస:19-9-148
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద మపసదదవ రమమష
ఇసటట ననస:19-9-162
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: రరజ కకరక
ఇసటట ననస:19-9-163/5a
వయససస:20
లస: పప
226
SQX2534667
పపరర: శవ ననయక మయలయరవథ

95-215/40

భరస : వనసకటటశశరరర ఉయఖల
ఇసటట ననస:19-9-152
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద శశశయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:19-9-155 1ST LANE
వయససస:21
లస: ససస స
223
SQX2225001
పపరర: ఏసస జజతవథ

215
SQX1910892
పపరర: వశరశస కలమయర మయనసపరటట

213
SQX2212066
పపరర: యశశద మనసపత

భరస : వనసకటటశశరరర మనసపత
ఇసటట ననస:19-09-138/A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద గగవసద రరజలల మయనసపరటట
ఇసటట ననస:19-9-143
వయససస:20
లస: పప

తలర : ననగరసదదస మయనసపరటట
ఇసటట ననస:19-9-149
వయససస:19
లస: పప
220
SQX2268399
పపరర: అరరణ అసగడడ

95-185/782

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మయనసపరటట
ఇసటట ననస:19-9-138/A
వయససస:19
లస: పప

భరస : పస తషరరజ వలలర పప
ఇసటట ననస:19-9-140
వయససస:38
లస: ససస స
217
SQX2123065
పపరర: వనసకటశవ మయనసపరటట

212
SQX1998038
పపరర: దదవ పదసరద మయనసపరటట

237
SQX2257632
పపరర: ససభబన షపక

95-215/1438

తసడడ:ద కయబఖమ షపక
ఇసటట ననస:19-9-192
వయససస:31
లస: పప
95-186/621

240
SQX2261220
పపరర: సరయ ససమలత ననననవత

95-215/1328

భరస : గగవసద ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:19-09-197/1
వయససస:26
లస: ససస స
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241
SQX2518868
పపరర: వనసకటటశశరమక పరలబబ ఠరలయ

95-186/754

భరస : ఏసస పరలబబ ఠరలయ
ఇసటట ననస:19-09-204
వయససస:40
లస: ససస స

242
SQX2265494
పపరర: రజయ బబగయమ షపక

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:19-09-206
వయససస:50
లస: ససస స

244
SQX1797638
పపరర: రరజఖ లకడక ననగయలవసచ

95-215/49

తసడడ:ద కరసతన రరవప ననగయలవసచ
ఇసటట ననస:19-10-6
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : దదశయఖ ననసయయడన మయలలపత
ఇసటట ననస:19-10-6
వయససస:51
లస: ససస స

250
SQX2406551
పపరర: మయధవలత సనరఖ దదవర

251
SQX2405439
పపరర: వజయ లకడక సనరఖ దదవర

95-215/1377

భరస : శవ రరమకకషష సనరఖ దదవర
ఇసటట ననస:19-10-6
వయససస:39
లస: ససస స
95-215/1380

తసడడ:ద వరయఖ చగపలరపప
ఇసటట ననస:19-10-8
వయససస:26
లస: ససస స
256
SQX2335230
పపరర: మణణమక తతటకలర

95-215/1330

భరస : శకనవరస రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:19-10-11/A
వయససస:31
లస: ససస స
262
SQX2210102
పపరర: ససధ యయడరపఅల
భరస : బబషసద యయడరపఅల
ఇసటట ననస:19-10-13
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:19-10-19/1
వయససస:39
లస: ససస స

95-215/1378

95-215/1376

252
SQX2515047
పపరర: మరవల దసదచకలల

95-215/1701

తసడడ:ద మసరసన దసదచకలల
ఇసటట ననస:19-10-7
వయససస:19
లస: పప

254
SQX2396430
పపరర: మమఘన చననస

95-215/1390
255
SQX2397529
పపరర: ననగ తలపపలసబకర పససడనఖల

95-215/1381

257
SQX2437788
పపరర: ససబసమక తషపరకలల

భరస : కకషష పరమమశశర రరవప పససడనఖల
ఇసటట ననస:19-10-9/A-3
వయససస:33
లస: ససస స
95-215/1332

260
SQX2437655
పపరర: రమణమక కరససల

263
SQX2151314
పపరర: గగపస కకషష పససపపలలటట

269
SQX2153906
పపరర: కలమయరర కసడల

95-215/1335

94-232/875

261
SQX2258259
పపరర: సరయ కకరణ కరససల

95-215/1336

తసడడ:ద రరధన కకషష మబరరస కరససల
ఇసటట ననస:19-10-11-B
వయససస:22
లస: పప
95-215/1340

264
SQX1777697
పపరర: బబల సరయ రగతష

95-215/53

తసడడ:ద శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:19-10-17
వయససస:23
లస: పప
95-215/1341

267
SQX2561116
పపరర: ననగ రరజ వడర పపడడ

95-215/1719

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వడర పపడడ
ఇసటట ననస:19-10-19/1
వయససస:40
లస: పప
95-215/1350

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర కసడల
ఇసటట ననస:19-10-31
వయససస:31
లస: ససస స

258
NDX2599850
పపరర: ననగమణణ బబ లలర
భరస : దసరర రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:19-10-11/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:19-10-18
వయససస:22
లస: పప
95-215/1720

249
SQX2405892
పపరర: శవ రరమ కకషష సనరఖ దదవర

తసడడ:ద శకమనననరరయణ సనరఖ దదవర
ఇసటట ననస:19-10-6
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:19-10-15
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకసడనరజడర డ
ఇసటట ననస:19-10-18
వయససస:21
లస: పప

95-215/51

భరస : శకమన ననరరయణ సనరఖ దదవర
ఇసటట ననస:19-10-6/A
వయససస:75
లస: ససస స

95-215/54 266
265
SQX1777671
SQX2427573
పపరర: సరయ పవన కళళఖణ కకసడనరజడర డ
పపరర: బబలసరయ రగతష

268
SQX2561132
పపరర: వనసకట రమణ వడర పపడడ

95-215/1375

భరస : రరఢ కకషష మబరరస కరససల
ఇసటట ననస:19-10-11-B
వయససస:51
లస: ససస స
95-215/1338

246
SQX1805290
పపరర: శవ కకషష ననగయలవసచ

Deleted

భరస : నరరససహ రరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:19-10-11
వయససస:79
లస: ససస స
95-215/52

95-185/61

తసడడ:ద కరసత రరవప ననగయలవసచ
ఇసటట ననస:19-10-6
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ననగ రరజ చననస
ఇసటట ననస:19-10-8/a
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: మలర శశరర తరరమల
ఇసటట ననస:19-10-10
వయససస:72
లస: ససస స
259
SQX1880954
పపరర: అననష వనలవనల

95-215/50

తసడడ:ద కరసతన రరవప ననగయలవసచ
ఇసటట ననస:19-10-6
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ననరరయణ సరశమ మయలలపరత
ఇసటట ననస:19-10-6
వయససస:59
లస: పప

243
SQX1812205
పపరర: బబలయజ ననయక బబననవత

తసడడ:ద సరసబయఖ ననయక బబననవత
ఇసటట ననస:19-9-208
వయససస:44
లస: పప

245
SQX1797653
పపరర: శవ కకషష ననగయలవసచ

95-215/1374 248
247
SQX2403798
SQX2406643
పపరర: దదశయఖ ననయయడడ మయలలపరత
పపరర: పరరశత పదసనన మయలలపత

253
SQX2260677
పపరర: అనత చగపలరపప

95-215/1329

270
SQX2153898
పపరర: అసజన కలమయర కసడల

95-215/1351

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసడల
ఇసటట ననస:19-10-31
వయససస:21
లస: పప
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271
SQX2154250
పపరర: శక లత కసడల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-215/1352

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసడల
ఇసటట ననస:19-10-31
వయససస:20
లస: ససస స
274
NDX2567089
పపరర: మలర శశరర అసగడడ

94-245/1049

95-215/58

తసడడ:ద నసరయఖ దదవరవరయ
ఇసటట ననస:19-10-38
వయససస:35
లస: పప
95-214/7

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కరసడదకలసట
ఇసటట ననస:19-10-40
వయససస:21
లస: ససస స
95-40/869

95-215/1358

95-215/1360

95-215/59

284
SQX2035251
పపరర: అభద బలగరన

287
SQX2555431
పపరర: భవరన గరజల

290
SQX2280790
పపరర: మయరళ కకషష మయరరసస

95-215/1363

293
SQX2379196
పపరర: పపలర రరవప దనసరర

95-185/773

95-215/1717

భరస : జయరరస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:19-10-48
వయససస:63
లస: ససస స

95-215/1361

299
SQX2162329
పపరర: కకరణ కలమయర తదకరళళరర
తసడడ:ద కకటయఖ తదకరళళరర
ఇసటట ననస:19-10-49
వయససస:18
లస: పప

282
SQX2169902
పపరర: ఆదదలకడక దదవరబబయళ

95-215/1356

285
SQX2259026
పపరర: అనసేరష బలగరన

95-215/1357

288
SQX2356947
పపరర: ననగరశశర రరవప దనసరర

95-215/1359

291
SQX2273688
పపరర: ఆదద లకడక మయరరసస

95-215/1362

భరస : మయరళ కకషష మయరరసస
ఇసటట ననస:19-10-46
వయససస:28
లస: ససస స
95-215/1364

95-215/61

తసడడ:ద జయరరస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:19-10-48
వయససస:36
లస: పప
95-215/63

95-215/1355

తసడడ:ద పపలర యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:19-10-46
వయససస:43
లస: పప

Deleted

296
SQX1777747
పపరర: అజయ కలమయర మమదరమమటర

279
SQX2211605
పపరర: ససజజత తలర స

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:19-10-43
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-10-46
వయససస:20
లస: పప
95-215/60

95-215/57

భరస : ససరజసదద దదవరబబయళ
ఇసటట ననస:19-10-40
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద చచడదశశర రరవప మయరరసస
ఇసటట ననస:19-10-46
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-10-46
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రవసదద బబబయ గయదచ
ఇసటట ననస:19-10-49
వయససస:23
లస: పప

281
SQX1789148
పపరర: రమణ కరసడదకలసట

276
SQX1797679
పపరర: లలత పససడడపత

భరస : రరమయ తలర స
ఇసటట ననస:19-10-39
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ బబబయ గరజల
ఇసటట ననస:19-10-44
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-10-46
వయససస:37
లస: ససస స

298
SQX1777689
పపరర: గగపసననధ గయదద

95-215/1354

తసడడ:ద వనసకట రరవప బలగరన
ఇసటట ననస:19-10-43
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససరరశ దదవరవరయ
ఇసటట ననస:19-10-44
వయససస:29
లస: ససస స

295
SQX1777812
పపరర: ససబబసయమక మమదరమమటర

278
SQX2211613
పపరర: రరమయ తలర స

94-235/859

భరస : బబబయ రరవప పససడడపత
ఇసటట ననస:19-10-38
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కరసడదకలసట
ఇసటట ననస:19-10-40
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద అరరననరరవప బబలలల
ఇసటట ననస:19-10-42
వయససస:19
లస: పప

292
SQX2398907
పపరర: పదసనన దనసరర

95-206/4

తసడడ:ద శశషయఖ తలర స
ఇసటట ననస:19-10-39
వయససస:38
లస: పప

280
SQX1778844
పపరర: లకడక తరరపతమక కరసడదకలసట

289
SQX2356335
పపరర: రరఢ దనసరర

275
SQX1782689
పపరర: శశషగరరర దదవరరజ

273
NDX2823565
పపరర: ససరరశ దదవరకకసడ

తసడడ:ద బబలసరశమ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:19-10-35
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద నరసయఖ దదవరరజ
ఇసటట ననస:19-10-38
వయససస:35
లస: పప

277
SQX1797695
పపరర: శశషగరరర దదవరవరయ

286
SQX2306728
పపరర: వనననల దదవరవరయ

95-215/1353

తసడడ:ద పపలర యఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:19-10-33
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవకకటట అసగడడ
ఇసటట ననస:19-10-36
వయససస:21
లస: ససస స

283
SQX1989540
పపరర: శకనస బబలలల

272
SQX2152239
పపరర: గగపసరరజ అసగడడ

294
SQX2384592
పపరర: పపలర రరవప దనసరర

95-215/1365

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-10-46
వయససస:20
లస: పప
297
SQX1777762
పపరర: గయరరబబబయ మమదరమమటర

95-215/62

తసడడ:ద జయరరస మమదరమమటర
ఇసటట ననస:19-10-48
వయససస:44
లస: పప
95-215/1366

300
SQX2561041
పపరర: లకడకననరరయణ గయడద

95-215/1718

తసడడ:ద రవసదద బబబయ గయడద
ఇసటట ననస:19-10-49
వయససస:19
లస: పప
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SQX1777804
పపరర: కకమల చరరమయమళర
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95-215/64

తసడడ:ద పపదమ చసద చరరమయమళర
ఇసటట ననస:19-10-50
వయససస:28
లస: ససస స
304
SQX1910173
పపరర: వనసకట కకషష మయపలరరజ

95-215/65

95-215/1371

95-215/66

95-119/678

95-215/1714

95-215/1713

95-215/1382

తసడడ:ద బసగరరయఖ కలమకరర
ఇసటట ననస:19-10-85
వయససస:22
లస: పప

314
SQX1940808
పపరర: మధస మలర కర కసపర

317
SQX2553667
పపరర: శశశదనబ షపక

320
SQX2553832
పపరర: వనసకయమక మలలర ల

323
SQX2136760
పపరర: కకటటశశరర తఖతమయలయ

95-185/63

326
SQX2387926
పపరర: అనసష కరమననన

95-215/67

329
SQX2149672
పపరర: మరబ దసదచకలల
భరస : పసరయఖ దసదచకలల
ఇసటట ననస:19-10-87
వయససస:42
లస: ససస స

309
SQX2446250
పపరర: శవ గగపస బజరర

95-215/1372

312
SQX2533552
పపరర: గగపరలకకషష పడనఖల

95-215/1708

315
SQX1940790
పపరర: పదసరద రరవప కసపర

95-215/68

తసడడ:ద జజజ నయఖ కసపర
ఇసటట ననస:19-10-63/1
వయససస:40
లస: పప
95-215/1715

318
SQX2480770
పపరర: భబరర వ తమకశశటట

95-215/1379

తలర : మసగమక తమకశశటట
ఇసటట ననస:19-10-69
వయససస:19
లస: పప
95-215/1716

321
SQX1967728
పపరర: ననగ తదవనణణ చరరమయమళర

95-215/69

తలర : బకవత చరరమయమళర
ఇసటట ననస:19-10-70
వయససస:20
లస: ససస స
95-215/1383

324
SQX1873140
పపరర: ససవరష మగరల

95-185/62

భరస : ససవర ననగరరజ మగరల
ఇసటట ననస:19-10-80 ETUKUR ROAD
వయససస:25
లస: ససస స
95-215/1384

భరస : శవ తదజ
ఇసటట ననస:19-10-83
వయససస:32
లస: ససస స
95-215/1386

95-215/1370

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-10-55
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససరర బబబయ తఖతమయలయ
ఇసటట ననస:19-10-80/B
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:19-10-81
వయససస:23
లస: పప
328
SQX2145449
పపరర: వరచసదద కలమకరర

95-215/1373

భరస : వరయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:19-10-69
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద పరసడడ తఖతమయలయ
ఇసటట ననస:19-10-80/B
వయససస:54
లస: పప
325
SQX1812239
పపరర: దసరరర రరవప పపరస

311
SQX2246288
పపరర: ససబదమణఖస పడనఖల

306
SQX2385391
పపరర: ససరరష కకజకర

తసడడ:ద తషరరపత రరవప బజరర
ఇసటట ననస:19-10-54
వయససస:18
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:19-10-66
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:19-10-69
వయససస:83
లస: పప
322
SQX2136786
పపరర: ససరర బబబయ తఖతమయలయ

95-202/836

తలర : పదసరద రరవప కసపర
ఇసటట ననస:19-10-63/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-10-66
వయససస:38
లస: పప
319
SQX2553642
పపరర: వరయఖ మలలర ల

308
SQX2181766
పపరర: మహహననజ షపక

95-215/1368

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకజకర
ఇసటట ననస:19-10-51/C
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పడనఖల
ఇసటట ననస:19-10-55
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద శవయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:19-10-61
వయససస:19
లస: ససస స
316
SQX2553659
పపరర: బబష షపక

95-215/1369

తసడడ:ద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:19-10-52
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర వసకయయపరటట
ఇసటట ననస:19-10-55
వయససస:41
లస: ససస స
313
SQX2066827
పపరర: అసజల కకమమర

305
SQX2265114
పపరర: గయరవమక కకజకర

303
SQX2165629
పపరర: రజషక శశక

తసడడ:ద లతఫ శశక
ఇసటట ననస:19-10-50
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకజకర
ఇసటట ననస:19-10-51/C
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససరరశ కకజకర
ఇసటట ననస:19-10-51/C
వయససస:27
లస: ససస స
310
SQX1774868
పపరర: అసజల వసకయయపరటట

95-215/1367

భరస : లతఫ శశక
ఇసటట ననస:19-10-50
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మయపలరరజ
ఇసటట ననస:19-10-51/c
వయససస:22
లస: పప
307
SQX2386258
పపరర: రమణ కకజకర

302
SQX2160422
పపరర: షరహహననబ శశక

327
SQX2289296
పపరర: సరయ శశషసకళ వరమలర

95-215/1385

భరస : రరమ కకషష వరమలర
ఇసటట ననస:19-10-84
వయససస:19
లస: ససస స
95-215/1387

330
SQX2396315
పపరర: రమదదవ మతషకలరర

95-215/1388

భరస : వనసకటటశశరరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:19-10-87
వయససస:28
లస: ససస స
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SQX2375962
పపరర: పపషల లత ఎడడస
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95-215/1389

భరస : పదసరద రజడడర ఎడడస
ఇసటట ననస:19-10-88
వయససస:45
లస: ససస స
334
SQX1777705
పపరర: పదత వనసకటటశశరరర

95-215/71

తసడడ:ద పదత ససతయఖ
ఇసటట ననస:19-10-92/A
వయససస:57
లస: పప
337
SQX2441442
పపరర: ససరరశ వగర

95-215/1392

95-215/1331

తసడడ:ద పదసరద రరవప మయరరరర
ఇసటట ననస:19-10-90
వయససస:22
లస: పప

335
SQX1977768
పపరర: హరర పవన కలయఖణ పదత

336
SQX2439461
పపరర: వనయ వగర

338
SQX1964196
పపరర: సతష కలమయర అసగడడ

341
SQX1833375
పపరర: గగపస కకషష గయమకడడలర

95-215/75

344
SQX2538668
పపరర: తరరమలశశటట శకదదవ

తసడడ:ద తదమబరరసలల మకర
ఇసటట ననస:19-10-107 YETUKURU ROAD
వయససస:36
లస: పప

భరస : తరరమలశశటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-10-109/A
వయససస:36
లస: ససస స

346
SQX2545697
పపరర: తరరమలశశటట వనసకటటశశరరర

347
SQX1861509
పపరర: గసగరశశటట వర శవ లకడక

95-205/922

తసడడ:ద తరరమలశశటట చచనన కరశవపలల
ఇసటట ననస:19-10-109/A
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:19-10-117
వయససస:31
లస: ససస స

349
SQX2369809
పపరర: తరరణ కలమయర వనలగపపడడ

350
NDX2664423
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

95-215/1334

తసడడ:ద రరజ రమమశ వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:19-10-118
వయససస:25
లస: పప
95-215/1337

తసడడ:ద ససబదహకణఖస తలయరర
ఇసటట ననస:19-12-12 1 LINE
వయససస:18
లస: ససస స

95-215/73

95-215/1342

356
SQX2300432
పపరర: అనసనరఖ కరతదకలసతన

95-215/74

359
SQX2523736
పపరర: మరరయమక మణణక
భరస : ససబసయఖ మణణక
ఇసటట ననస:19-12-16
వయససస:46
లస: ససస స

339
SQX2132504
పపరర: రరమ దదవ మరస

95-215/1393

342
SQX2022382
పపరర: గగపసకకషష గబమయకదదలర

95-215/1271

తసడడ:ద కకషషయఖ గబమయకదదల
ఇసటట ననస:19-10-102/a
వయససస:22
లస: పప
95-205/903

345
SQX2538692
పపరర: తరరమలశశటట వనసకటటశశరరర

95-205/904

తసడడ:ద తరరమలశశటట చచనన కరశవపలల
ఇసటట ననస:19-10-109/A
వయససస:42
లస: పప
95-215/76

348
SQX2412930
పపరర: ఖససస షపక

95-215/1333

తసడడ:ద హసరసనన షపక
ఇసటట ననస:19-10-117
వయససస:44
లస: పప
94-214/700

351
SQX2045599
పపరర: మసరసన బ షపక

95-215/1273

భరస : ఉమర వల షపక
ఇసటట ననస:19-10-127
వయససస:71
లస: ససస స
95-215/1339

354
NDX3120441
పపరర: లకడక ధరకవరపప

94-245/1127

భరస : కకషష ధరకవరపప
ఇసటట ననస:19-10-199
వయససస:48
లస: ససస స
95-215/1343

భరస : వససత రరవప కరతదకలసతన
ఇసటట ననస:19-10-199
వయససస:32
లస: ససస స
95-205/905

95-215/1391

తసడడ:ద ననగర రజడడర మరస
ఇసటట ననస:19-10-99/A
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తలల
ర రర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-10-135/3
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద శరసతయఖ కసతదకలసతన
ఇసటట ననస:19-10-199
వయససస:39
లస: పప
358
SQX2539229
పపరర: తదజశశ తలయరర

353
SQX2387207
పపరర: పపడర నమయఈ తలల
ర రర

95-215/70

తసడడ:ద దదబసయఖ వగర
ఇసటట ననస:19-10-94
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఉమర వల షపక
ఇసటట ననస:19-10-127
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శకనస మమడ
ఇసటట ననస:19-10-127
వయససస:37
లస: ససస స
355
SQX2301364
పపరర: వససత రరవప కసతదకలసతన

95-215/72

తసడడ:ద కకషషయఖ గయమకడడలర
ఇసటట ననస:19-10-102/A
వయససస:23
లస: పప

343
SQX1805316
పపరర: అపలలననయయడడ మకర

333
SQX1978493
పపరర: రతన కలమయర మయరరరర

తసడడ:ద ఆసజననయ ససబస రరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:19-10-89
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:19-10-98
వయససస:42
లస: పప

భరస : కల భగవరన బబబయ బటటటల
ఇసటట ననస:19-10-100
వయససస:34
లస: ససస స

352
SQX2250611
పపరర: పరరశత మమడ

95-187/373

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప పదత
ఇసటట ననస:19-10-92/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద దదబసయఖ వగర
ఇసటట ననస:19-10-94
వయససస:18
లస: పప
340
SQX2258226
పపరర: భయలకడక బటటటల

332
SQX2056430
పపరర: పపజత ననరలశశటట

357
SQX2250512
పపరర: వలర భ ఇసదదరర

95-215/1394

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-11-37
వయససస:37
లస: ససస స
95-214/1464

360
SQX1777788
పపరర: జయ లకడక కరశసశశటట

95-215/79

తసడడ:ద మలలర శశర రరవప కరశసశశటట
ఇసటట ననస:19-12-20
వయససస:34
లస: ససస స
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361
SQX1777754
పపరర: శవమక కరససశశటట
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95-215/80

భరస : మలలర శశర రరవప కరససశశటట
ఇసటట ననస:19-12-20
వయససస:54
లస: ససస స
364
SQX1912039
పపరర: రతన కలమయరర మచరర

95-214/9

95-215/81

Deleted
95-214/12

భరస : వనసకటటశశరరర గయసజ
ఇసటట ననస:19-12-73
వయససస:47
లస: ససస స
373
SQX1911700
పపరర: శకనవరసరరవప బతషల

95-214/13

95-214/16

368
SQX1862259
పపరర: లకడక వలలర పప

95-214/11

భరస : గగవసదస వలలర పప
ఇసటట ననస:19-12-64
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:19-12-126
వయససస:69
లస: పప

366
SQX2282630
పపరర: అఫస ద జ షపక

371
SQX2522829
పపరర: వనయ కలమయర చలర

95-205/886

95-215/1395

369
SQX2017705
పపరర: శసకర చలర

95-214/1135

372
NDX2412187
పపరర: లకడక దసరర వనమయల

94-213/25

తసడడ:ద రమణనరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:19-12-103
వయససస:24
లస: ససస స

374
SQX1911726
పపరర: మలర కరరరనన రరవప బతషల

95-214/14

375
SQX1862507
పపరర: షపక మరర వల

95-214/15

తసడడ:ద మరర హహసపన
ఇసటట ననస:19-12-116
వయససస:41
లస: పప

377
SQX1862317
పపరర: యయగయఖ బసడనరర

95-214/17

378
NDX2637858
పపరర: అనసష పపలపరటట

94-213/735

తసడడ:ద సతఖననరరయణ పపలపరటట
ఇసటట ననస:19-12-125/1
వయససస:21
లస: ససస స

380
SQX2058634
పపరర: లల ననగయర మరవల వనలలగగటట

95-183/741

తసడడ:ద చనన ననసర వనలలగగటట
ఇసటట ననస:19-12-138
వయససస:19
లస: పప

381
SQX2043883
పపరర: ఏవపరర మధవ రజడడర ఏవపరర

385
SQX2045417
పపరర: అమననబ బబగస

Deleted

తసడడ:ద రహమతతలయర షపక
ఇసటట ననస:19-12-182,7th line
వయససస:19
లస: పప
95-214/1133

భరస : కరరమయలర బబగస
ఇసటట ననస:19-12-202
వయససస:38
లస: ససస స
388
SQX0626499
పపరర: గన షససదన సయఖద�
తసడడ:ద అలయరబక�
ఇసటట ననస:19-12-223
వయససస:32
లస: పప

386
SQX2072270
పపరర: బబజ షపక

95-214/1134

తసడడ:ద కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:19-12-202
వయససస:21
లస: పప
95-222/1233

389
SQX2050516
పపరర: రమణ తసగరరరల
భరస : వనసకటరజడడర తసగరరరల
ఇసటట ననస:19-12-231/2
వయససస:35
లస: ససస స

95-202/731

భరస : వజయ భబసకర రజడడర శనగ
ఇసటట ననస:19-12-153,LRR COLONY
వయససస:31
లస: ససస స

95-199/935 383
95-214/1473 384
382
SQX2075513
SQX2536589
SQX1973445
పపరర: పవన కలమయర రజడడర చసతలపపడడ
పపరర: షపక అజకతషలయర షపక అజకతషలయర
పపరర: హససనబబగ షపక

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:19-12-172
వయససస:18
లస: పప

95-214/8

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:19-12-72
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రరమయలల బసడనరర
ఇసటట ననస:19-12-119/2
వయససస:45
లస: పప
95-50/29

363
SQX1913375
పపరర: మరరబ అలయయస మమఘన
మరబతస న
భరస : సతఖననరరయణ మరబతస న
ఇసటట ననస:19-12-27
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద చస బబష షపక
ఇసటట ననస:19-12-52
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:19-12-104
వయససస:31
లస: పప

భరస : యయగయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:19-12-119/2
వయససస:46
లస: ససస స
379
SQX1758226
పపరర: చన ససబబసరరవప పరదరరస

95-214/10

తసడడ:ద కకషష చలర
ఇసటట ననస:19-12-100
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:19-12-104
వయససస:28
లస: పప
376
SQX1862424
పపరర: కకటటశశరమక బసడనరర

365
SQX1967033
పపరర: ససతతశ ససదన ద
తలర : కలమయరర ససదన ద
ఇసటట ననస:19-12-34
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-12-59
వయససస:38
లస: పప
370
SQX1840750
పపరర: రరమయలమక గయసజ

95-215/1275

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పచచవ
ఇసటట ననస:19-12-20
వయససస:22
లస: పప

భరస : అరరనన మచరర
ఇసటట ననస:19-12-32/2
వయససస:30
లస: ససస స
367
SQX1777721
పపరర: గరలయఖ బతష
స ల

362
SQX2043222
పపరర: హరరశ పచచవ

95-214/19

Deleted

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

387
SQX2549830
పపరర: పదవలర క అనననబబ యనన

95-214/1480

తసడడ:ద శతనరరస అనననబబ యనన
ఇసటట ననస:19-12-219
వయససస:22
లస: ససస స
95-202/732

390
SQX2077832
పపరర: వనసకటరజడడర తసగరరరల

95-204/713

తసడడ:ద గయరవరరజడడర తసగరరరల
ఇసటట ననస:19-12-231/2
వయససస:41
లస: పప
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391
SQX1949932
పపరర: జజన బబషర సయయద
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95-224/11

తసడడ:ద గఫపర సయయద
ఇసటట ననస:19-12-257/1
వయససస:43
లస: పప
394
SQX1778000
పపరర: మభయ ససభబన పఠరన

95-214/21

95-214/22

95-214/23

95-220/1122

95-220/1559

95-1/997

418
SQX1778232
పపరర: ననగ మలలర శశరర జజమల
భరస : ససపత కలమయర
ఇసటట ననస:19-13-53
వయససస:25
లస: ససస స

95-214/1183

404
SQX2145464
పపరర: అబయనల వజద షపక

407
SQX2279222
పపరర: కలలణ తలల
ర రర

410
SQX2229326
పపరర: శరసబయఖ ససదస

95-214/1202

95-214/1204

95-214/1197

399
SQX2231827
పపరర: అనసరరధ మరరనన

95-213/932

402
SQX2388445
పపరర: ననగబర బబషర షపక

95-214/1196

405
SQX2145498
పపరర: శశశదన బఇవనస షపక

95-214/1198

భరస : అబయనల వజద షపక
ఇసటట ననస:19-13-23
వయససస:25
లస: ససస స
95-220/1123

408
SQX2146066
పపరర: జనస షపక

95-214/1199

తసడడ:ద మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:19-13-29
వయససస:19
లస: ససస స
95-214/1200

411
SQX2271021
పపరర: చచసచమక ససదస

95-214/1201

భరస : శరసబయఖ ససదస
ఇసటట ననస:19-13-31
వయససస:47
లస: ససస స

95-214/1203 414
413
SQX2285765
SQX2265478
పపరర: లకడక నరసససహ మబరరస కసదదకటర
పపరర: ననగ కకమల కసదదకటర

95-220/1124

తసడడ:ద లకడక నరసససహ రరవప కసదదకటర
ఇసటట ననస:19-13-39
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద లకడక నరసససహ మబరరస కసదదకటర
ఇసటట ననస:19-13-39
వయససస:20
లస: ససస స

416
SQX2073500
పపరర: పదవలర క ఆలలకస

417
SQX2266815
పపరర: చసదదశశఖర చచలర

95-204/714

తసడడ:ద తషలసస రరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:19-13-45/A
వయససస:18
లస: ససస స
95-214/24

95-203/932

తసడడ:ద కరమయలల షపక
ఇసటట ననస:19-13-21
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ ససదస
ఇసటట ననస:19-13-31
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చచలర
ఇసటట ననస:19-13-36
వయససస:41
లస: ససస స
415
SQX2267714
పపరర: అనల వనసకట కకషష కలమయర
జరమల
తసడడ:ద ససపత కలమయర జరమల
ఇసటట ననస:19-13-41
వయససస:35
లస: పప

401
SQX2409944
పపరర: మలలర శశర రరవప గగపస

396
SQX2044253
పపరర: సపనహ బసదస గగససల

తసడడ:ద అబబసయ మననన
ఇసటట ననస:19-13-14
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-13-28
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: రసబబబయ
ఇసటట ననస:19-13-31
వయససస:29
లస: పప
412
SQX2168110
పపరర: కకటటశశరర చచలర

95-214/1205

తసడడ:ద అబయనల మజద షపక
ఇసటట ననస:19-13-23
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:19-13-25
వయససస:28
లస: ససస స
409
SQX2099190
పపరర: వనసకటటశశరరర ససదస

398
SQX2168144
పపరర: కరరశరక షపక

95-214/20

భరస : ననగయర బబబయ షపక
ఇసటట ననస:19-12-277
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖ ననరరయణ గగపస
ఇసటట ననస:19-13-17
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరజడడర పపల
ఇసటట ననస:19-13-21
వయససస:32
లస: పప
406
SQX2551372
పపరర: పపషల లత పససపపలలటట

95-202/733

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:19-13-5
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ గగపస
ఇసటట ననస:19-13-15
వయససస:46
లస: పప
403
SQX2165322
పపరర: పదభబకర పపల

395
SQX2079069
పపరర: మసరసన వల షపక

393
SQX1861608
పపరర: ననగ మలర శవరర నలర బబ తషల

భరస : చసదద సపకర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:19-12-271
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: హలమయబ షపక
ఇసటట ననస:19-12-277
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద బబలరజడడర
ఇసటట ననస:19-12-1133
వయససస:32
లస: పప
400
SQX1777929
పపరర: మలలర శశర రరవప గగపస

95-224/1177

తసడడ:ద జజన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:19-12-257/1
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : హబబన పఠరన
ఇసటట ననస:19-12-275
వయససస:22
లస: పప
397
SQX0741512
పపరర: శకనవరస రజడడర మసడచదన సల

392
SQX2051316
పపరర: అయయషర సయఖద

419
SQX2168136
పపరర: హహబననన షపక

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చచలర
ఇసటట ననస:19-13-52
వయససస:20
లస: పప
95-214/1206

Deleted

భరస : రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:19-13-55
వయససస:19
లస: ససస స

95-220/1470

420
SQX1833433
పపరర: మణణకసఠ గయపరస జజన రర

95-214/25

తసడడ:ద మయకరససశరరరరవ జజన రర
ఇసటట ననస:19-13-57/2
వయససస:37
లస: పప
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SQX1913441
పపరర: జజన షపక
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95-214/26

తసడడ:ద గగసప షపక
ఇసటట ననస:19-13-61
వయససస:32
లస: పప
424
SQX1862101
పపరర: బబల రజడడర కకసడపరజడడర

95-214/1207

తసడడ:ద బయజన షపక
ఇసటట ననస:19-13-63
వయససస:20
లస: పప
95-214/27

తసడడ:ద చసదద రజడడర కకసడపరజడడర
ఇసటట ననస:19-13-68
వయససస:47
లస: పప
427
SQX2500130
పపరర: ససబసమక పగడల

422
SQX2144053
పపరర: యయసఫ బబష షపక

425
SQX2155166
పపరర: శవమక పగడనల

భరస : ననరరయణ రజడడర పగడల
ఇసటట ననస:19-13-68
వయససస:44
లస: ససస స

95-214/1208

428
SQX1835214
పపరర: ననగలకడక జకక

95-216/14

95-214/1448 431
430
SQX2500049
SQX2255792
పపరర: వనసకట ననరరయణ రజడడర కకపపలల
పపరర: వనసకటటశశరరర యయరవ

433
SQX1907690
పపరర: పప లమక కకసడపరజడడర
భరస : బబలరజడడర కకసడపరజడడర
ఇసటట ననస:19-13-71
వయససస:40
లస: ససస స
436
SQX2515229
పపరర: ససబసరరవప పస టట

95-203/1319

95-214/29

95-214/31

95-214/1142

440
SQX2075901
పపరర: వరసజననయయలల ససదస

443
SQX2075943
పపరర: ఏసరరణణ షపక

95-214/1145

446
SQX2169274
పపరర: నససమ షపక

95-214/1143

భరస : జజనస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-13-92 4TH LINE GANDHI N
వయససస:70
లస: ససస స

449
SQX1861947
పపరర: మహబబబ బ షపక

భరస : బబల రజడడర కకసడపరజడడర
ఇసటట ననస:19-13-68
వయససస:40
లస: ససస స
432
SQX1913342
పపరర: బల రజడడర కకసడపరజడడర

95-214/28

435
SQX2030609
పపరర: వనసకట రరజ శశఖర ననగస

95-216/948

438
SQX2151876
పపరర: బల ననగ రరజ వదన

95-214/1210

441
SQX1965870
పపరర: రరమయసజననయయలల ససదస

95-214/30

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ ససదస
ఇసటట ననస:19-13-75/2
వయససస:27
లస: పప
95-214/1144

444
SQX1913284
పపరర: ఉమ ససజనఖ వరరకలటట

95-214/32

భరస : శవ వనసకట ననగజసదద కలమయర వరరకలటట
ఇసటట ననస:19-13-90
వయససస:32
లస: ససస స
95-214/1211

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:19-13-92
వయససస:24
లస: ససస స
95-214/54

95-216/15

తసడడ:ద రమయరరవప వదన
ఇసటట ననస:19-13-74
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద హజరత షపక
ఇసటట ననస:19-13-88
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద అబయనల అజజ షపక
ఇసటట ననస:19-13-92
వయససస:33
లస: పప
448
SQX1861814
పపరర: ఈశశర రరవప చపరల

437
SQX2045383
పపరర: జనస షపక

429
SQX1848886
పపరర: పస లమక కకసడపరజడర డ

తసడడ:ద రరమయఖ ననగస
ఇసటట ననస:19-13-73
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ ససదస
ఇసటట ననస:19-13-75
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమయసజననయయలల ససదస
ఇసటట ననస:19-13-75/2
వయససస:22
లస: ససస స
445
SQX2019982
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-216/17

భరస : కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:19-13-74
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ ససదస
ఇసటట ననస:19-13-75
వయససస:23
లస: పప
442
SQX1965888
పపరర: వజయలకడక ససదస

434
SQX1861434
పపరర: రరణయక దదవ మమమలవరపప

95-214/1209

తసడడ:ద చసదద రజడడర కకసడపరజడడర
ఇసటట ననస:19-13-71
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమ కకషష రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:19-13-73
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : గసగదదవ పస టట
ఇసటట ననస:19/13/74
వయససస:20
లస: పప
439
SQX1965771
పపరర: వరసజననయయలల ససదస

95-213/933

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ రజడర డ యయరవ
ఇసటట ననస:19-13-71
వయససస:36
లస: పప
95-216/16

426
SQX2240141
పపరర: రరజరశశరర సనర
భరస : వనసకటటశశరరర సనర
ఇసటట ననస:19-13-68
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అనల వనసకట కకషష కలమయర జకక
ఇసటట ననస:19-13-68
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద మయసల రజడడర కకపపలల ఫరదర
ఇసటట ననస:19-13-68/b
వయససస:38
లస: పప

95-216/13

తసడడ:ద చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-13-63
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రజడడర పగడనల
ఇసటట ననస:19-13-68
వయససస:27
లస: ససస స
95-214/1452

423
SQX1781269
పపరర: ఇసరకయల షపక

447
SQX1861756
పపరర: మయసతనజ షపక

95-214/53

భరస : అబయనల అజజ షపక
ఇసటట ననస:19-13-92 4TH LINE GANDHI N
వయససస:50
లస: ససస స
95-214/55

భరస : జజనస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-13-92 4TH LINE GANDHI N
వయససస:70
లస: ససస స

450
SQX1861897
పపరర: అబయనల అజజ షపక

95-214/56

తసడడ:ద అబయనల హకకమ షపక
ఇసటట ననస:19-13-92 4TH LINE GANDHI N
వయససస:55
లస: పప
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451
SQX1862002
పపరర: కకషష కలమయరర రరచగరరర

95-214/33

భరస : వరననరరయయణ రరచగరరర
ఇసటట ననస:19-13-98
వయససస:54
లస: ససస స
454
SQX2266690
పపరర: గగపస సపటట ననన

95-214/1166

95-190/967

95-214/1167

95-214/1450

95-214/1172

95-95/50

95-214/39

తసడడ:ద రగసస రజడడర తననపరరస
ఇసటట ననస:19-13-124/8
వయససస:31
లస: పప
475
SQX2500080
పపరర: కరశస షపక

భరస : ససలయసన పఠరన
ఇసటట ననస:19-13-137
వయససస:58
లస: ససస స

95-214/1168

464
SQX2151108
పపరర: వనసకట సరశమ మయవశ

95-214/1451

95-214/1170

459
SQX2045334
పపరర: గయరరవరన న చసడడ

95-214/1136

462
SQX2249993
పపరర: పదశరసత యసబడడ

95-214/1169

465
SQX2151041
పపరర: వనసకయమక మయవశ

95-214/1171

భరస : వనసకట సరశమ మయవశ
ఇసటట ననస:19-13-109
వయససస:54
లస: ససస స

95-214/1173 468
467
SQX2432789
SQX2262103
పపరర: వనసకట మయరళ కకషష తననరర
పపరర: తననరర శవ పరరశత

470
SQX2016210
పపరర: ససనత బబరరరమమసత

95-214/1174

భరస : తననరర వనసకట మయరళ కకషష
ఇసటట ననస:19-13-121/A
వయససస:28
లస: ససస స
95-214/1137

471
SQX1971837
పపరర: ననగరసదదస తననపరరస

95-214/38

భరస : వజయ భబసకర రరవప బబరరరమమసత
ఇసటట ననస:19-13-124
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రజడడర తననపరరస
ఇసటట ననస:19-13-124/8
వయససస:28
లస: ససస స

473
SQX2374205
పపరర: వనసకట ససనత చనన

474
SQX2500064
పపరర: ఫరతమ షపక

95-214/1175

476
SQX1833458
పపరర: ససబయసలల సససగస

479
SQX2267789
పపరర: హహసపన బఇవనస షపక
భరస : ఇససబ బబష షపక
ఇసటట ననస:19-13-138
వయససస:26
లస: ససస స

95-214/1449

భరస : కరశస షపక
ఇసటట ననస:19-13-0126
వయససస:50
లస: ససస స
95-214/40

భరస : వనసకట సరశమ సససగస
ఇసటట ననస:19-13-128
వయససస:68
లస: ససస స
95-214/1176

95-214/36

తసడడ:ద ననరరయణ యసబడడ
ఇసటట ననస:19-13-108/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరసమ మహన రరవప చనన
ఇసటట ననస:19-13-125/a
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖదర షపక
ఇసటట ననస:19-13-126
వయససస:57
లస: పప
478
SQX2177905
పపరర: మమలయబ పఠరన

461
SQX2232858
పపరర: రజయ ససలయసన షపక

456
SQX1778554
పపరర: ధసరద రరమయఖ తతట

భరస : ఆసజననయయలల చసడడ
ఇసటట ననస:19-13-108
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:19-13-121/A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మయరరత రరవప నలర పననన
ఇసటట ననస:19-13-122
వయససస:23
లస: ససస స
472
SQX1973163
పపరర: వనసకట కకషరష రజడడర తననపరరస

95-214/37

తసడడ:ద ససబసయఖ మయవశ
ఇసటట ననస:19-13-109
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద నరసయఖ కకసడనరర
ఇసటట ననస:19-13-112
వయససస:59
లస: పప
469
SQX1950864
పపరర: సససధస పసదయయ నలర పననన

458
SQX1840768
పపరర: మయసస ఫర షపక

95-214/35

తసడడ:ద లకకయఖ తతట
ఇసటట ననస:19-13-107 SANGADIGUANTA
వయససస:64
లస: పప

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:19-13-108
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ యసబడడ
ఇసటట ననస:19-13-108/2
వయససస:51
లస: పప
466
SQX2396745
పపరర: సరకరరవ కకసడనరర

95-95/1136

తసడడ:ద కరరమబల షపక
ఇసటట ననస:19-13-108
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:19-13-108
వయససస:60
లస: ససస స
463
SQX2500072
పపరర: ననరరయణ యసబడడ

455
SQX2017283
పపరర: వనసకటటష సపటట ననన

453
SQX1861996
పపరర: వరననరరయయణ రరచగరరర

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప రరచగరరర
ఇసటట ననస:19-13-98
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద యలమసద సపటట ననన
ఇసటట ననస:19-13-105
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చసడడ
ఇసటట ననస:19-13-108
వయససస:67
లస: పప
460
SQX2302362
పపరర: గయరరవరన న చసదదలల

95-214/34

తసడడ:ద కకటటశశరరవప రచగరర
ఇసటట ననస:19-13-98
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద లసగరరరవప సపటట ననన
ఇసటట ననస:19-13-100
వయససస:18
లస: పప
457
SQX2060309
పపరర: ఆసజననయయలల చసడడ

452
SQX1951789
పపరర: వర ననరరయణ రచగరర

477
SQX2044915
పపరర: భబరర వ తలర పననన

95-213/865

తసడడ:ద రరమ రరవప తలర పననన
ఇసటట ననస:19-13-132
వయససస:20
లస: ససస స
95-220/1120

480
SQX1884899
పపరర: సరజదన షపక

95-213/18

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-13-140
వయససస:30
లస: ససస స
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481
SQX2284537
పపరర: మలర శశరర ఆరరసపత
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95-214/1177

భరస : ససబసరరవప ఆరరసపత
ఇసటట ననస:19-13-149
వయససస:45
లస: ససస స
484
SQX2524775
పపరర: వరసవ కమకల

95-214/1465

485
SQX2051084
పపరర: దనదసబ షపక

95-214/1179

488
SQX2444339
పపరర: అసగరరరకలల ననగమణణ

భరస : �������� ����� �����
ఇసటట ననస:19-13-168/2
వయససస:43
లస: ససస స
95-214/1184

496
SQX2064384
పపరర: సస న డనసజజ

95-214/1180

95-124/606

499
SQX1977669
పపరర: నగరశశరరరవప వనలలటటహహచయయరర

95-215/82

95-214/43

95-220/25

95-214/44

503
SQX1778471
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర

95-183/742

భరస : చలమయఖ కర
ఇసటట ననస:19-13-170/23
వయససస:29
లస: ససస స

506
SQX1778711
పపరర: చలమయఖ కకరర పరటట

94-180/1383

509
SQX1965763
పపరర: వనసకట నరసమక బబపనపలర
భరస : వనసకటటశశరరర బబపనపలర
ఇసటట ననస:19-13-170/54
వయససస:34
లస: ససస స

492
SQX1789429
పపరర: సనరర బబబయ వనలవనల

95-215/83

495
SQX1913391
పపరర: పసదన మయల కకసడయఖ తచలలకలటర

95-214/42

498
SQX2304046
పపరర: రమణమక మమకల

95-214/1185

501
SQX1988476
పపరర: దసరర రరజ తతట

95-214/1139

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:19-13-170/15
వయససస:21
లస: పప
95-214/45

504
SQX1778315
పపరర: మసగమక మలలర

95-214/46

భరస : ననగరరజ మలలర
ఇసటట ననస:19-13-170/21A
వయససస:39
లస: ససస స
95-214/48

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:19-13-170/23
వయససస:29
లస: పప
95-214/50

95-214/1181

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:19-13-170/10
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటయఖ మలలర
ఇసటట ననస:19-13-170/21
వయససస:47
లస: పప
95-214/47

489
SQX2426047
పపరర: అసగరరరకలల మలర శశరర

తసడడ:ద సరయనన తచలలకలటర
ఇసటట ననస:19-13-170/8
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:19-13-170/15
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మలలర
ఇసటట ననస:19-13-170/21
వయససస:39
లస: ససస స

508
SQX1861657
పపరర: ననగ వనసకట కరశయఖ శశటట పలర

500
NDX2877975
పపరర: దసరర రరజ తతట

95-214/41

తసడడ:ద రరధ కకషష వనలవనల
ఇసటట ననస:19-13-169
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద అబయనల గఫపర మహమకద
ఇసటట ననస:19-13-170/10
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ వనలలటటహహచయయరర
ఇసటట ననస:19-13-170/11
వయససస:49
లస: పప

505
SQX1778349
పపరర: రరమ దదవ కకరర పరటట

497
SQX2058667
పపరర: అబయనల ఘయజ మహమకద

486
SQX1967504
పపరర: హహసపన బ సయఖద

భరస : అసగరరరకలల రమణయఖ
ఇసటట ననస:19-13-167/4
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద సతస రరజ గయతష
స ల
ఇసటట ననస:19-13-170
వయససస:58
లస: పప

భరస : అషదఫఅల మహమకద
ఇసటట ననస:19-13-170/10
వయససస:21
లస: ససస స

502
SQX1778307
పపరర: లకడక మలలర

494
SQX1786748
పపరర: వరరకజ గయతష
స ల

95-214/1178

భరస : ననగయర సయఖద
ఇసటట ననస:19-13-165
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష వనలవనల
ఇసటట ననస:19-13-169
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద షపక మహమకద బబబయ
ఇసటట ననస:19-13-170
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద కరశయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:19-13-170/28
వయససస:21
లస: పప

95-214/1138

భరస : అసగరరరకలల శకనవరససలల
ఇసటట ననస:19-13-167/4
వయససస:33
లస: ససస స

95-214/1182 491
490
SQX2461713
SQX1789403
పపరర: �������� ������� గరడడతతరర
పపరర: శవ ననఈశశరమక వనలవనల

483
SQX2465276
పపరర: సరయ కకరణ గరడడతతరర

తసడడ:ద సతఖస గరడడతతరర
ఇసటట ననస:19-13-160, 7TH LANE
వయససస:21
లస: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-13-164
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కలవకకలల
ఇసటట ననస:19-13-165
వయససస:29
లస: ససస స

493
SQX2356095
పపరర: షపక అమర

95-214/1457

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:19-13-155
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరవనసయయ కమకల
ఇసటట ననస:19-13-162
వయససస:23
లస: ససస స
487
SQX2231306
పపరర: కవత కలవకకలల

482
SQX2509982
పపరర: ససధనరరణణ మతషకలరర

507
SQX1840800
పపరర: నరరష బబపనపలర

95-214/49

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:19-13-170/28
వయససస:22
లస: పప
95-214/51

510
SQX2527745
పపరర: లకడక అనసరరదల

95-214/1466

భరస : శకనస అనసరరదల
ఇసటట ననస:19-13-170/55
వయససస:32
లస: ససస స
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511
SQX2500023
పపరర: వసడనస గగరజకపరటట
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95-214/1447

తసడడ:ద నరసససహ రరవప తననకకసడ
ఇసటట ననస:19-13-170/167
వయససస:23
లస: ససస స
95-214/1187

Deleted

తసడడ:ద కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:19-13-172
వయససస:21
లస: పప
517
SQX1853811
పపరర: పసర హహసపసన షపక

95-214/1186

Deleted

తసడడ:ద ఏసస పడస గగరజకపరటట
ఇసటట ననస:19-13-170/56
వయససస:35
లస: పప
514
SQX2196830
పపరర: మయసస ఫర షపక

512
SQX2473213
పపరర: మధవ తననకకసడ

95-220/27

తసడడ:ద ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:19-13-177
వయససస:32
లస: పప

515
SQX2304988
పపరర: చటటట మక దదవరవరయ

95-214/1188

భరస : వనసకట రరవప దదవరవరయ
ఇసటట ననస:19-13-177
వయససస:60
లస: ససస స
518
SQX1967322
పపరర: రజన వరళళ

95-214/52

తసడడ:ద జగనననథస బసడనరర
ఇసటట ననస:19-13-178/38
వయససస:40
లస: పప
526
SQX2266757
పపరర: నవన యయనసగసటట

95-220/1121

Deleted
95-214/1194

తసడడ:ద హహసససన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:19-13-178-55
వయససస:59
లస: పప
532
SQX2045441
పపరర: మరవల షపక

95-214/1141

95-220/29

తసడడ:ద వనసకట కకటయఖ ఎరర
ఇసటట ననస:19-14-1/9
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప మయధ
ఇసటట ననస:19-13-178/53
వయససస:19
లస: పప

519
SQX2148229
పపరర: వర భదసదడడ బబదమమసటటట

95-214/1189

522
SQX2251163
పపరర: జయ రమ రజడడర సససకర

95-222/1234

525
SQX1848597
పపరర: ననగరసదదయఖ సససహదదద

95-220/28

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ సససహదదద
ఇసటట ననస:19-13-178/49 GANDHI NAGAR
వయససస:39
లస: పప

530
SQX2170330
పపరర: ఏసబ షపక

95-214/1195

95-220/31

తసడడ:ద గల రజడడర దదరరనల
ఇసటట ననస:19-14-2
వయససస:54
లస: పప

95-214/1193

534
SQX2528529
పపరర: బబబ వసకరయల

95-214/1467

Deleted

భరస : శకనస వసకరయల
ఇసటట ననస:19-13-17841
వయససస:23
లస: ససస స
95-220/30

Deleted

539
SQX2145704
పపరర: అదద రజడడర దదరరనల

531
SQX2289700
పపరర: తనమస మమడ
తసడడ:ద శకనస మమడ
ఇసటట ననస:19-13-178/60
వయససస:20
లస: పప

533
SQX1808807
పపరర: మహమకద అల షపక

536
SQX1900604
పపరర: బబబ వసకరయల

95-214/1192

తసడడ:ద వరరసజనయయలల చరర దదననన
ఇసటట ననస:19-13-178/55
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనస వసకరయల
ఇసటట ననస:19-13-17841
వయససస:23
లస: ససస స
95-215/1276

95-220/26

95-214/1191 528
527
SQX2417749
SQX2337160
పపరర: ఉమయ మహహశశర రరవప మయధ
పపరర: ససజవ చరర దదననన

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:19-13-473, 3RD LINE
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస వసకరయల
ఇసటట ననస:19-13-17841
వయససస:23
లస: ససస స
538
SQX2045557
పపరర: శకనవరస ఎరర

95-214/1469

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:19-13-178-55
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:19-13-178/69
వయససస:36
లస: పప
535
SQX1900596
పపరర: బబడక వసకరయల

524
SQX2532182
పపరర: బదదద ������� �����

516
SQX1853829
పపరర: నససమయ షపక

తసడడ:ద లకక రజడడర సససకర
ఇసటట ననస:19-13-178/8
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: ససగరతగసతన దనసచ ����������
ఇసటట ననస:19-13-178/44
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద శకనస యయనసగసటట
ఇసటట ననస:19-13-178/51
వయససస:21
లస: పప
529
SQX2262491
పపరర: మమలయల షపక

95-219/798

భరస : శకనస నననబబల
ఇసటట ననస:19-13-178
వయససస:35
లస: ససస స
95-212/1041

తసడడ:ద రరమయఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:19-13-172
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద జసగమయఖ బబదమమసటటట
ఇసటట ననస:19-13-178
వయససస:64
లస: పప

95-214/1190 521
520
SQX2461192
SQX2046845
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నగయలపరటట
పపరర: ససజజత నననబబల

523
SQX2524478
పపరర: ఆసజననయయలల బసడనరర

95-214/1140

భరస : పసర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:19-13-177
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అనల వరళళ
ఇసటట ననస:19-13-178
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ నగయలపరటట
ఇసటట ననస:19-13-178
వయససస:50
లస: పప

513
SQX1986678
పపరర: సరయ కలమయర వలర భననన

95-214/1212

537
SQX2074185
పపరర: ససతనరరమయఖ కకసన

95-219/799

తసడడ:ద కకటయఖ కకసన
ఇసటట ననస:19-14-1/4
వయససస:49
లస: పప
540
SQX2525061
పపరర: అచసతరరవ చసదదలల

95-219/1100

తసడడ:ద ససబదమణనఖచనరర చసదదలల
ఇసటట ననస:19-14-2/12A
వయససస:49
లస: పప
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541
SQX2503803
పపరర: వనసకట అనల కలమయర
గబమయకదదల
తసడడ:ద శకనవరస రరవప గబమయకదదల
ఇసటట ననస:19-14-6
వయససస:21
లస: పప

95-214/1454

Deleted

544
SQX2180396
పపరర: పదసరద కలశ

95-217/823

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర లయతద కలశ
ఇసటట ననస:19-14-7
వయససస:55
లస: పప
547
SQX2530566
పపరర: శకనవరసరరవప ఠమకసపత

95-205/897

Deleted
95-217/802

తసడడ:ద వర రజడడర బబతషకలరర
ఇసటట ననస:19-14-12/1
వయససస:38
లస: పప
553
SQX2543759
పపరర: కకటటశశర రరవప మమకల

95-224/1681

95-217/807

95-217/769

95-205/873

భరస : రరజశశర రరవప గసధస
ఇసటట ననస:19-14-32
వయససస:28
లస: ససస స

95-217/801

భరస : చచనన వర ననరరయణ
ఇసటట ననస:19-14-12
వయససస:35
లస: ససస స

554
SQX2309391
పపరర: షపక సనరజ బబబయ

557
SQX2183614
పపరర: సతస ర సయద

560
NDX3042199
పపరర: శరకవసత కకసడపలర

563
SQX2034247
పపరర: రజషక షపక

95-217/810

566
SQX2543221
పపరర: అపసర షపక

95-223/1173

569
SQX1985860
పపరర: ననగబర భబష షపక
తసడడ:ద బబషసద మబససలల
ఇసటట ననస:19-14-32/2
వయససస:26
లస: పప

95-217/800

549
SQX2534493
పపరర: శకనవరసరరవప ఠమకసపత

95-219/1119

552
SQX2488112
పపరర: గగవసద చరర మదసర

95-217/962

తసడడ:ద గసగరధరస ఆచనరర మదసర
ఇసటట ననస:19-14-14
వయససస:59
లస: పప
95-217/805

555
SQX2123503
పపరర: ఫరతమ సయద

95-217/806

భరస : ఖజ సయద
ఇసటట ననస:19-14-23
వయససస:25
లస: ససస స
95-217/808

95-215/1397
558
SQX2270338
పపరర: పవన సతఖ ననగ అమకత లకడక
పరరజపలర
తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప పరరజపలర
ఇసటట ననస:19-14-26
వయససస:18
లస: ససస స

94-236/740

561
SQX2154730
పపరర: శరకవసత కకసడపలర

95-217/809

భరస : తతట భబరర వ కకసడపలర
ఇసటట ననస:19-14-26/a
వయససస:26
లస: ససస స
95-217/770

564
SQX2524296
పపరర: సరయ రరజరసదద ససన శశటట

95-219/1098

తసడడ:ద రమమశ ససన శశటట
ఇసటట ననస:19-14-29
వయససస:27
లస: పప
95-214/1476

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:19-14-32
వయససస:23
లస: ససస స
95-217/812

546
SQX2286276
పపరర: వజయ కలమయరర అనకరర

తసడడ:ద బబలయఖ ఠమకసపత
ఇసటట ననస:19-14-12
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద రహహస ఖయన షపక
ఇసటట ననస:19-14-29
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప టసకసరల
ఇసటట ననస:19-14-30
వయససస:45
లస: ససస స
568
SQX2213924
పపరర: లకడక గసధస

548
SQX2286615
పపరర: చచనన లకడక నరసమక

551
SQX2447035
పపరర: ఉమదదవ పప ఠకమబరర

95-217/819

భరస : పదకరశ రరవప అనకరర
ఇసటట ననస:19-14-11
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భబరర వ తతట
ఇసటట ననస:19-14-26/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప నరమమసత
ఇసటట ననస:19-14-29
వయససస:21
లస: పప
565
SQX2459253
పపరర: గగవసదమక టసకసరల

95-219/1095

తసడడ:ద మయబససభబన సయద
ఇసటట ననస:19-14-23
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద శకనస గణపత
ఇసటట ననస:19-14-26
వయససస:22
లస: పప
562
SQX2518231
పపరర: పపరష గణణశ నరమమసత

545
SQX2519304
పపరర: వసపశశశరమయక రల

543
SQX2127421
పపరర: మధవ రరవపల

తసడడ:ద వనసకటననరరయణ రరవపల
ఇసటట ననస:19-14-6
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద షపక ససభబన
ఇసటట ననస:19-14-19
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద మయబయ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:19-14-23
వయససస:21
లస: ససస స
559
SQX2026987
పపరర: అశశక గణపత

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవపల
ఇసటట ననస:19-14-6
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ రరవప పప ఠకమబరర
ఇసటట ననస:19-14-12/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనననకనవర మమకల
ఇసటట ననస:19-14-16
వయససస:68
లస: పప
556
SQX2126456
పపరర: ససఫసయయ సయద

95-217/818

భరస : రమణ రల
ఇసటట ననస:19-14-10
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలయఖ ఠమకసపత
ఇసటట ననస:19-14-12
వయససస:64
లస: పప
550
SQX2151892
పపరర: శశషస రజడడర బబతషకలరర

542
SQX2128668
పపరర: లకడక తషలశమక రరవపల

567
SQX2447738
పపరర: కకషషమబరరస ఆతకకలరర

95-217/811

తసడడ:ద యగయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:19-14-32
వయససస:52
లస: పప
95-1/998

570
SQX2133320
పపరర: ననగబర భబష షపక

95-217/813

Deleted

తసడడ:ద బబషసద షపక
ఇసటట ననస:19-14-32/2
వయససస:26
లస: పప
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571
SQX0200063
పపరర: ససబయసలల పపపలల పపపలల

95-216/973

భరస : ససబబసరజడడర పపపలల
ఇసటట ననస:19-14-35
వయససస:47
లస: ససస స
574
SQX2119204
పపరర: కరరమయలర షపక

95-217/816

95-217/973

95-217/820

95-217/822

95-212/777

95-218/598

95-218/601

584
SQX2531648
పపరర: అపసర షపక

587
SQX2031094
పపరర: రవ తదజ మసదరపప

590
SQX2046290
పపరర: భరత కకషష తచడరపప

593
SQX1976612
పపరర: పదశరసత ససరర

95-217/4

596
SQX2373249
పపరర: వనయ బబబయ మలల

95-205/899

తసడడ:ద కకషష మయరళమహన రరవప ససగయరల
ఇసటట ననస:19-14-95 4th line
వయససస:37
లస: పప

599
SQX2074706
పపరర: కలరపరటట నరహరరరరజ
తసడడ:ద కలరపరటట ససరరశరరజ
ఇసటట ననస:19-14-96
వయససస:22
లస: పప

95-217/975

582
SQX2181022
పపరర: వజయలకడక

95-217/821

585
SQX2329332
పపరర: కమల కకశశర బలర పలర

95-217/824

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:19-14-75
వయససస:18
లస: పప
95-217/771

588
SQX2046365
పపరర: వజయ లకడక తచడరపప

95-218/597

భరస : దసరర రరవప టటడడయయపప
ఇసటట ననస:19-14-82/A
వయససస:37
లస: ససస స
95-218/599

591
SQX1960293
పపరర: ఝనస జజన రర

95-218/4

భరస : జగదదశ జజన రర
ఇసటట ననస:19-14-83, 4 TH LANE
వయససస:31
లస: ససస స
95-217/3

594
SQX2353266
పపరర: పదనకవత యసగలశశటట

95-217/825

తసడడ:ద అసకమక యసగలశశటట
ఇసటట ననస:19-14-87
వయససస:21
లస: ససస స
95-217/826

తసడడ:ద శనససస తతన మలల
ఇసటట ననస:19-14-91
వయససస:18
లస: పప
95-188/1367

579
SQX2551117
పపరర: ననగరశశరమక తతట

భరస : వనసఫ హహసపససద
ఇసటట ననస:19-14-65
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: యయమన ససరర
ఇసటట ననస:19-14-87
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయ మయలగడ
ఇసటట ననస:19-14-88/1
వయససస:26
లస: పప
598
SQX2505337
పపరర: శకధర రరవప ససగయరల

95-221/1203

తసడడ:ద దసరరరరరవప తచడరపప
ఇసటట ననస:19-14-82/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : గగపస గగతపరటట
ఇసటట ననస:19-14-85/1
వయససస:20
లస: ససస స
595
SQX1704584
పపరర: ససతతష మయలగడ

581
SQX2467041
పపరర: అనత పస ళళల

95-217/817

భరస : పపలలయర తతట
ఇసటట ననస:19-14-51
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రతననచనరర మసదరపప
ఇసటట ననస:19-14-82
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద దసరర రరవప తదదదయపప
ఇసటట ననస:19-14-82/A
వయససస:23
లస: ససస స
592
SQX2051159
పపరర: ఉష రరణణ గగతపరటట

95-217/974

తసడడ:ద పససట బయడచ షపక
ఇసటట ననస:19-14-70/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:19-14-76/1
వయససస:19
లస: ససస స
589
SQX2046332
పపరర: దదవ పసదయసకర తచడరపప

578
SQX2551109
పపరర: పపలర యఖ తతట

576
SQX2376770
పపరర: పదసనన ఫణణసదద తనడడకకసడ
తసడడ:ద మయరళ కకషష
ఇసటట ననస:19-14-47
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శరవణస పస ళళల
ఇసటట ననస:19-14-63
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకరరరవప ఇరర
ఇసటట ననస:19-14-67
వయససస:20
లస: పప
586
SQX2044824
పపరర: గగతమ పస లశశటట

95-218/648

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ తతట
ఇసటట ననస:19-14-51
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద శరవణస పస ళళల
ఇసటట ననస:19-14-63
వయససస:19
లస: పప
583
SQX2229680
పపరర: పవన ఇరర

575
SQX2197150
పపరర: ననగరసదదరరవప యలమరరస

95-217/815
573
SQX1216945
పపరర: వనసకట రరజశశఖర రజడడర పపపలల

తసడడ:ద ససబస రజడర డ పపపలల
ఇసటట ననస:19-14-35
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:19-14-46
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ తతట
ఇసటట ననస:19-14-51
వయససస:33
లస: పప
580
SQX2461986
పపరర: ఈశశర పస ళళల

95-217/814

భసధసవప: ససబయసలల పపపలల
ఇసటట ననస:19-14-35
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద హనన షపక
ఇసటట ననస:19-14-43
వయససస:22
లస: పప
577
SQX2550929
పపరర: నరసససహరరవప తతట

572
SQX2182822
పపరర: ససబస రజడడర పపపలల

597
SQX1965466
పపరర: జజన షపక

95-218/3

తసడడ:ద ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:19-14-91
వయససస:39
లస: పప
95-218/602

600
SQX2249514
పపరర: శవ పరరశత పసనసమలలర

95-215/1396

భరస : వనసకట ససబస రజడడర పసనసమలలర
ఇసటట ననస:19-14-100
వయససస:34
లస: ససస స
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601
SQX2183739
పపరర: సరసబశవరరవప కకసనరర

95-220/1125

తసడడ:ద ససబసరరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:19-14-108
వయససస:61
లస: పప
95-217/763

తసడడ:ద గగపరల కకషష మబరరస మయవశల
ఇసటట ననస:19-14-121,3/ LINE
వయససస:20
లస: ససస స
95-217/765

95-217/766

95-219/1099

95-217/803

95-218/640

95-208/1136

తసడడ:ద కకటటశశర శరక పసదనవరపప
ఇసటట ననస:19-14-168
వయససస:20
లస: పప

614
SQX2071850
పపరర: చననపల పలర పరటట

617
SQX1956952
పపరర: ననగ రరజజ కలమయరర జసపన

620
SQX1973239
పపరర: ఫణణసదద బబబయ పప ననపలర

623
SQX2358521
పపరర: ఉమయమహహశశరర అపలల

95-218/643

626
SQX2332302
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆరరకటర

95-218/596

629
SQX2179463
పపరర: అనల కలమయర అపలల
తసడడ:ద హరర పదసరద అపలల
ఇసటట ననస:19-14-171
వయససస:23
లస: పప

95-220/1054

612
SQX2500692
పపరర: ననగలకడక చచరరకలరర

95-203/1314

615
SQX2381739
పపరర: మహహశ బబబయ గబమయకదదల

95-218/639

తసడడ:ద హనసమసతరరవప గబమయకదదల
ఇసటట ననస:19-14-139
వయససస:22
లస: పప
95-217/5

618
SQX1848605
పపరర: శరఖమ కలమయర తరరమన

95-220/32

తసడడ:ద గసగ వర ననరరయణ ఆచనరర తరరమన
ఇసటట ననస:19-14-145
వయససస:40
లస: పప
95-217/6

621
SQX2303147
పపరర: అశశక అనననరర

95-217/804

తసడడ:ద ఏలయ
ఇసటట ననస:19-14-152
వయససస:24
లస: పప
95-218/641

95-218/642
624
SQX2358869
పపరర: హహమ తదపపర సససదరర శక అపలల

భరస : హరర కకరణ అపలల
ఇసటట ననస:19-14-161
వయససస:25
లస: ససస స
95-218/644

తసడడ:ద యయలలగగననర నయయ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:19-14-166
వయససస:62
లస: పప
95-218/646

609
SQX2005064
పపరర: శక రరమయలల ఎజనపపరపప

భరస : ఏడడకకసడలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:19-14-137/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప అపలల
ఇసటట ననస:19-14-161
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ కరశ
ఇసటట ననస:19-14-163
వయససస:77
లస: ససస స
628
SQX2261618
పపరర: మణణ బదహక చనరర పసదనవరపప

95-220/1055

తసడడ:ద గగపరల రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:19-14-150
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:19-14-158
వయససస:18
లస: పప
625
SQX2285526
పపరర: ననగవరరన కరశ

611
SQX2017101
పపరర: గరరర పదసరద లకనవరరపప

95-215/1277

తసడడ:ద అపలలననయయడడ ఎజనపపరపప
ఇసటట ననస:19-14-130
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:19-14-144
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద పదభబకర సససగ కతద
ఇసటట ననస:19-14-149
వయససస:18
లస: ససస స
622
SQX2157139
పపరర: మసరసనర రరఫ షపక

95-217/977

భసధసవప: ననగభయషణస పలర పరటట
ఇసటట ననస:19-14-139
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట చరర గగలర పలర
ఇసటట ననస:19-14-142
వయససస:20
లస: ససస స
619
SQX2297984
పపరర: ననగ గరయతద బబయ కతద

608
SQX2556421
పపరర: లకడక వవల

606
SQX2031987
పపరర: వర లకడక ఎజనపపరపప
భరస : శక రరమయలల ఎజనపపరపప
ఇసటట ననస:19-14-130
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష లకనవరరపప
ఇసటట ననస:19-14-137
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వననకటటశశరరఊ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:19-14-137/1
వయససస:35
లస: పప
616
SQX2132157
పపరర: ననగ ఉరరకల దదవ గగలర పలర

95-218/638

భరస : రమణ వవల
ఇసటట ననస:19-14-130
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద కలరరమననయయడడ గగరర
ఇసటట ననస:19-14-135
వయససస:21
లస: పప
613
SQX2524676
పపరర: ఎడడకకసడలల చచరరకలరర

605
SQX2444768
పపరర: వరణణ పదసరద చలపరక

95-217/764
603
SQX2107308
పపరర: వనసకట సరయ తదననథ మయవశల

తసడడ:ద గగపరల కకషష మబరరస మయవశల
ఇసటట ననస:19-14-121/ 3 LINE
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఈశశర పదసరద చలపరక
ఇసటట ననస:19-14-122
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరస బబబయ కలశశటట
ఇసటట ననస:19-14-130
వయససస:23
లస: ససస స
610
SQX2029858
పపరర: మణణ కసట గగరర

95-221/1202

భరస : అదమయ గగటటటమయకకల
ఇసటట ననస:19-14-109
వయససస:33
లస: ససస స

604
SQX2107431
పపరర: దదపసక సరయ లకడక మయవశల

607
SQX2031961
పపరర: సదవసత కలశశటట

602
SQX2446425
పపరర: పదశరసత గగటటటమయకకల

627
SQX2155752
పపరర: వజయ కకషష పపడరవరరపప

95-218/645

తసడడ:ద కకటటశశర శరక పపడరవరరపప
ఇసటట ననస:19-14-168
వయససస:21
లస: పప
95-218/647

630
SQX2283075
పపరర: గగపస ననథ అపలల

95-220/1126

తసడడ:ద హరర పదసరద అపలల
ఇసటట ననస:19-14-171
వయససస:24
లస: పప
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631
SQX1969443
పపరర: శక దసరర మహలకడక అలలగగజ

95-217/7

తసడడ:ద సతఖననరరయణ అలలగగజ
ఇసటట ననస:19-14-175/1
వయససస:23
లస: ససస స
634
SQX1956846
పపరర: నరజ కరపలయవయ

95-217/8

95-202/734

646
SQX2045086
పపరర: ఆశ జజఖత బబ మకల

95-217/12

95-204/715

తసడడ:ద మయరరలడక సనరర బబబయ
ఇసటట ననస:19-15-22-2
వయససస:25
లస: ససస స
652
SQX2375491
పపరర: శసకర పపలర గబర

95-218/652

తసడడ:ద శరసబయఖ పపలర గబర
ఇసటట ననస:19-15-22/4
వయససస:34
లస: పప

641
SQX2072049
పపరర: మణణకరసటటశశరర యరక

644
SQX1854256
పపరర: వనసకట లకడక పసదయయ పరదరరర

95-220/1533

తసడడ:ద పదకననభ రరవప పతద
ఇసటట ననస:19-15-1
వయససస:18
లస: ససస స
95-218/604

95-217/13

642
SQX2508653
పపరర: శత మహలకడక దనసరర

95-214/1455

భరస : ఏసస బబబయ దనసరర
ఇసటట ననస:19-15-12B
వయససస:30
లస: ససస స
645
SQX2033066
పపరర: వనసకట ననగ మసరసన రరవప
పరదరరస
తసడడ:ద సతఖననరరయణ పరదరరస
ఇసటట ననస:19-15-17B
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప ససగరననటట
ఇసటట ననస:19-15-22/1
వయససస:33
లస: పప

650
SQX2287027
పపరర: ససరర బబబయ మయరరలడక

651
SQX2288512
పపరర: లకడక మయరరలడక

95-218/650

648
SQX1777648
పపరర: గగపస ననయయడడ ససగరననటట

భరస : ససరర బబబయ మయరరలడక
ఇసటట ననస:19-15-22/2
వయససస:41
లస: ససస స

95-214/1472
653
SQX2534303
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప
కకలలకలలపఅల
తసడడ:ద ఆదదననరరయణ కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:19-15-22/a
వయససస:45
లస: పప

654
SQX2050508
పపరర: వనసకట ససభబశ చసదద బబ స
వరవలర
తసడడ:ద బల ననగరశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:19-15-25
వయససస:20
లస: పప

95-220/1471 657
656
SQX2289486
SQX2308799
పపరర: సరయ సనరఖ కలమయర వలర సశశటట
పపరర: కకశశర ఇసరరలయ

658
SQX2506269
పపరర: వజదమక ఠరపపటర బ

659
SQX1809425
పపరర: శరకవఖ ధననననన

Deleted

95-220/35

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ధననననన
ఇసటట ననస:19-15-31,I P D COLONY ,2 ND
వయససస:22
లస: ససస స

95-217/773

95-218/5

95-218/651

తసడడ:ద దదవయఖ మయరరలడక
ఇసటట ననస:19-15-22/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:19-15-30/c
వయససస:20
లస: పప

భరస : లకకయఖ ఠరపపటర బ
ఇసటట ననస:19-15-31A
వయససస:71
లస: ససస స

95-217/965

95-217/978
647
SQX2558096
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప
కకలలకలలపఅల
తసడడ:ద ఆదదననరరయణ కకలలకలలపఅల
ఇసటట ననస:19-15-22
వయససస:45
లస: పప

95-183/61
655
SQX1809912
పపరర: కరశవనసకటశవవరపదసరదరరవప
కకలశశటట
తసడడ:ద వనసకటటసశరరర కకలశశటట
ఇసటట ననస:19-15-30/A,I P D COLONY
వయససస:67
లస: పప
95-218/761

636
SQX2505485
పపరర: గయసజ మసగమక

95-214/1475 639
638
SQX2540615
SQX2490993
పపరర: పపరరశశథమరరవ దసమయలరరవ
పపరర: లకడక చసదన పతద

భరస : మసరసననదవప పదదత
ఇసటట ననస:19-15-17B
వయససస:35
లస: ససస స
95-206/710

95-217/768

భరస : గయసజ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:19-14-1641
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద మల కకసడయఖ యరక
ఇసటట ననస:19-15-5/A
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవపదసరద పప గదసడన
ఇసటట ననస:19-15-21/10A
వయససస:32
లస: ససస స
649
SQX2077915
పపరర: మయరరలడక అననష

95-217/9

Deleted

భరస : జహహరరలర షపక
ఇసటట ననస:19-15-02
వయససస:25
లస: ససస స
643
SQX1777655
పపరర: చసదన వనసకట అననష
కకపపలరరవపరర
భరస : r b n p s కకషష కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:19-15-13
వయససస:27
లస: ససస స

635
SQX1956796
పపరర: పదకరశ రరవప కరపలయవరయయ

తసడడ:ద నరసససహ రరవప దసమయలరరవ
ఇసటట ననస:19-15-1
వయససస:61
లస: పప
95-217/10

633
SQX2109809
పపరర: రరహన పఠరన

భరస : సరరర ర పఠరన
ఇసటట ననస:19-14-176
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద చచనన కకషష రరవప కరపలయవరయయ
ఇసటట ననస:19-14-958
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద అపలరరవప పతద
ఇసటట ననస:19-15-1
వయససస:21
లస: పప
640
SQX1810795
పపరర: ఆశర షపక

95-217/767

తసడడ:ద మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:19-14-176
వయససస:34
లస: పప

భరస : పదకరశ రరవప కరపలయవయ
ఇసటట ననస:19-14-958
వయససస:36
లస: ససస స
637
SQX2043768
పపరర: వ పస కర ఆర ఏమ కకషష పతద

632
SQX2109866
పపరర: సరరర ర పఠరన

95-202/735

95-218/653

తసడడ:ద జగననధస ఇసరరలయ
ఇసటట ననస:19-15-31
వయససస:24
లస: పప
660
SQX2376887
పపరర: రమణ వసజ

95-218/654

భసధసవప: వసజ కలమయర వసజ
ఇసటట ననస:19-15-32,/a
వయససస:50
లస: పప
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661
SQX2088789
పపరర: శకకరసత దనసరర
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95-199/936

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-15-34
వయససస:30
లస: పప
664
SQX1797356
పపరర: కకరణకయ ఖయజజ

95-218/6

95-219/17

భరస : రరఘవనసదద మయనపల
ఇసటట ననస:19-15-58
వయససస:21
లస: ససస స
673
SQX1647098
పపరర: లకకక తరరవధసల

95-219/19

95-217/774

తసడడ:ద రరస కలమయర గగయల
ఇసటట ననస:19-15-66
వయససస:19
లస: ససస స
682
SQX2464618
పపరర: మయఫసరరన షపక

95-224/1269

94-238/974

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కటట
ఇసటట ననస:19-15-123
వయససస:18
లస: ససస స

95-183/769

666
SQX1977776
పపరర: అయయషర బబగస ఖయన

95-219/16

669
SQX2551554
పపరర: రరఘవనసదద రరవప మయనపల

95-217/976

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:19-15-58
వయససస:24
లస: పప

95-219/18 672
671
SQX1977685
SQX2004539
పపరర: వనసకట సరయ ససబసరరవప ననరజళర
పపరర: నవఖ శక సరయ రజడర డ ససరర

674
SQX1647114
పపరర: రరజరష తరరవధసల

95-219/20

675
SQX1647106
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తరరవధసల

95-219/809

678
SQX2019438
పపరర: ససగరత గగయల

95-219/810

భరస : రరస కలమయర గగయల
ఇసటట ననస:19-15-66
వయససస:41
లస: ససస స

680
SQX2007532
పపరర: కరశవ రరవప రరథమమసత

95-191/427

681
SQX2246015
పపరర: ఇరరలన షపక

95-220/1472

తసడడ:ద బబబజజన షపక
ఇసటట ననస:19-15-80
వయససస:31
లస: పప
95-219/1070

686
SQX1796846
పపరర: డకన రరణణ యసబడడ

684
SQX2492759
పపరర: లలకరశ మయదనమఅలయ

95-219/1073

తసడడ:ద కలమయర బబబయ మయదనమఅలయ
ఇసటట ననస:19-15-88
వయససస:18
లస: పప
95-220/34

687
SQX1899574
పపరర: బబబయ రరవప పరరరరకరర

95-221/4

తసడడ:ద వనసకట శవ రరసబబబయ యసబడడ
ఇసటట ననస:19-15-91
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరఅవరరఅరరవప పరరరరకరర
ఇసటట ననస:19-15-122
వయససస:60
లస: పప

689
SQX2234698
పపరర: కనక దసరర నసదస

690
SQX1906742
పపరర: సమఉలయర సయఖద

భరస : పదభబకర నసదస
ఇసటట ననస:19-15-130/b/1
వయససస:45
లస: ససస స

95-219/21

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:19-15-65
వయససస:55
లస: పప

677
SQX2019420
పపరర: రరస కలమయర గగయల

683
SQX2491611
పపరర: నవఖ మయదదమఅలయ

95-218/606

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర ససరర
ఇసటట ననస:19-15-62
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద కలమయర బబబయ మయదదమఅలయ
ఇసటట ననస:19-15-88
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద మసగపత రరవప రరథమమసత
ఇసటట ననస:19-15-91
వయససస:22
లస: ససస స
688
SQX2126977
పపరర: దదవఖ శక కటట

95-220/33

తసడడ:ద హనసమసతరరవప రరథమమసత
ఇసటట ననస:19-15-72
వయససస:52
లస: పప

భరస : అబయనలయర షపక
ఇసటట ననస:19-15-84
వయససస:44
లస: ససస స
685
NDX2960615
పపరర: ససధఖ రరథమమసత

668
SQX1796762
పపరర: చలపత రరవప కకతస మయసస

తసడడ:ద కరవల కకషన గగయల
ఇసటట ననస:19-15-66
వయససస:42
లస: పప
95-219/811

95-214/1456

భరస : అజకల ఖయన
ఇసటట ననస:19-15-55
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:19-15-65
వయససస:31
లస: పప

భరస : కరవల కకకహన గగయల
ఇసటట ననస:19-15-66
వయససస:62
లస: ససస స
679
SQX2018703
పపరర: నటటకఠర గగయల

95-219/863

తసడడ:ద నగరశశరరరవప ననరజళర
ఇసటట ననస:19-15-59
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:19-15-65
వయససస:48
లస: ససస స
676
SQX2020212
పపరర: శత దదవ గగయల కరవల

665
SQX2124725
పపరర: సరయ పవన కలమయర తనత

తసడడ:ద ననగభబషషస కకతస మయసస
ఇసటట ననస:19-15-56/A
వయససస:50
లస: ససస స
95-218/605

663
SQX2508752
పపరర: శరసత సరమమజఖస వసజ

భరస : వజయ కలమయర వసజ
ఇసటట ననస:19-15-44
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తనత
ఇసటట ననస:19-15-51
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద గఫపర ఖయన
ఇసటట ననస:19-15-55
వయససస:64
లస: పప
670
SQX2046233
పపరర: తనసషర లకడక మయనపల

95-217/828

తసడడ:ద చసదదమమళ సమబ
మ ఠర
ఇసటట ననస:19-15-37/a
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద శకకరనస ఖయజజ
ఇసటట ననస:19-15-47
వయససస:21
లస: ససస స
667
SQX1977693
పపరర: అజకల ఖయన

662
SQX2285567
పపరర: మహహశ బబబయ సమబ
మ ఠర

95-220/1127

95-217/15

తలర : అబద బబగస సయఖద
ఇసటట ననస:19-15-132
వయససస:26
లస: పప
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691
SQX2484475
పపరర: ససకనఖ గసగరరజ
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95-216/974

Deleted

భరస : సరయ పదసరద గసగరరజ
ఇసటట ననస:19-15-136
వయససస:53
లస: ససస స

694
SQX2074920
పపరర: సరయ పసదయసకర కకడడరర

95-218/603

తసడడ:ద వనసకట దసరర పదసరద కకడడరర
ఇసటట ననస:19-15-169, 4th line
వయససస:20
లస: ససస స
697
SQX1011170
పపరర: వరణణ దనసరర dasari

95-220/1018

95-220/1021

95-217/966

95-220/1031

భరస : సరసబశవరరజడడర తచననల
ఇసటట ననస:19-15-226
వయససస:49
లస: ససస స
709
SQX2190916
పపరర: పపరషచసదద రజడడర సససకర

95-220/1398

95-221/1532

తసడడ:ద పసదన ఎలర యఖ బబ టటటకల
ఇసటట ననస:19-15-300
వయససస:44
లస: పప

95-220/1020

701
SQX2226215
పపరర: శకదదవ కలనస

704
SQX2524890
పపరర: వర వనసకట సతఖననరరయణ
పపవల
తసడడ:ద ఆదదననరరయణ పపవల
ఇసటట ననస:19-15-205
వయససస:64
లస: పప
707
SQX2467967
పపరర: అతషలయయమయక కకకకకరరల

710
SQX2190908
పపరర: శరరష ససకర

713
SQX1897891
పపరర: శసకర పరసకరర

95-221/1204

716
SQX2477081
పపరర: తదవనణణ రరవ

95-183/770

719
SQX2136182
పపరర: ససరరశ బబ రక
తసడడ:ద రసబబబయ బబ రక
ఇసటట ననస:19-15-300/A
వయససస:40
లస: పప

95-217/772

699
SQX2381515
పపరర: పదవణ కలమయర గరదసశశటట

95-220/1521

702
SQX1967397
పపరర: సరయ కకరణ నడమననరర

95-19/54

తలర : లకడక పరరశత నడమననరర
ఇసటట ననస:19-15-178 5th Lane
వయససస:30
లస: పప
95-217/970

705
SQX2504728
పపరర: శవ శసకర బబ యపరటట

95-121/914

తసడడ:ద శవ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:19-15-212
వయససస:25
లస: పప
95-220/1129

708
SQX2190890
పపరర: యలమసద రజడడర సససకర

95-220/1396

తసడడ:ద రరఘవ రజడడర
ఇసటట ననస:19-15-258/4
వయససస:64
లస: పప
95-220/1399

711
SQX2506970
పపరర: పవన రరఖల

95-220/1548

భరస : కలమయర రరఖల
ఇసటట ననస:19-15-265
వయససస:21
లస: ససస స
95-221/5

714
SQX2506236
పపరర: దదవఖ చతస జలలర

95-217/967

తసడడ:ద రరమసజననయయలల చతస జలలర
ఇసటట ననస:19-15-278
వయససస:20
లస: ససస స
95-220/1130

భరస : దసరర పదసరద రరవ
ఇసటట ననస:19-15-295/A
వయససస:24
లస: ససస స
95-220/1006

696
SQX2046167
పపరర: సరయ మయనశఠర చటట జలలర

తసడడ:ద శకనవరసరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:19-15-172
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పరసకరర
ఇసటట ననస:19-15-267
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రజడడర కలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-15-295
వయససస:20
లస: పప
718
SQX1261650
పపరర: ససబబస రరవప బబ టటటకల

698
SQX1011188
పపరర: జగదదష బబబయ దనసరర dasari

95-221/1178

తసడడ:ద శకనవరస రరవప చటట జలలర
ఇసటట ననస:19-15-172
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదద రజడడర
ఇసటట ననస:19-15-258/4
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద మలలర శశరరవప రరఖల
ఇసటట ననస:19-15-265
వయససస:29
లస: పప
715
SQX2196285
పపరర: ఉదయ వరరన రజడడర కలల
ర రర

95-216/975

భరస : సరసబశవ రరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:19-15-226
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద యలమసదరజడడర
ఇసటట ననస:19-15-258/4
వయససస:31
లస: పప
712
SQX2532943
పపరర: కలమయర రరఖల

695
SQX2433191
పపరర: పస తన కలమయర చకకవరస

693
SQX2034270
పపరర: వనణయ చలర

తసడడ:ద శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:19-15-151
వయససస:21
లస: పప

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

భరస : వరసజననయయలల దదవబటటటననన
ఇసటట ననస:19-15-183
వయససస:28
లస: ససస స
706
SQX0587162
పపరర: లకడక తచననల

తసడడ:ద కకషష మబరరస గసగరరజ
ఇసటట ననస:19-15-136
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద రరమచసదద రరవప dasari
ఇసటట ననస:19-15-172
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద ఆనసదరరవప katraka
ఇసటట ననస:19-15-172/2
వయససస:27
లస: పప
703
SQX2505626
పపరర: అశశక రరణణ దదవబటటటననన

95-218/649

తసడడ:ద నరసరరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:19-15-172
వయససస:31
లస: పప

భరస : జగదదష బబబయ dasari
ఇసటట ననస:19-15-172
వయససస:54
లస: ససస స
700
SQX0865162
పపరర: కలయఖణ కరతదకర

692
SQX2473817
పపరర: సరయ పదసరద గసగరరజ

717
SQX0865261
పపరర: ససజజత బబ టటకల బబ టటకల

95-220/1003

భరస : ససబబసరరవప బబ టటకల
ఇసటట ననస:19-15-300
వయససస:39
లస: ససస స
95-219/860

720
SQX2474294
పపరర: శరయమక పరరచరర

95-221/1201

భసధసవప: రరఢ కకషష పదసరధ పరరచరర
ఇసటట ననస:19/15/307
వయససస:81
లస: ససస స
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721
SQX2501096
పపరర: గగవసదమక తషరక
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95-224/1633

భరస : నరసససహ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:19-15-312
వయససస:38
లస: ససస స
724
SQX2526010
పపరర: అసకమక ఈసట ల

95-205/895

95-219/32

భరస : రమయసజనఉలల చనగసటట
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:38
లస: ససస స
733
SQX1808096
పపరర: మహహసదద రజడడర తలర పపరజడడర

95-223/1116

95-183/771

Deleted
95-220/1531

తసడడ:ద యలర మసద రరవప బతననన
ఇసటట ననస:19-15-317/12A
వయససస:20
లస: పప
742
SQX2531010
పపరర: శవపదసరద కసదసకలరర

95-219/1113

95-220/1056

తసడడ:ద శకనవరస రజడర డ అననపరజడడర
ఇసటట ననస:19-15-317/29
వయససస:26
లస: ససస స
748
SQX2387611
పపరర: షబసర షపక
తసడడ:ద సససద లలట షపక
ఇసటట ననస:19-15-317/49
వయససస:30
లస: పప

95-219/33

734
SQX2148815
పపరర: వరససత దసడడర

737
SQX2504926
పపరర: వనలననన అనససయ

95-219/1087

743
SQX1797299
పపరర: ధనలకడక ఆరరమళర

95-223/1177

729
SQX2046779
పపరర: అసజల పప నసగగటట

95-219/806

732
SQX2525277
పపరర: కకటయఖ కలమకరర

95-219/1101

735
SQX2505642
పపరర: సరసబదజఖస ససకర

95-222/1459

భరస : సతఖననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:19-15-317/1
వయససస:71
లస: ససస స
95-219/1081

738
SQX2100923
పపరర: షణయకఖ కకషష బతననన

95-2/1288

తసడడ:ద యలమసదరరవ బతననన
ఇసటట ననస:19-15-317/12
వయససస:20
లస: పప
95-221/1205

741
SQX1897651
పపరర: మణణకరసత దదవరపలర

95-223/919

తసడడ:ద ననరరయణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:19-15-317/19
వయససస:24
లస: పప
95-219/35

744
SQX1797307
పపరర: ససదదరజడడర ఆరరమళర

95-219/36

భరస : సరసబరజడడర ఆరరమళర
ఇసటట ననస:19-15-317/24 10TH LINE
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద అశశక వరర ననరజడడర ఆరరమళర
ఇసటట ననస:19-15-317/24 10TH LINE
వయససస:22
లస: పప

746
SQX1897636
పపరర: చచననకరశవపలల గరజల

747
SQX1897495
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలకకటట

95-223/921

తసడడ:ద రరమ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:19-15-317/30
వయససస:22
లస: పప
95-221/1212

95-218/760

తసడడ:ద మసరసన రరవప కలమకరర
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:49
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప వనలననన
ఇసటట ననస:19-15-317/9
వయససస:83
లస: ససస స
740
SQX2367910
పపరర: శకనవరస దదవననడక

726
SQX2505584
పపరర: ససబయసలల వనలననన

తసడడ:ద తరరపతరజడడర పప ననగగటట
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద చన గయరవయఖ దదవననడక
ఇసటట ననస:19-15-317/13
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద అమమసశశర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:19-15-317/21
వయససస:45
లస: పప
745
SQX1796564
పపరర: పదగత అననపరజడడర

728
SQX1909100
పపరర: ఏడడగయగయళర పపరష చసదద రరవప

731
SQX2506640
పపరర: వనసకటటశశరరర ఈసట ల

95-217/16

భరస : వనసకయఖ శవ మయరళమహన వనలననన
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబపయఖ దసడడర
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకర రరవప మయచరర
ఇసటట ననస:19-15-317/1/B
వయససస:36
లస: పప
739
SQX2488260
పపరర: షణయకఖ కకషష బతననన

95-211/981

తసడడ:ద ససబస రరవప ఈసట ల
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద కకసడన రజడడర తలర పపరజడడర
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:22
లస: పప
736
SQX2244879
పపరర: పదవణ కలమయర మయచరర

725
SQX2457422
పపరర: సరసబశవ రరవప అచల

తసడడ:ద రఘయపత రరవప
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:38
లస: పప
95-219/1086

723
SQX1966092
పపరర: శకకరసత పస కలరర

తసడడ:ద పసచచయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:19-15-315/223
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద సరరశశశర రరవప అచల
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపరష చసదద రరవప
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:33
లస: ససస స
730
SQX2506509
పపరర: రజఖలకడక చనగసటట

95-214/1213

భసధసవప: వనసకట లకడక తలలపపరర
ఇసటట ననస:19-15-315/222
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఏసట ల
ఇసటట ననస:19-15-317
వయససస:33
లస: ససస స
727
SQX1909126
పపరర: ఏడడగయళర శరరష

722
SQX2453546
పపరర: వనసకట రమణ తలలపపరర

749
SQX2107209
పపరర: యశన షపక
తసడడ:ద కరరస షపక
ఇసటట ననస:19-15-317/49
వయససస:18
లస: పప

95-223/922

తసడడ:ద లసగయఖ పరలకకటట
ఇసటట ననస:19-15-317/35
వయససస:56
లస: పప
95-223/1117

750
SQX2500411
పపరర: యయససకన షపక

95-224/1624

భరస : నబస షపక
ఇసటట ననస:19-15-317/49
వయససస:22
లస: ససస స
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751
SQX2046860
పపరర: ససజనఖ మడడర
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95-219/808

తసడడ:ద ఆసథదన మడడర
ఇసటట ననస:19-15-317/50/R
వయససస:25
లస: ససస స
754
SQX1990407
పపరర: వవనక రజడడర గసగరరజడడర

95-2/1289

95-221/1538

95-219/34

95-221/1521

భరస : శక రరమ మబరరస
ఇసటట ననస:19-15-317/130/A/1
వయససస:40
లస: ససస స
769
SQX2373876
పపరర: కకటటశశర రరవప కకమకననన

761
SQX2523660
పపరర: ననగ బబబయ గధద

95-219/1097

764
SQX2561389
పపరర: వనసకట ససబసరరవప బకక

767
MLJ3759081
పపరర: శక రరమ మబరరస దనసరర

770
SQX2301174
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

95-221/1539

95-221/1529
765
SQX2527117
పపరర: సరయ కలమయర కకమకనబబ యన

తసడడ:ద రవసదద బబబయ కకమకనబబ యన
ఇసటట ననస:19-15-317/119
వయససస:19
లస: పప
95-220/859

768
SQX2440501
పపరర: పవన రవ కలమయర కలరకల

95-214/1214

771
SQX2490605
పపరర: రమణమక కటట రజడర డ

95-221/1209 774
773
SQX2196632
SQX2044758
పపరర: వనసకట రవసదద రజడడర అననపపరజడడర
పపరర: అదద లకడక చదరరకలల

Deleted

భరస : శకనవరసరరవప మటటట
ఇసటట ననస:19-15-317/A
వయససస:38
లస: ససస స

95-224/1266

తసడడ:ద గయరవయఖ పసదదగయసట
ఇసటట ననస:19-15-317/224
వయససస:44
లస: పప
95-2/73

779
SQX1981307
పపరర: మయధవ పపజజరర
భరస : మసజననధ పపజజరర
ఇసటట ననస:19-15-317/A
వయససస:28
లస: ససస స

95-205/568

భరస : పదశరసత రజడడర చదరరకలల
ఇసటట ననస:19-15-317/200
వయససస:23
లస: ససస స

Deleted

భరస : ససబస రరవప పసదదగయసట
ఇసటట ననస:19-15-317/224
వయససస:41
లస: ససస స
778
SQX1981315
పపరర: ఝనస మటటట

776
SQX2248573
పపరర: ససబస రరవప పసదదగయసట

95-221/1507

భరస : గగపరలరజడడర కటట రజడడర
ఇసటట ననస:19-15-317/181
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచ రజడడర అననపపరజడడర
ఇసటట ననస:19-15-317/187
వయససస:26
లస: పప
95-221/1210

95-221/1206

తసడడ:ద ససత రమయసజనఉలల కలరకల
ఇసటట ననస:19-15-317/133/2
వయససస:36
లస: పప

772
SQX2284669
పపరర: ససబయసలల అననపపరజడర డ

775
SQX2201416
పపరర: నరసమక పసదదగయసట

95-219/1105

భరస : ననగ బబబయ గధద
ఇసటట ననస:19-15-317/116
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:19-15-317/181
వయససస:39
లస: పప

భరస : పసచచ రజడడర అననపపరజడడర
ఇసటట ననస:19-15-317/187
వయససస:43
లస: ససస స

95-219/807

762
SQX2527059
పపరర: ననరరయమక గధద

తసడడ:ద వర బదహకస కకమకననన
ఇసటట ననస:19-15-317/176A, 11TH LINE
వయససస:59
లస: పప
95-221/1208

95-219/1104

తలర : దసరర పస
ద రద గసడడ
ఇసటట ననస:19-15-317/115
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-15-317/130/A/1
వయససస:46
లస: పప
95-221/1207

756
SQX2526788
పపరర: శరరష బబజవరడ

95-221/1214 759
758
SQX2256642
SQX2046597
పపరర: సరయ మణణకరసత రజడర డ మయరజడడర
పపరర: అసజల పదదగపత

భసధసవప: భబరత బకక
ఇసటట ననస:19-15-317/116a
వయససస:38
లస: పప
95-220/858

95-223/925

తసడడ:ద యయలమసదనరరవ బబజవరడ
ఇసటట ననస:19-15-317/80
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదనయ గధద
ఇసటట ననస:19-15-317/116
వయససస:62
లస: పప

భరస : డదవడ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:19-15-317/116
వయససస:39
లస: ససస స
766
SQX0951525
పపరర: అననపపరష దనసరర

95-221/1213

తలర : రజన మయరజడడర
ఇసటట ననస:19-15-317/84
వయససస:18
లస: పప

భరస : గసగరధరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:19-15-317/116
వయససస:26
లస: ససస స
763
SQX2512390
పపరర: కలచపపడడ రరజఖస

755
SQX2177269
పపరర: రవ యయనసగసటట

753
SQX1889013
పపరర: రఫస షససక

తసడడ:ద బబషర షససక
ఇసటట ననస:19-15-317/52
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:19-15-317/76
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద మలర యఖ రరవ
ఇసటట ననస:19-15-317/80
వయససస:45
లస: పప
760
SQX1980150
పపరర: ససజతన బబ లల

95-223/924

భరస : రఫస షససక
ఇసటట ననస:19-15-317/52
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రగశ రజడడర గసగరరజడడర
ఇసటట ననస:19-15-317/59/C
వయససస:21
లస: పప
757
SQX2543825
పపరర: చసదద మమళ రరవ

752
SQX1888767
పపరర: ఆరరరయయ షససక

777
SQX2354751
పపరర: ససబయసలల తలల
ర రర

95-221/1211

భరస : ససబదహకణఖస తలల
ర రర
ఇసటట ననస:19-15-317/230
వయససస:62
లస: ససస స
95-2/74

780
SQX2530673
పపరర: రమమశ చచరరకలపలర

95-224/1669

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:19-15-317/A
వయససస:31
లస: పప
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781
SQX2457000
పపరర: ననగమణణ అచల
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95-211/982

భరస : సరసబశవ రరవప అచల
ఇసటట ననస:19-15-317 ,
వయససస:36
లస: ససస స

782
SQX2464998
పపరర: సనరఖ కలమయరర యమ

95-223/1281

తలర : శకనవరస రరవప యమ
ఇసటట ననస:19-15-318
వయససస:67
లస: ససస స
95-220/1058

787
SQX1771328
పపరర: శవ పదసరద వరయచరర

95-220/1060

తసడడ:ద రరమయఖ వరయచరర
ఇసటట ననస:19-15-403
వయససస:42
లస: పప
790
SQX1982800
పపరర: హహమలత చకక

95-2/76

తసడడ:ద నరసయఖ నసదనఖల
ఇసటట ననస:19-16-25
వయససస:48
లస: పప
796
SQX0395806
పపరర: బబజ షపక

95-220/115

95-214/1215

భరస : నరసససహ రరవప గణణత
ఇసటట ననస:19-17-97
వయససస:49
లస: ససస స
805
SQX1808062
పపరర: మయనర షపక

తసడడ:ద కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:19-18-305
వయససస:24
లస: పప

797
SQX1651504
పపరర: లకకణ సరయ కకషష కసచరర

95-186/1

95-220/1065

95-220/1064

806
SQX2543734
పపరర: తహహరర ఖటటన షపక

795
SQX1981729
పపరర: హససన సయద

798
SQX2271963
పపరర: దసరర రరవప కకజజన

95-218/656

801
SQX1659549
పపరర: అసజ షపక

95-2/78

95-220/1433

95-220/36

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:19-16-250
వయససస:33
లస: ససస స
95-220/1132

804
SQX2483394
పపరర: యశకన షపక

95-187/400

భరస : జజకకర హహసససఆన షపక
ఇసటట ననస:19-17-633
వయససస:28
లస: ససస స
95-221/1537

807
SQX2307726
పపరర: కరరశరక షపక

తసడడ:ద అహకద మహహదన దన ఖయన షపక
ఇసటట ననస:19-18-133
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబర బబష షపక
ఇసటట ననస:19-18-215
వయససస:18
లస: ససస స

809
SQX1808112
పపరర: షరరకల షపక

810
SQX1931179
పపరర: హలమయ

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:19-18-2018
వయససస:28
లస: ససస స

95-220/1131

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకజజన
ఇసటట ననస:19-16-95/41
వయససస:35
లస: పప

800
SQX2297174
పపరర: పరమమశశరర దదవ కకమయకరర

803
SQX2404176
పపరర: పవన కలమయర వసగ

792
SQX2304491
పపరర: ఆదదలకడక కలసచ

భరస : సతస ర సయద
ఇసటట ననస:19-16-30
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమమహనరరవప వసగ
ఇసటట ననస:19-17-175
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ననన షపక
ఇసటట ననస:19-18-90
వయససస:32
లస: పప
808
SQX1808138
పపరర: ససదనన షపక

95-220/1062

భరస : పపరష చసదద రరవప కకమయకరర
ఇసటట ననస:19-16-95/55A1
వయససస:50
లస: ససస స
95-214/1216

95-221/1215
789
SQX2431724
పపరర: రరళరబసడడ చన ననగరశశర రరవప

భరస : బదహకరజడడర కలసచ
ఇసటట ననస:19-16-24 , SAI KRISHNA NAGA
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-16-70/A1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ కకమయకరర
ఇసటట ననస:19-16-95/55A1
వయససస:58
లస: పప
802
SQX2246346
పపరర: అచచమక గణణత

95-2/77

భరస : రరజశశఖర నసదనఖల
ఇసటట ననస:19-16-25
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:19-16-61
వయససస:34
లస: పప
799
SQX2297034
పపరర: పపరష చసదద రరవప కకమయకరర

791
SQX1983675
పపరర: దదవఖ చకక

794
SQX1991728
పపరర: కరశమక నసదనఖల

95-218/655

తసడడ:ద హనసమసత రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:19-15-458
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చకక
ఇసటట ననస:19-16-2
వయససస:23
లస: ససస స
95-220/1061

786
SQX2458214
పపరర: ననగరరరనన బబ ననమయడక
తసడడ:ద దసరర రరవప బబ ననమయడక
ఇసటట ననస:19-15-390
వయససస:22
లస: పప

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:19-15-444
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చకక
ఇసటట ననస:19-16-2
వయససస:21
లస: ససస స
793
SQX1991702
పపరర: రరజశశఖర నసదనఖల

788
SQX1805134
పపరర: యయససకన షపక

95-2/75

భరస : ససధనకర రజడడర మయమకడడ
ఇసటట ననస:19-15-326 11TH LANE
వయససస:39
లస: ససస స

95-220/1057 785
784
SQX1796713
SQX1796697
పపరర: వనసకట రరమయలమక పటటట కకసద
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప
పటటట కకసద
భరస : పరశతనలల పటటట కకసద
తసడడ:ద పరశతనలల పటటట కకసద
ఇసటట ననస:19-15-330
ఇసటట ననస:19-15-330
వయససస:50
లస: ససస స
వయససస:30
లస: పప
95-220/1059

783
SQX1981281
పపరర: ననగజసదద మయమకడడ

95-220/1063

95-204/735

95-185/65

భసధసవప: హలమయ షపక
ఇసటట ననస:19-19-125/2A
వయససస:37
లస: ససస స
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811
SQX1931195
పపరర: బబబయ షపక
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95-185/66

భసధసవప: బబబయ షపక
ఇసటట ననస:19-19-125/2A
వయససస:44
లస: పప
814
SQX1820778
పపరర: శవ ననరరయణ దనరర

95-185/69

95-208/16

తలర : రరజఖస పరమయలలటట
ఇసటట ననస:19-70-120
వయససస:22
లస: పప
823
SQX2213171
పపరర: మహబయబస బబగస

95-224/1334

95-215/85

95-202/9

95-217/829

తసడడ:ద కకషష రరవప
ఇసటట ననస:19-9123/5
వయససస:18
లస: పప
835
SQX2043107
పపరర: పదశరసత శకరరస

824
SQX2270718
పపరర: మహబయబస బబగయమ

95-202/757

95-224/1331

భరస : వనసకట సరగర కళళఖణ కలమయర శకరరస
ఇసటట ననస:20-13-53/A ISUKAVAGU STR
వయససస:42
లస: ససస స

95-214/1217

819
SQX2358307
పపరర: కలయస షపక

95-219/867

822
SQX2097442
పపరర: గగపస నకక

95-222/1163

తసడడ:ద నరసససహరరవప నకక
ఇసటట ననస:19-72-279/A
వయససస:26
లస: పప
95-224/1335

825
SQX1979244
పపరర: లలకరశ కలమయర ననరలశశటట

827
SQX1891381
పపరర: భగఖలకడక కసచరర

95-1/62

828
SQX1807833
పపరర: ననగరశశర రరవప జజననలగడర

95-212/807

831
SQX1888551
పపరర: కరరమయననసర షపక

95-224/66

తసడడ:ద అరజసయయ రరవప ఉపపలటబలయ
ఇసటట ననస:19-447
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బల శశశదన షపక
ఇసటట ననస:19-1695/26
వయససస:44
లస: ససస స

833
SQX2519353
పపరర: కకటట రజడడర డనక

834
SQX1918259
పపరర: వవఎమ వసశ కకషష కకనగసళర

839
SQX1922723
పపరర: పదదదప కలమయర పపల
తలర : పదక పపల
ఇసటట ననస:20-17-02
వయససస:26
లస: పప

95-18/45

తసడడ:ద పరపయఖ జజననలగడర
ఇసటట ననస:19-373/D
వయససస:68
లస: పప

830
SQX2268019
పపరర: భవన ఉపపలటబలయ

836
SQX1850031
పపరర: మసమక ఉపలతలయర

95-215/84

తసడడ:ద ఆసజననయ ససబసరరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:19-100-89, 8/2
వయససస:21
లస: పప

95-221/1523

95-211/24

తసడడ:ద వఎసఆర పదసరద కకనగసళర
ఇసటట ననస:20-4-10
వయససస:19
లస: పప
95-18/46

భరస : రరమయరరవప ఉపలతలయర
ఇసటట ననస:20-7-1341
వయససస:21
లస: ససస స
95-1/64

816
SQX2270411
పపరర: కరశరజడడర వపడడమయల

తసడడ:ద కరరమ షపక
ఇసటట ననస:19-69-187
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రమ రజడడర డనక
ఇసటట ననస:19-15317/59
వయససస:69
లస: పప

తలర : భవన శకరరస
ఇసటట ననస:20-4-13
వయససస:18
లస: పప
838
SQX1842822
పపరర: మహ లకడక శకరరస

95-219/815

భరస : హనసమసతరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:19-169/78
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప జజననలగడర
ఇసటట ననస:19-373/D
వయససస:48
లస: ససస స
832
SQX2154375
పపరర: పదవణ పదకరష అసగడడ

818
SQX2046613
పపరర: అమనన షపక

821
SQX2429678
పపరర: అసకయఖ యయలయగబనననన

95-185/68

తసడడ:ద వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:19-23-1507
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇసరకయల బబగ
ఇసటట ననస:19-76-47
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:19-140-52/1
వయససస:33
లస: ససస స
829
SQX1813799
పపరర: లకడక జజననలగడర

95-205/907

తసడడ:ద నరసససహహలల యయలయగబనననన
ఇసటట ననస:19-70-120
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరకయల బబగ
ఇసటట ననస:19-76-47
వయససస:29
లస: ససస స
826
SQX1833359
పపరర: పపరష దనసరర

815
SQX2540649
పపరర: ననరజహన షపక

తసడడ:ద ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:19-46-42A
వయససస:18
లస: ససస స
95-219/816

813
SQX1962406
పపరర: జన బబష షపక

భసధసవప: జన బబష షపక
ఇసటట ననస:19-19-125/2A
వయససస:23
లస: పప

భరస : మయనన షపక
ఇసటట ననస:19-22-263
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వషష
ష రరజజబతష
స ల
ఇసటట ననస:19-35-235/B
వయససస:33
లస: ససస స
820
SQX2074474
పపరర: శకరరస పప టట
ర రర

95-185/67

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:19-19-125/2A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:19-19-131
వయససస:20
లస: పప
817
SQX1856350
పపరర: ససనల రరజజబతష
స ల

812
SQX1962117
పపరర: జన బబష షపక

837
SQX2053833
పపరర: రరయసర ఖయననస పఠరన

95-1/999

తసడడ:ద నససర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:20-13-53
వయససస:18
లస: ససస స
95-202/10

840
SQX2079010
పపరర: పదనకవత కకతత
స రర

95-202/748

భరస : శకనవరసరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:20-17-4
వయససస:43
లస: ససస స
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841
SQX1971605
పపరర: సరయ పవన కలమయర ఆరరపలర

95-202/11

తసడడ:ద శకనవరసరరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:20-17-15/A
వయససస:20
లస: పప
844
SQX2378933
పపరర: రమమశ బబబయ దదసస

95-202/848

95-202/747

95-202/849

848
SQX2308690
పపరర: నఖత గయడదర టట

95-202/14

తసడడ:ద చసదద శశఖర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:20-17-35C
వయససస:23
లస: పప
853
SQX1744606
పపరర: నవరజదదనన మహమకద

95-202/15

తసడడ:ద ఫస హహలర మహమకద
ఇసటట ననస:20-17-40
వయససస:22
లస: పప

851
SQX2467371
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తచలలకలటర

95-202/850

తసడడ:ద ననర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-17-40
వయససస:22
లస: ససస స

95-202/851

849
SQX1852672
పపరర: కకత ఉమ మహహశ

854
SQX2174852
పపరర: ఫతనహహలయర మహమకద

855
SQX2178945
పపరర: కరరమయలర మహమకద

95-202/841

857
SQX2177871
పపరర: ఖసరరరదసననసర మహమకద

860
SQX2549855
పపరర: శకనవరస రరవప సపటట యర

95-208/1167

858
SQX1977834
పపరర: పపదమ లకడక అనసష పసరరమళర

95-202/1040

861
SQX2432839
పపరర: సరసశత మయతనస

863
SQX2432474
పపరర: శకదదవ అనననబతష
స ల

864
SQX2432102
పపరర: లలత షమక టర

తసడడ:ద హరభజన సససహ గయరరనటట
ఇసటట ననస:20-17-74
వయససస:26
లస: ససస స
868
SQX2446318
పపరర: శకదదవ గసట
భసధసవప: శవ కలమయర గసట
ఇసటట ననస:20-17-84/1
వయససస:53
లస: పప

95-202/857

భరస : హరర కకషష అనననబతష
స ల
ఇసటట ననస:20-17-71
వయససస:36
లస: ససస స
866
SQX2237469
పపరర: పకథదశ పరర పలర

869
SQX2467926
పపరర: వనసకట అరవసద కరకలమయనస
తసడడ:ద పదసరద రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:20-17-84/A
వయససస:42
లస: పప

95-202/855

95-202/858

భరస : శకనవరసరరవప షమక టర
ఇసటట ననస:20-17-71
వయససస:28
లస: ససస స
95-202/859

తసడడ:ద ససధకర పరర పలర
ఇసటట ననస:20-17-84
వయససస:19
లస: పప
95-202/861

95-202/16

తసడడ:ద అదద ననరరయణ పసరరమళర
ఇసటట ననస:20-17-59
వయససస:21
లస: ససస స

862
SQX2456374
పపరర: హరర కకషష మమడబబ యన

95-202/17

95-202/853

తసడడ:ద ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:20-17-40
వయససస:43
లస: పప

భరస : పదసరద రరవప మయతనస
ఇసటట ననస:20-17-71
వయససస:69
లస: ససస స

865
SQX1842152
పపరర: బయషససదనర కగర గయరరనటట

95-202/852

భరస : వనసకటటశశరరరవప తదలలకలసటర
ఇసటట ననస:20-17-36
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద మయదపల సపటట యర
ఇసటట ననస:20-17-70 sangadigunta
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద సససదర రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:20-17-71
వయససస:48
లస: పప

95-202/13

852
SQX2481240
పపరర: పదకజ తదలలకలసటర

భరస : శకనవరస రరవప సపటట యర
ఇసటట ననస:20-17-70 sangadigunta
వయససస:36
లస: ససస స
95-202/856

95-202/746

తసడడ:ద లకడక నరసససహ రరవప తచలలకలటర
ఇసటట ననస:20-17-36
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఫతనహహలయర
ఇసటట ననస:20/17/40
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/1039

846
SQX2102978
పపరర: నగరజ కకపపలల

తసడడ:ద కకత చసడద శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:20-17-35C
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:20/17/40
వయససస:50
లస: పప
95-202/854

95-202/847

తసడడ:ద చసదద శశఖర కకపపలల
ఇసటట ననస:20-17-26/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద రసబబబయ గయడదర టట
ఇసటట ననస:20-17-28
వయససస:18
లస: ససస స

850
SQX1968239
పపరర: ఉమ మహహశ కకతస

859
SQX2549848
పపరర: ససజజత సపటట యర

845
SQX2172526
పపరర: భబరత మదదన

843
SQX2213197
పపరర: పవన శకకరసత చలర

తసడడ:ద గయపరస చలర
ఇసటట ననస:20-17-21 BAPUJI ROAD
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆనసద మదదన
ఇసటట ననస:20-17-24
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద రసబబబయ గయడదర టట
ఇసటట ననస:20-17-28
వయససస:19
లస: పప

856
SQX2174415
పపరర: ససలట న షపక

95-202/12

తసడడ:ద బబల కకషష మయనమసతద
ఇసటట ననస:20-17-20
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:20-17-22
వయససస:42
లస: పప
847
SQX2009363
పపరర: రరహహల గరసధద గయడదరటట

842
SQX1848589
పపరర: సరసబశవ రజడర డ మయనమసతద

867
SQX2441756
పపరర: శవ కలమయర గసట

95-202/860

తసడడ:ద రరమ చసదద రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:20-17-84/1
వయససస:59
లస: పప
95-202/862

870
SQX2467223
పపరర: శవ పరరశత కరకలమయనస

95-202/863

భరస : వనసకట అరవసద కరకలమయనస
ఇసటట ననస:20-17-84/A
వయససస:36
లస: ససస స
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871
SQX2348795
పపరర: TARUNI ANJANI POTTI

95-202/864

872
SQX1852748
పపరర: పవన పదకననభయన

తసడడ:ద LEELA MANOJ KUMAR POTTI
ఇసటట ననస:20-17-84/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పదకననభయన
ఇసటట ననస:20-17-84/D
వయససస:24
లస: పప

874
SQX1852706
పపరర: పదదదప కలమయర సననమబరర

875
SQX2395143
పపరర: ససబసరరవప సనమబరర

95-202/19

తసడడ:ద ససబబసరరవప సననమబరర
ఇసటట ననస:20-17-85
వయససస:22
లస: పప
877
SQX2497626
పపరర: వనసకట ససబసమక మగస

95-202/1020

95-202/20

94-233/4

94-232/937

95-202/1024

95-202/888

తసడడ:ద దసఇఈయయ కరతవథ
ఇసటట ననస:20-18-8/A
వయససస:65
లస: పప

887
SQX1813682
పపరర: శక లకడక కలసచపప

890
SQX2232908
పపరర: శకనవరస రరవప కకషషస

893
NDX2387025
పపరర: రతనకలమయరర భమయ

879
SQX2497642
పపరర: పపషలలత మగస

95-202/1022

882
NDX2649408
పపరర: భయలకడక గయరకస

94-233/941

95-202/873

885
SQX2407369
పపరర: మసగమక దనరస

95-202/874

భరస : అసజ రజడడర దనరస
ఇసటట ననస:20-18-3/D
వయససస:46
లస: ససస స
95-202/22

888
SQX1813781
పపరర: తరరపటమక కలసచపప

95-202/23

భరస : వనసకట రరవప కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-4
వయససస:26
లస: ససస స
95-202/885

891
SQX2268571
పపరర: రరసబబబయ నసససమయల

95-202/887

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర నసససమయల
ఇసటట ననస:20-18-6
వయససస:46
లస: పప
94-233/6

894
SQX2441921
పపరర: గగపస లయసచబబ ఈనన

95-202/896

భరస : ఉదయ చసదదరరవప భమయ
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర లయసచబబ ఈనన
ఇసటట ననస:20-18-7 4TH LINE MENAKA GA ఇసటట ననస:20-18-7/A
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:45
లస: పప
95-202/897

తసడడ:ద గగపస లచబబ ఈనన
ఇసటట ననస:20-18-7/A
వయససస:19
లస: పప
898
SQX2432177
పపరర: మతలయల కరతవథ

884
SQX2406726
పపరర: అసజ రజడడర దనరస

95-202/846

భరస : కమల రరజ గయరకస
ఇసటట ననస:20-18-2/5
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రతనస కకషషస
ఇసటట ననస:20-18-5/A
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరసబబబయ నసససమయల
ఇసటట ననస:20-18-6
వయససస:32
లస: ససస స
895
SQX2413862
పపరర: సరయ తదజ లచబబ ఈనన

95-202/21

భరస : వనసకటటశ కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బననరరవపరర
ఇసటట ననస:20-18-4
వయససస:37
లస: పప
892
SQX2212868
పపరర: ననగలకడక నసససమయల

881
SQX1798222
పపరర: కమల రరజ గయఱఱ స

876
SQX2217628
పపరర: మహ లకడక కసదసకలరర

భరస : ససబసరరవప మగస
ఇసటట ననస:20-18-1/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన వనసకట రజడడర దనరస
ఇసటట ననస:20-18-3/D
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససరరశ మయతస రజడడర
ఇసటట ననస:20-18-4
వయససస:35
లస: ససస స
889
SQX2498038
పపరర: రరస బబబయ బననరరవపరర

95-202/1021

తసడడ:ద జయ రరవప గయఱఱ స
ఇసటట ననస:20-18-2
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:20-18-3/2
వయససస:22
లస: ససస స
886
NDX3078326
పపరర: కమల కలమయరర మయతస రజడడర

878
SQX2497634
పపరర: రతస యఖ మగస

95-202/865
873
SQX2330777
పపరర: ననగ వనసకట మణణ వనసషషవ
పదకననభయన
తసడడ:ద శకనవరస రరవప పదకననభయన
ఇసటట ననస:20-17-84/d sangadi gunta
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబ రజడడర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:20-17-100
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసరరవప మగస
ఇసటట ననస:20-18-1/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : కమల రరజ గయఱఱ స
ఇసటట ననస:20-18-2
వయససస:25
లస: ససస స
883
NDX2463883
పపరర: సదవసత చలకకసడ

95-202/866

భసధసవప: కలమయరర సనమబరర
ఇసటట ననస:20-17-85
వయససస:53
లస: పప

భరస : రతస యఖ మగస
ఇసటట ననస:20-18-1/1
వయససస:50
లస: ససస స
880
SQX1798248
పపరర: భబ లకడక గయఱఱ స

95-202/18

896
SQX2514834
పపరర: మలర శశరర లచబబ ఈనన

95-202/1029

భరస : గగపస లచబబ ఈనన
ఇసటట ననస:20-18-7/A
వయససస:40
లస: ససస స
95-202/900

899
SQX2550432
పపరర: అసజన దదవ షపక
భరస : ననగయర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:20-18-8/A
వయససస:35
లస: ససస స

897
SQX2514842
పపరర: ససశల లచబబ ఈనన

95-202/1030

భరస : వనసకటటశశరరర లచబబ ఈనన
ఇసటట ననస:20-18-7/A
వయససస:62
లస: ససస స
95-202/1041

900
SQX2422269
పపరర: కమల కరతవథ

95-214/1220

భరస : మతలయల కరతవథ
ఇసటట ననస:20-18-8-/A
వయససస:52
లస: ససస స
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SQX2461127
పపరర: ససశల లఛబబ యనన
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95-202/902

భరస : వనసకటటశశరరర లఛబబ యనన
ఇసటట ననస:20-18-9
వయససస:62
లస: ససస స
904
SQX2263044
పపరర: రరజ కలకలటబర

95-205/617

95-202/870

94-237/755

95-202/842

911
NDX2555076
పపరర: ననగమణణ దనలపపడడ

914
SQX2379832
పపరర: ససతనరరమయలల దదడడర

95-204/717

917
SQX2377513
పపరర: మయలయఖదదద ననలకలరరస

95-202/27

920
SQX2408599
పపరర: శరవరల దసదచకలల
తసడడ:ద మననల సరహహబ దసదచకలల
ఇసటట ననస:20-18-36
వయససస:72
లస: పప

922
SQX0451252
పపరర: శశశత అసబటట

923
SQX2350296
పపరర: అబదహస అసబటట

95-184/789

భరస : ఇమయనసయయల అసబటట
ఇసటట ననస:20-18-41/A
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : తరరపరల ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:20-18-41/a
వయససస:35
లస: ససస స
928
SQX2226371
పపరర: లకడక కరణస
భరస : సరసబశవ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:20-18-48
వయససస:42
లస: ససస స

94-233/942

926
SQX1978444
పపరర: తరరపత రరవప సరసబబకవప

95-202/872

929
SQX2156719
పపరర: లకడక కరణస
భరస : సరసబశవ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:20-18-48
వయససస:42
లస: ససస స

909
SQX1813864
పపరర: తదజ మమకల

95-202/25

912
SQX1971308
పపరర: నతదశ రజడడర ససగటట

95-202/26

915
SQX1989029
పపరర: ఆషర రరణణ అసగడడ

95-203/911

భరస : రరజ అసగడడ
ఇసటట ననస:20-18-25/A
వయససస:21
లస: ససస స
95-204/747

918
NDX2472587
పపరర: ననరరయణ ఉలర గడర ల

94-233/5

తసడడ:ద అదనసకక ఉలర గడర ల
ఇసటట ననస:20-18-30
వయససస:69
లస: పప
95-205/621

921
SQX2408888
పపరర: శశశదన బ దసదచకలల

95-205/622

భరస : షరవల దసదచకలల
ఇసటట ననస:20-18-36
వయససస:67
లస: ససస స
95-184/790

924
SQX2314714
పపరర: నరకల అసబటట

95-202/875

భరస : నతననయయల అసబటట
ఇసటట ననస:20-18-41/A
వయససస:45
లస: ససస స
95-202/28

తసడడ:ద ననగజసదద రరవప సరసబబకవప
ఇసటట ననస:20-18-45
వయససస:22
లస: పప
95-202/880

95-202/869

తసడడ:ద కకటట రజడడర ససగటట
ఇసటట ననస:20-18-24A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద నతననయయలల అసబటట
ఇసటట ననస:20-18-41/A
వయససస:23
లస: పప
95-202/876

906
SQX2171148
పపరర: అనల కలమయర రజడడర మరస

తసడడ:ద ససబదహకణఖస మమకల
ఇసటట ననస:20-18-23
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: ననగయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:20-18-29
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరస కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-35 NIMMALAPETA
వయససస:25
లస: ససస స

925
SQX2388437
పపరర: లలత బబయ ఇసరరవథ

95-202/24

భరస : మయరళమహన రరవప దదడడర
ఇసటట ననస:20-18-24/A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఎఎస వల
ఇసటట ననస:20-18-26
వయససస:35
లస: ససస స
919
SQX1798263
పపరర: మయధవ కలసచపప

908
SQX1782895
పపరర: బబజమక మరసస

95-202/904

తసడడ:ద అసజ రజడడర మరస
ఇసటట ననస:20-18-17
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప దనలపపడడ
ఇసటట ననస:20-18-24/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటట రజడడర రరవపరర
ఇసటట ననస:20/18/24a
వయససస:19
లస: పప
916
SQX2044485
పపరర: రజయ షపక

95-202/867

భరస : వనసకటటసశరరరరవ మరసస
ఇసటట ననస:20-18-21
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : చగడదశశరర మయలయసన
ఇసటట ననస:20-18-24
వయససస:18
లస: పప
913
SQX2413201
పపరర: కకటట నతశ రజడడర ససగటట

905
SQX2436491
పపరర: శకకరసత రజడడర మసచల

903
SQX2482131
పపరర: ససశల లయసఛబబ యనన

భరస : వనసకటటశశరరర లయసఛబబ యనన
ఇసటట ననస:20-18-9
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద జయరరమ రజడడర మసచల
ఇసటట ననస:20-18-11
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ గడర స
ఇసటట ననస:20-18-18
వయససస:18
లస: ససస స
910
NDX2674349
పపరర: పవన కలయఖణ మయలయసన

95-202/903

భరస : వనసకటటశశరరర లయసఛబబ యనన
ఇసటట ననస:20-18-9
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కలకలటబర రరమ కకషష
ఇసటట ననస:20-18-10
వయససస:26
లస: ససస స
907
SQX2257715
పపరర: యయమన గడర స

902
SQX2481182
పపరర: ససశల లయసఛబబ యనన

927
SQX2043057
పపరర: శవ కకరస ర సరమమమవప

95-202/753

తసడడ:ద పదసరద సరమమమవప
ఇసటట ననస:20-18-45/A
వయససస:22
లస: ససస స
95-202/881

930
SQX1743822
పపరర: గగవసదమక సరసబబదవప

95-202/29

భరస : యయసస సరసబబదవప
ఇసటట ననస:20-18-48/2
వయససస:30
లస: ససస స
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931
SQX2367209
పపరర: రరజ వలలర పప
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95-205/675

తసడడ:ద కరమమశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:20-18-51
వయససస:25
లస: పప
934
SQX2308112
పపరర: ననగ రజవత దసపపరర

95-184/791

95-184/794

95-205/712

95-202/33

95-184/795

941
SQX1967371
పపరర: సలస షపక

944
SQX2240133
పపరర: యయససన షపక

947
SQX2281814
పపరర: ఖససస షపక

95-215/1446

950
SQX1782978
పపరర: నగరనన షపక

95-202/892

953
SQX2169746
పపరర: మహమకద అల షపక

95-202/32

939
SQX1852722
పపరర: శరసత మకకకల

95-202/31

942
SQX1967363
పపరర: సమర షపక

95-203/4

తసడడ:ద సలస షపక
ఇసటట ననస:20-18-63/A
వయససస:25
లస: పప
95-202/889

945
SQX2522456
పపరర: రజషక షపక

95-185/976

భరస : ఫసరదచస షపక
ఇసటట ననస:20-18-64/2 CHAKALI GUNTA
వయససస:29
లస: ససస స
95-202/890

948
SQX2285054
పపరర: నఫసయయ షపక

95-202/891

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:20-18-64/6
వయససస:23
లస: ససస స
95-202/34

95-202/893

తసడడ:ద షషకలర బబబయ షపక
ఇసటట ననస:20-18-66
వయససస:26
లస: పప

95-202/37 956
955
SQX1744036
SQX2415255
పపరర: వనసకట శవసజననయయలల మయధల
పపరర: రరమదదవ పచచవ

తసడడ:ద ఆసజననయ పదసరద మయధల
ఇసటట ననస:20-18-68
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ ననయక జజటబవథ
ఇసటట ననస:20-18-68
వయససస:21
లస: ససస స

95-184/793

951
SQX2043636
పపరర: ససజత బసడడ

95-202/756

భరస : యయససన షపక
తసడడ:ద మహన కలమయర బసడడ
ఇసటట ననస:20-18-64/A,RAM RAHIM COLO ఇసటట ననస:20-18-65
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:20-18-66
వయససస:59
లస: ససస స

958
SQX2410462
పపరర: ననగమణణ జజతవథ

936
SQX2397271
పపరర: శలక షపక

భరస : తరరమల రరవప మకకకల
ఇసటట ననస:20-18-63
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:20-18-64/4
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద బబబయ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:20-18-64/A
వయససస:23
లస: ససస స
952
SQX2285120
పపరర: అబద షపక

95-203/1334

తసడడ:ద హహసససననస షపక
ఇసటట ననస:20-18-64
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద బయడచ షపక
ఇసటట ననస:20-18-64/4
వయససస:42
లస: ససస స
949
SQX2263481
పపరర: రజహన షపక

938
SQX2563112
పపరర: షపక బబబయలయల

95-202/30

భరస : బబబయలయల షపక
ఇసటట ననస:20-18-62
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:20-18-63/A
వయససస:50
లస: పప

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:20-18-64
వయససస:23
లస: ససస స
946
SQX2294833
పపరర: ఆడమ శరఫస షపక

95-184/792

తసడడ:ద షపక అల సససద
ఇసటట ననస:20-18-62
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:20-18-63
వయససస:67
లస: ససస స
943
SQX1783323
పపరర: తబయసస షపక

935
SQX2461366
పపరర: బబబయలయల షపక

933
SQX1783349
పపరర: గసగ జరపల

తలర : భబవన జరపల
ఇసటట ననస:20-18-59
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద అల శశశదన షపక
ఇసటట ననస:20-18-62
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబయలయల షపక
ఇసటట ననస:20-18-62
వయససస:34
లస: ససస స
940
SQX2412609
పపరర: తరరపఠమక పలర పప

95-215/1445

తసడడ:ద కకటయఖ కరలదనసస
ఇసటట ననస:20-18-53
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశరరరవద దసపపరర
ఇసటట ననస:20-18-60/1a
వయససస:21
లస: ససస స
937
SQX2480549
పపరర: సలక షపక

932
SQX2309771
పపరర: సతఖననరరయణ కరలదనసస

959
SQX2091262
పపరర: మధస పరరమ
తసడడ:ద కకటటశశరరరవప పరరమ
ఇసటట ననస:20-18-72
వయససస:22
లస: పప

95-202/36

భరస : రమమష పచచవ
ఇసటట ననస:20-18-68
వయససస:24
లస: ససస స
95-202/894

భరస : శకనవరస పచచవ
ఇసటట ననస:20-18-68
వయససస:20
లస: ససస స
95-206/740

954
SQX1805662
పపరర: హహమ మయరరత పచచవ

957
SQX2409613
పపరర: రవ ననయక జజతవథ

95-206/739

తసడడ:ద మసజ ననయక జజతవథ
ఇసటట ననస:20-18-68
వయససస:33
లస: పప
95-9/771

960
SQX1978097
పపరర: కకశశర కలల
ర రర

95-202/38

తసడడ:ద శకనస కలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-18-73/1
వయససస:23
లస: పప
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961
SQX2375236
పపరర: వనసకట రరవప కకలల
ర రర
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95-202/898

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:20-18-73/1
వయససస:18
లస: పప

962
SQX1975770
పపరర: ననగరజ వనమయల

95-202/39

తసడడ:ద జజనయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-74
వయససస:38
లస: పప

964
SQX2224798
పపరర: ననగ రరజ వనమయల

95-204/756

తసడడ:ద జజనయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-74
వయససస:38
లస: పప
95-202/50

965
SQX1853167
పపరర: శవ శసకర తరరమయలకకసడ

95-203/62

95-203/1007

968
SQX1999036
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎరర

భరస : ఏడడకకసడలల బటటటల
ఇసటట ననస:20-18-83
వయససస:52
లస: ససస స
973
SQX2522415
పపరర: శరసత కలమయరర బతషల

971
SQX2366813
పపరర: తదజశశ చలయర

95-95/1137

974
SQX2246122
పపరర: వనసకట భవన శసకర చలర

భరస : నరసససహ రరవప బతషల
ఇసటట ననస:20-18-83 16 TH LINE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ రరమ కకషష చలర
ఇసటట ననస:20-18-83/A
వయససస:23
లస: పప

976
SQX2244580
పపరర: కలయఖణణ సరణణసపటట

977
SQX2263226
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మడడర

95-203/1010

భరస : ననరరయణ సరణణసపటట
ఇసటట ననస:20-18-84
వయససస:18
లస: ససస స
979
SQX1736677
పపరర: దసరర చలయర
భరస : శకనస చలయర
ఇసటట ననస:20-18-89
వయససస:50
లస: ససస స
982
SQX2206043
పపరర: ఆనసద కలమయర పపలకరఖలయ

95-202/905

95-203/9

భరస : మహన రరవప పపలపరరరర
ఇసటట ననస:20-18-109
వయససస:55
లస: ససస స

986
SQX1813450
పపరర: శకనస రరగయల

95-203/1011

989
SQX2368322
పపరర: అననపపరష భబసరణణ
భరస : శకనస భబసరణణ
ఇసటట ననస:20-18-109
వయససస:38
లస: ససస స

972
SQX2498145
పపరర: తషలశ బటటటల

95-202/1025

975
SQX1774850
పపరర: శకలకడక కకసపఅల

95-202/40

978
SQX1736933
పపరర: కకకషషవనణణ బతష
స ల

95-203/6

భరస : శవశసకర బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-89
వయససస:26
లస: ససస స
95-202/41

981
SQX1840263
పపరర: గరరరజ కలయఖణణ మటపస తషల

95-202/42

భరస : ననగరసదద కలమయర మటపస తషల
ఇసటట ననస:20-18-96 OPP VANGAVARI ST
వయససస:37
లస: ససస స
95-138/23

984
SQX1805639
పపరర: రరమ కకషష కలకలటర

95-203/8

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కలకలటర
ఇసటట ననస:20-18-101
వయససస:37
లస: పప
95-203/10

తసడడ:ద చనన ససబసయఖ రరగయల
ఇసటట ననస:20-18-105
వయససస:47
లస: పప
95-203/945

95-202/901

తసడడ:ద పసచచయఖ కకసపఅల
ఇసటట ననస:20-18-84
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కలకలటర
ఇసటట ననస:20-18-101
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజ కలక
ఇసటట ననస:20-18-105
వయససస:34
లస: ససస స
988
SQX2368900
పపరర: మమరర పపలపరరరర

95-203/1009

980
SQX1744127
పపరర: మహహశశరర పరమయలపరటట

983
SQX1815620
పపరర: రరమ కకషష కలకటర

969
SQX2211241
పపరర: ననగలకడక బబ లశశటట

భరస : ఏడడకకసడలల బటటటల
ఇసటట ననస:20-18-83 16 TH LINE
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ పరమయలపరటట
ఇసటట ననస:20-18-95
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద మయరళ పపలకరఖలయ
ఇసటట ననస:20-18-99
వయససస:26
లస: పప
985
SQX1798156
పపరర: వనసకట రమణ కలక

95-203/1008

తసడడ:ద శశషగరరర రరవప మడడర
ఇసటట ననస:20-18-84/A
వయససస:53
లస: పప
95-203/7

95-202/49

భరస : సతఖననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:20-18-83
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ రరమకకషష
ఇసటట ననస:20-18-83/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-202/1034

966
SQX1798206
పపరర: కలమయరర దదవళర

భరస : సరశమ దనసస దదవళర
ఇసటట ననస:20-18-76, D S NAGAR 17TH LA
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ దదవళర
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఎరర
ఇసటట ననస:20-18-76, D S NAGAR 17TH LA ఇసటట ననస:20-18-82
వయససస:47
లస: పప
వయససస:26
లస: పప
970
SQX2443935
పపరర: బల ననగమక బటటటల

95-203/5

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర తరరమయలకకసద
ఇసటట ననస:20-18-74
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తరరమయలకకసడ
ఇసటట ననస:20-18-74,
వయససస:25
లస: పప

967
SQX1798180
పపరర: సరశమ దనసస దదవళర

963
SQX1736339
పపరర: గగపస తరరమయలకకసద

987
SQX2379980
పపరర: రరజ కకక

95-203/944

తలర : మయతయఖ కకక
ఇసటట ననస:20-18-105
వయససస:40
లస: పప
95-203/946

990
SQX1813559
పపరర: ననరరయణమక పచచ

95-203/11

తసడడ:ద రరమయఖ పచచ
ఇసటట ననస:20-18-109/1
వయససస:44
లస: ససస స
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991
SQX1782812
పపరర: శకనవరస పచచ
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95-203/12

తసడడ:ద రరమయఖ పచచ
ఇసటట ననస:20-18-109/1
వయససస:26
లస: పప
994
SQX1736529
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

95-203/13

95-203/16

95-203/19

95-203/22

95-203/948

95-203/949

1012 SQX2156826
పపరర: ససనత గలర

95-202/868

95-203/20

1004 SQX1736891
పపరర: మయరకసడదయయలల బబరగడర

1007 SQX1922327
పపరర: రమణమక సనసగయల

1010 SQX2033736
పపరర: మదదనరరల నరజసదద

1013 SQX1881523
పపరర: వనమయల ఏడడకకసడలల

95-203/23

తసడడ:ద రరమయఖ ఫణణదరపప
ఇసటట ననస:20-18-129/1A
వయససస:39
లస: పప

1016 SQX1736800
పపరర: రమణ వనమయల

95-203/24

1019 SQX2451144
పపరర: శకనవరస రరవప పపనసగయపత
తసడడ:ద ససబసరరవప పపనసగయపత
ఇసటట ననస:20-18-132
వయససస:37
లస: పప

95-203/18

1002 SQX1736743
పపరర: రరశ మటబట

95-203/21

1005 SQX2238319
పపరర: రతన కలమయరర బటటటల

95-203/947

1008 SQX1922343
పపరర: మహన రరవప సనసగయల

95-203/25

తసడడ:ద కకసడయఖ సనసగయల
ఇసటట ననస:20-18-125/1
వయససస:65
లస: పప
95-203/903

1011 SQX2431203
పపరర: లత మహసకరళ

95-203/950

భరస : వనసకట రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-128/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-203/26

1014 SQX1999028
పపరర: నలమ ఎరర

95-203/904

భరస : కకటటశశర రరవప ఎరర
ఇసటట ననస:20-18-129
వయససస:24
లస: ససస స
95-203/27

భరస : గగపయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-129/3
వయససస:39
లస: ససస స
94-203/8

999
SQX1788686
పపరర: చచసచయఖ బతష
స ల

భరస : శకనవరస రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:20-18-123
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వనమయల బబబయ రరవప
ఇసటట ననస:20-18-129
వయససస:35
లస: పప
95-205/853

95-203/15

భరస : రరమకకషష మటబట
ఇసటట ననస:20-18-117
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద మదదనరరల చనన ననరరయణ
ఇసటట ననస:20-18-128
వయససస:19
లస: పప

భరస : చసదద శశఖర గలర
ఇసటట ననస:20-18-129
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ తతట
ఇసటట ననస:20-18-132
వయససస:66
లస: ససస స

1001 SQX1736768
పపరర: శకనస బతష
స ల

996
SQX1736479
పపరర: భబలకడక మలలర ల

తసడడ:ద అచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహన రరవప సనసగయల
ఇసటట ననస:20-18-125/1
వయససస:63
లస: ససస స

1009 SQX2295657
పపరర: ననగ వనసకట మననహర
మహసకరళ
తసడడ:ద వనసకట రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:20-18-125/1
వయససస:18
లస: పప

1018 NDX2412765
పపరర: వరమక తతట

95-203/17

తసడడ:ద వరర సరశమ బబరగడర
ఇసటట ననస:20-18-121/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరమయఖ చలయర
ఇసటట ననస:20-18-124
వయససస:62
లస: ససస స

1015 SQX2514941
పపరర: హనసమసత రరవప ఫణణదరపప

998
SQX1736719
పపరర: రసగర రరవప బతష
స ల

95-204/1

భరస : శవ మలలర ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద తరరపరటయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:20-18-118
వయససస:23
లస: పప
1006 SQX2450195
పపరర: లకమక చలయర

95-203/14

తసడడ:ద అచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద అచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:25
లస: పప
1003 SQX1736370
పపరర: ననగ మధస కలసచపప

995
SQX1736610
పపరర: లకడక బతష
స ల

993
SQX1853225
పపరర: గగపస నరరష పపరరశశటట

తసడడ:ద శవయఖ పపరరశశటట
ఇసటట ననస:20-18-115/C
వయససస:21
లస: పప

భరస : చలపత బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:34
లస: ససస స
1000 SQX1736578
పపరర: చలపత బతష
స ల

95-203/902

తసడడ:ద ననగయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:20-18-112/1
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-116
వయససస:22
లస: ససస స
997
SQX1736552
పపరర: ననగరశశరమక బతష
స ల

992
SQX2044220
పపరర: వనసకటటశశరరర చచనసనపరటట

1017 SQX2251395
పపరర: నరరయణమక దదవరరర

95-203/951

భరస : ననగరశశర రరవప దదవరరర
ఇసటట ననస:20-18-129/3
వయససస:52
లస: ససస స
95-203/952

1020 SQX1813526
పపరర: దసరర మహహశశరర తతట

95-203/28

భరస : అసకరరరవ తతట
ఇసటట ననస:20-18-134
వయససస:29
లస: ససస స
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1021 SQX1736503
పపరర: పపణఖవత బతష
స ల
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95-203/29

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-134
వయససస:66
లస: ససస స

95-203/953

తసడడ:ద రమణయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-136/A
వయససస:38
లస: పప

1024 SQX1853142
పపరర: రవ పరరమ

95-203/30

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:20-18-138
వయససస:28
లస: పప
1027 SQX1788769
పపరర: ధనలకడక గయదచ

1025 SQX2514818
పపరర: వనసకట ససబయసలల వనలదద

95-203/64

1028 SQX2379584
పపరర: నరసససహరరవప కకటపరటట

95-202/1028

95-203/957

భరస : మహహశ కకటపరటట
ఇసటట ననస:20-18-141
వయససస:20
లస: ససస స

1031 SQX2408474
పపరర: అననపపరష కకటపరటట

95-203/955

95-203/31

భరస : మయకకసటట అచచ
ఇసటట ననస:20-18-148/B
వయససస:26
లస: ససస స

95-206/732

95-203/958

1034 SQX1805647
పపరర: రవణమక కరణస

భరస : శవ శసకర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:20-18-149
వయససస:26
లస: ససస స
1039 SQX2562619
పపరర: రమణ బతష
స ల

1037 SQX2157105
పపరర: శకలత బతషల

95-203/32

భరస : వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-149/A
వయససస:49
లస: ససస స

1040 SQX2013779
పపరర: నగరశశరరరవప ననలకలరరస

95-203/959

95-203/35

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదరసగయల
ఇసటట ననస:20-18-152/A
వయససస:22
లస: పప
1045 SQX2467066
పపరర: ససరజసదద తరరమలశశటట

95-203/905

Deleted

తసడడ:ద శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-18-153
వయససస:44
లస: పప

1035 SQX1805654
పపరర: పసదనన కరణస

1038 SQX2225464
పపరర: శకలత బతషల

1041 SQX1736545
పపరర: శశశలజ అచచ

95-203/36

1044 SQX2017929
పపరర: కకసడలరరవప గయదచ

భరస : ననగరశశర రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:20-18-154
వయససస:30
లస: ససస స

95-203/33

95-203/960

95-203/34

95-203/906

తసడడ:ద ససబసయఖ గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-153
వయససస:33
లస: పప
95-203/962

తసడడ:ద ససరజసదద కలమయర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-18-153
వయససస:20
లస: పప
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95-203/37

95-184/788

భరస : కకరణ కలమయర అచచ
ఇసటట ననస:20-18-151
వయససస:24
లస: ససస స

1043 SQX1813229
పపరర: శక లలత తరరమలశశటట

1046 SQX2239390
పపరర: వనసకట సనరఖ తరరమలశశటట

1032 SQX2407799
పపరర: ఇమయనసయయల అసబటట

Deleted

తసడడ:ద ససరరసదద తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-18-153
వయససస:24
లస: ససస స
95-203/961

95-203/956

భరస : శవ శసకర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:20-18-149
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద చచసచయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:20-18-150
వయససస:28
లస: పప

1042 SQX1813294
పపరర: దసరర పదసరద దదరసగయల

1029 SQX2408169
పపరర: మహహశ కకటపరటట

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ కరణస
ఇసటట ననస:20-18-149
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:20-18-149
వయససస:26
లస: ససస స
95-203/1333

95-203/1318

తసడడ:ద ఏరమయయ అసబటట
ఇసటట ననస:20-18-141/A
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద పసదనన కరణస
ఇసటట ననస:20-18-149
వయససస:33
లస: ససస స

1036 SQX2225456
పపరర: శక లత బతషల

1026 SQX2514826
పపరర: రమణయఖ వనలదద

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:20-18-141
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:20-18-141
వయససస:46
లస: ససస స

1033 SQX1736875
పపరర: అసకమక అచచ

95-203/954

తసడడ:ద పసచచయఖ వనలదద
ఇసటట ననస:20-18-139
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:20-18-141
వయససస:55
లస: పప

1030 SQX2156024
పపరర: ధన లకడక కకటపరటట

1023 SQX2160976
పపరర: శవ వనసకట లకడక వనమయల

భరస : పదసరద వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-136/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ వనలదద
ఇసటట ననస:20-18-139
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-140,
వయససస:42
లస: ససస స

1047 SQX1813054
పపరర: ససబమక వనమబరర

1022 SQX2157832
పపరర: పదసరద వనమయల

1048 SQX1798115
పపరర: ననగరశశర రరవప రవ

తసడడ:ద సససగయఖ రవ
ఇసటట ననస:20-18-154
వయససస:34
లస: పప

95-203/38

1049 SQX1812999
పపరర: ననగరశశర రరవప వనమబరర

95-203/39

తసడడ:ద ససబబస రరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:20-18-154
వయససస:36
లస: పప
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1050 SQX1736305
పపరర: మరబ షపక
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95-203/40

భరస : కరశమ షపక
ఇసటట ననస:20-18-155
వయససస:73
లస: ససస స
1053 SQX1805613
పపరర: గగస భబషర షపక

95-203/41

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:20-18-159
వయససస:27
లస: పప
1056 SQX1782853
పపరర: ననగరసదద బబబయ ఏనసగసటట

95-202/43

95-203/967

భసధసవప: తరరపతమక గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-163/1
వయససస:45
లస: పప
1065 SQX2245215
పపరర: రరథ గయదచ
తసడడ:ద తరరపతయఖ గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-163/1
వయససస:20
లస: ససస స
1068 SQX1813492
పపరర: వనసకట సరయ కకషష డదగల

1054 SQX1840271
పపరర: ననయబ రసనల షపక

1055 SQX2368884
పపరర: దసరర రరవప చలర

95-203/42

1057 SQX2032431
పపరర: శకలకడక గయసటటపలర

1060 SQX2385300
పపరర: ననగరతనమక గయదచ

1063 SQX2245249
పపరర: తరరపతమక గయదచ

1066 SQX1956762
పపరర: వనసకట రరవప ననతసగర

95-202/749

1069 SQX2364719
పపరర: సరలమక ననతసగర

95-203/968

95-203/975

1072 SQX2342665
పపరర: యగరశశరర రరగయల

95-203/966

1061 SQX2210433
పపరర: మలర శశరర వసకరయలపరటట

95-203/971

1064 SQX2155448
పపరర: పసదయయసక యయనసగసటట

95-203/972

భరస : వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:20-18-163/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-203/43

1067 SQX1922400
పపరర: వనమయల హనసమసత రరవప

95-203/974

1070 SQX1805597
పపరర: పదక ననసనరర

95-204/2

భరస : లకడక ననరరయణ ననసనరర
ఇసటట ననస:20-18-165
వయససస:39
లస: ససస స
95-203/976

1073 SQX1812957
పపరర: పదసనన రరగయల

95-203/46

భరస : బబలకకషష రరగయల
ఇసటట ననస:20-18-168 NEW 74-4-287
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర రరగయల
ఇసటట ననస:20-18-172
వయససస:27
లస: ససస స

1074 SQX2044055
పపరర: వనసకటటష పరరమ

1075 SQX2162915
పపరర: వవనద పరరమ

1076 SQX2027126
పపరర: మహన కలమయర పచచవ

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:20-18-172
వయససస:24
లస: పప
1077 SQX2303063
పపరర: మననహర కకటపరటట
తసడడ:ద నరసయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:20-18-175
వయససస:31
లస: పప

95-203/977

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:20-18-172
వయససస:20
లస: పప
95-203/978

1078 SQX2320513
పపరర: బదహహకసదద కరణస
తసడడ:ద బదహకయఖ కరణస
ఇసటట ననస:20-18-176
వయససస:22
లస: పప

95-203/44

తసడడ:ద వనమయల నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:20-18-164/1
వయససస:68
లస: పప

భరస : పరసధనమయఖ రరగయల
ఇసటట ననస:20-18-168 new 74-4-287
వయససస:28
లస: ససస స
95-203/907

95-203/969

భరస : ననరరయణ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:20-18-163
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప డదగల
భరస : వనసకట ససబసయఖ ననతసగర
ఇసటట ననస:20-18-164 D S NAGAR 11TH LA ఇసటట ననస:20-18-165
వయససస:22
లస: పప
వయససస:36
లస: ససస స
1071 SQX2312650
పపరర: సదవసత రరగయల

1058 SQX2383859
పపరర: పదక రరగయల
భరస : వనసకటటశశరరర రరగయల
ఇసటట ననస:20-18-162
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ననతసగర
ఇసటట ననస:20-18-164
వయససస:37
లస: పప
95-203/45

95-203/965

తసడడ:ద బల గయరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:20-18-159
వయససస:40
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-163/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-203/973

95-203/964

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-157 NEW 74-270
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-162
వయససస:31
లస: ససస స
95-203/970

1052 SQX2313708
పపరర: గసగరదదక
ద యయనసగసటట

భరస : వనసకట ననరరయణ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-157 new 74/270
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పస లయఖ గయసటటపలర
ఇసటట ననస:20-18-161
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరయఖ గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-162
వయససస:34
లస: పప
1062 SQX2208858
పపరర: తరరపతయఖ గయదచ

95-203/963

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:20-18-159
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద సస మయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-161
వయససస:24
లస: పప
1059 SQX2378248
పపరర: వనసకట రరవప గయదచ

1051 SQX2313450
పపరర: రమణ యయనసగసటట

95-203/908

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:20-18-175
వయససస:20
లస: పప
95-206/733

1079 SQX1812833
పపరర: కనక మహ లకడక యయనసగసటట

95-203/47

భరస : వనసకటటసశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-176/1
వయససస:34
లస: ససస స
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1080 SQX2447308
పపరర: కలమయరర కరణస
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95-203/979

భరస : బదహకయఖ కరణస
ఇసటట ననస:20-18-178
వయససస:42
లస: ససస స
1083 SQX1883404
పపరర: కకటపరటట అననపపరష

95-203/49

95-203/982

95-203/52

95-203/909

95-3/1040

95-3/1041

95-202/750

95-3/1042

తసడడ:ద కకసడయఖ బకకమసతషల
ఇసటట ననస:20-18-223
వయససస:33
లస: పప

1105 SQX2260883
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యయనసగసటట

95-203/986

1108 SQX2560761
పపరర: సరసబశవరరవప గయసటటపలర

95-203/51

1091 SQX2244408
పపరర: శకనవరసరరవప వనమయల

95-203/1253

1094 SQX2387454
పపరర: జయ లకడక చలర

95-203/985

1097 SQX1843408
పపరర: వజయలకడక యయనసగసటట

95-3/51

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-205
వయససస:23
లస: ససస స
95-203/54

1100 SQX1813401
పపరర: పదశరసత కకసపలర

95-203/55

భరస : బబల వనసదదరరవప కకసపలర
ఇసటట ననస:20-18-208
వయససస:22
లస: ససస స
95-203/987

1103 SQX2431112
పపరర: మధవ గయదచ

95-203/988

భరస : తరపత రరవప గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-215
వయససస:24
లస: ససస స
95-203/989

తసడడ:ద తరరపత రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-217
వయససస:19
లస: పప
95-203/991

1088 SQX1853068
పపరర: ననగమలలర సశర రరవప వనమయల

తసడడ:ద పదసరద చలర
ఇసటట ననస:20-18-201
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:20-18-212
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకణ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-217
వయససస:20
లస: పప
1107 SQX2250637
పపరర: మలర కకసడయ బకకమసతషల

95-203/984

1099 SQX1782838
పపరర: పదశరసత కరణస

1102 SQX2362416
పపరర: కలమయరర చచరరకలరర

95-203/981

తసడడ:ద గగపపలల వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-195
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద తరరపత రరవప కరణస
ఇసటట ననస:20-18-205
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలల ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:20-18-211
వయససస:19
లస: పప
1104 SQX2100766
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యయనసగసటట

95-203/53

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-203
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతరరవప కరణస
ఇసటట ననస:20-18-205
వయససస:19
లస: ససస స
1101 SQX2042612
పపరర: ననగ ననయక ననననవత

1096 SQX2294700
పపరర: ననగరరరనన యయనసగసటట

1085 SQX2156156
పపరర: సస మయఖ యయనసగసటట

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-192
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-197
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-203
వయససస:20
లస: పప
1098 SQX1998616
పపరర: శక త కరణస

95-203/983

1090 SQX1736834
పపరర: సరయబబబయ మలలర ల

1093 SQX2440824
పపరర: ననగమణణ యయనసగసటట

95-203/980

తసడడ:ద ససబబసరరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-184
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:20-18-194/B
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-197
వయససస:21
లస: పప
1095 SQX2101525
పపరర: ననగజసదద బబబయ యయనసగసటట

95-203/50

తసడడ:ద పపనన రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:20-18-188
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద పసచచచయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:20-18-194/B
వయససస:26
లస: ససస స
1092 SQX2044261
పపరర: రసబబబయ యయనసగసటట

1084 SQX1881531
పపరర: కకటపరటట నరసససహరరవప

1087 SQX2123958
పపరర: దసరరర పదసరద వలలర పప

1082 SQX2299766
పపరర: మమనక గయదద

తసడడ:ద అదద ననరరయణ గయదద
ఇసటట ననస:20-18-181
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:20-18-183
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద పసదన మల కకసడయఖ గయదద
ఇసటట ననస:20-18-186,10TH LINE
వయససస:41
లస: పప
1089 SQX1922426
పపరర: రజణయక మలలర ల

95-203/48

తసడడ:ద ననగ రరజ ఉపప
ఇసటట ననస:20-18-180
వయససస:22
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:20-18-183
వయససస:46
లస: ససస స
1086 SQX2363497
పపరర: అదద ననరరయణ గయదద

1081 SQX1813419
పపరర: ననగపవన కళళఖణ ఉపప

1106 SQX2305043
పపరర: ఆసజననయయలల పరరమ

95-203/990

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:20-18-217
వయససస:18
లస: పప
95-203/1332

తసడడ:ద ససబసరరవప గయసటటపలర
ఇసటట ననస:20-18-223,08TH LINE
వయససస:45
లస: పప

1109 SQX2348787
పపరర: రరజజశనన షపక

95-203/992

భరస : లతఫ షపక
ఇసటట ననస:20-18-224 8TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స
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95-203/56

తలర : ధన లకడక ననతసగర
ఇసటట ననస:20-18-226
వయససస:22
లస: పప
1113 SQX1798131
పపరర: లయవణఖ దదవ వనమయల

95-203/57

95-203/65

95-203/995

1117 SQX2482701
పపరర: గరరరశ రరచకకసడ

1120 SQX1966324
పపరర: ససధదర కలమయర వనమబరర

95-203/996

1123 SQX2387231
పపరర: అసజల ననలకలరరస

1126 SQX2407872
పపరర: లకకణ యయనసగసటట

తసడడ:ద వనసకటరరవప మయలర మబరర
ఇసటట ననస:20-18-250 ETUKUR ROAD
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-252
వయససస:47
లస: పప

1128 SQX2455657
పపరర: బలమక వనమబరర

1129 SQX2438711
పపరర: వజయ దసరర భవరన దసడడర

95-204/742

భరస : బదహహయయ వనమబరర
ఇసటట ననస:20-18-258
వయససస:52
లస: ససస స
1131 SQX2384550
పపరర: ససశక చదరజడడర

95-203/999

1132 SQX2044329
పపరర: రమమశ బబబయ తతగటట
తసడడ:ద బదహకయఖ తతగటట
ఇసటట ననస:20-18-263
వయససస:60
లస: పప

1134 SQX2301349
పపరర: ససజజత ననగగటట

1135 SQX2217503
పపరర: బబలయజ గయదద

95-204/744

భరస : వనసగళ రరవప ననగగటట
ఇసటట ననస:20-18-269
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద మలయఖదదద ఎరక
ఇసటట ననస:20-18-275
వయససస:29
లస: పప

95-202/44

1138 SQX2416998
పపరర: శవయఖ ఉపపలటబలయ
తసడడ:ద రరమయలల ఉపపలటబలయ
ఇసటట ననస:20-18-289/2
వయససస:69
లస: పప

95-203/994

1118 SQX2221398
పపరర: కలయఖణణ మయపలరరజ

95-202/871

1121 SQX1736420
పపరర: శరరష మతషకలరర

95-203/58

భరస : మలర కరరరనన రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:20-18-248
వయససస:22
లస: ససస స
95-204/739

1124 SQX2314771
పపరర: రరజఖస మయలర మబరర

95-204/740

భరస : వనసకటరరవప మయలర మబరర
ఇసటట ననస:20-18-250
వయససస:46
లస: ససస స
95-203/997

1127 SQX2414449
పపరర: మలర శశరమక యయనసగసటట

95-203/998

భరస : లకకణ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:20-18-252
వయససస:40
లస: ససస స
95-204/743

1130 SQX2380251
పపరర: లలకరశ చదరజడడర

95-203/1000

తసడడ:ద ససబబసరరవప చదరజడర డ
ఇసటట ననస:20-18-260/1 NEW 74-2-82/1
వయససస:18
లస: పప
95-204/718

1133 SQX2489953
పపరర: వనసకటరరవప గయడద

95-203/1302

తలర : పసదనమయకయ గయడద
ఇసటట ననస:20-18-264
వయససస:27
లస: పప
95-203/1001

తసడడ:ద గసగయఖ గయదద
ఇసటట ననస:20-18-273/3
వయససస:18
లస: పప
95-204/846

1115 SQX2463693
పపరర: వనసకట రవ ఏన ననతసగర

తసడడ:ద పపలర యఖ మయపలరరజ
ఇసటట ననస:20-18-238
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద రరఘవయఖ దసడడర
ఇసటట ననస:20-18-258/B
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప చదరజడర డ
ఇసటట ననస:20-18-260 NEW 74-2-82/1
వయససస:20
లస: ససస స

1137 SQX2546398
పపరర: మధస ఎరక

95-204/738

భసధసవప: ననగయఖ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:20-18-249
వయససస:41
లస: ససస స
95-204/741

95-203/993

తసడడ:ద ఏన వనసకట సరశమ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:20-18-232
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:20-18-244
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ గయడద
ఇసటట ననస:20-18-248
వయససస:18
లస: ససస స
1125 SQX2297729
పపరర: వనసకట రతస యఖ మయలర మబరర

95-203/910

తసడడ:ద రవ
ఇసటట ననస:20-18-234 , 4 th line
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:20-18-238
వయససస:18
లస: పప
1122 SQX2117943
పపరర: పదవలర క గయడద

1114 SQX2078582
పపరర: హహమ పరరమ

1112 SQX2311611
పపరర: ససతమక వనమయల

భరస : రరమయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-226
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటబదవ పరరమ
ఇసటట ననస:20-18-231/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట సరశమ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:20-18-232,7TH LANE
వయససస:21
లస: పప
1119 SQX2156446
పపరర: నరజసదద బతష
స ల

95-203/939

తసడడ:ద చనన ససబసయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:20- 18 -226
వయససస:54
లస: పప

భరస : దసరర కలమయర వనమయల
ఇసటట ననస:20-18-229
వయససస:27
లస: ససస స
1116 SQX1852870
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బబ యపరటట

1111 SQX2311645
పపరర: రరమయఖ వనమయల

1136 SQX2542827
పపరర: మధస ఎరక

95-204/844

తసడడ:ద మలయఖదదద ఎరక
ఇసటట ననస:20-18-275
వయససస:29
లస: పప
95-203/1002

1139 SQX2229730
పపరర: మదదనలలటట పససపపలలటట

95-206/734

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-294 2ND LINE
వయససస:67
లస: పప
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1140 SQX2452415
పపరర: వనసకట రమణమక గగనన

95-206/735

భరస : నరసససహరరవప గగనన
ఇసటట ననస:20-18-299
వయససస:52
లస: ససస స
1143 SQX1978659
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరకలమయనస

95-202/45

95-204/749

95-204/4

95-204/753

95-204/719

95-204/754

95-204/755

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:20-18-436
వయససస:32
లస: ససస స

1153 SQX1971977
పపరర: మమనక బయచచ

1156 SQX2462240
పపరర: గయరరననథ రజడడర పటటలల

1159 SQX1853084
పపరర: అనల కలమయర పళళళ

1162 SQX2264026
పపరర: మహహ జబన మహమకద

95-203/1005

1165 SQX2042323
పపరర: చసద బబష షపక

95-204/5

1168 SQX2336337
పపరర: అఖల జవరశజ
తసడడ:ద కకసడల రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:20-18-468/a
వయససస:18
లస: పప

1148 SQX2397180
పపరర: బదహక రజడడర ససరరవనళర

95-204/751

1151 SQX2044071
పపరర: సరశత కలరరమమటట

95-203/912

1154 SQX1127100
పపరర: అదద ననరరయణ గయదచ

95-204/7

తసడడ:ద ససబస రరవప గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-353
వయససస:26
లస: పప
95-203/1004

1157 SQX1922384
పపరర: భబసకర శవ సరయ లకకకజ

95-203/60

తసడడ:ద శకనవరస రరవప లకకకజ
ఇసటట ననస:20-18-374
వయససస:19
లస: పప
95-203/61

1160 SQX1853241
పపరర: లకడక తదవనణణ పతస పరటట

95-204/8

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప పతస పరటట
ఇసటట ననస:20-18-390
వయససస:22
లస: ససస స
95-202/877

1163 SQX2167732
పపరర: యశశసత భయవనగరరర

95-202/878

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప భయవనగరరర
ఇసటట ననస:20-18-431/1
వయససస:18
లస: పప
95-202/751

తసడడ:ద మయభయ ససభబన
ఇసటట ననస:20-18-435/C
వయససస:22
లస: పప
95-202/879

95-203/59

భరస : ససరరశ కలరరమమటట
ఇసటట ననస:20-18-340
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననజమయదదనన మహమకద
ఇసటట ననస:20-18-431
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగ రతనస మమమల
ఇసటట ననస:20-18-435
వయససస:54
లస: పప
1167 SQX2160729
పపరర: మయనన షపక

95-204/752

తసడడ:ద రసగ రరవప పళళళ
ఇసటట ననస:20-18-383/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమరర రజకడడర యయడడపరలయ
ఇసటట ననస:20-18-421
వయససస:47
లస: ససస స
1164 SQX2412005
పపరర: సరసబ శవ రరవప మమమల

1150 SQX2313963
పపరర: వనయ కలమయర బబలగరన

1145 SQX1978279
పపరర: శక లత కరకలమయనస

తసడడ:ద పసద వనసకట రజడడర ససరరవనళర
ఇసటట ననస:20-18-327/A
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద ససగరరజడడర పటటలల
ఇసటట ననస:20-18-360/B
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:20-18-376
వయససస:68
లస: ససస స
1161 SQX2326254
పపరర: పదక యయడడపరలయ

95-204/750

భరస : వనసకటటశశరరర బయచచ
ఇసటట ననస:20-18-349
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖ ననరరయణ తనటట
ఇసటట ననస:20-18-359/2
వయససస:30
లస: పప
1158 SQX2452779
పపరర: ననగరసదదమక కకమబకరర

1147 SQX2342293
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర అమడ

95-203/1003

భరస : జగదదష కరకలమయనస
ఇసటట ననస:20-18-310/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ రరమ కకషష బబలగరన
ఇసటట ననస:20-18-336
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద భబసకర రజడడర శకకల
ఇసటట ననస:20-18-347
వయససస:18
లస: ససస స
1155 SQX2019776
పపరర: రరజ తనటట

95-202/46

తసడడ:ద శదనయఖ అమడ
ఇసటట ననస:20-18-319
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:20-18-335/1
వయససస:24
లస: పప
1152 SQX2223170
పపరర: రరణణ శకకల

1144 SQX1982172
పపరర: పపషల వత కరకలమయనస

1142 SQX2475283
పపరర: కలమయరర పపలవరరర

భరస : బబల వనసగయఖ పపలవరరర
ఇసటట ననస:20-18-303/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:20-18-310/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల తతట
ఇసటట ననస:20-18-310/c
వయససస:32
లస: ససస స
1149 SQX1922178
పపరర: రరమ గగపరల తరరమలశశటట

95-204/748

తలర : ధన లకడక గయదచ
ఇసటట ననస:20-18-300/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ననగ రతనస కరకలమయనస
ఇసటట ననస:20-18-310/1
వయససస:55
లస: పప
1146 SQX2457653
పపరర: హరరత తతట

1141 SQX2287498
పపరర: వనసకట మయరళ గయదచ

1166 SQX2041119
పపరర: జవద షపక

95-202/752

తసడడ:ద మయబయ ససభబన
ఇసటట ననస:20-18-435/C
వయససస:20
లస: పప
95-203/1006

1169 SQX1852755
పపరర: మహన రరవప పససపపలలటట

95-202/47

తసడడ:ద కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-483
వయససస:44
లస: పప
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1170 SQX2162022
పపరర: దసరర కసదసకలరర
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95-202/882

భరస : రసగ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:20-18-484
వయససస:31
లస: ససస స
1173 SQX2160240
పపరర: లకడక ననరరయణ ననననరర

95-202/883

94-154/632

95-206/737

95-3/1043

95-206/742

95-206/744

95-206/747

భరస : రరమ మహన రరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:20-19-99
వయససస:62
లస: ససస స

1177 NDX2465227
పపరర: మమడదపలర అనత

తసడడ:ద మయసలయఖ కతదస వరపప
ఇసటట ననస:20-18-504
వయససస:57
లస: పప
94-223/5

1180 SQX1852698
పపరర: పదకలత గరల

1183 SQX2477123
పపరర: అసజ ననయక మమఘవథ

1186 SQX2502094
పపరర: జగదదశ చటటటపస ద లల

1189 SQX2384089
పపరర: శవ లకడక బయడడర

1192 SQX2502151
పపరర: సరసశత జజతవథ

95-206/749

1195 SQX1976935
పపరర: ససగటట ససరజసదద రజడడర

95-202/48

1198 SQX1988765
పపరర: వసససధర కకడడరర
భరస : శరత బబబయ కకడడరర
ఇసటట ననస:20-19-99
వయససస:27
లస: ససస స

95-206/736

1181 SQX2232692
పపరర: శకనస తమకశశటట

95-206/738

తసడడ:ద హనసమసతష తమకశశటట
ఇసటట ననస:20-18-650
వయససస:45
లస: పప
95-206/741

1184 SQX2472520
పపరర: సరశమ ననయక మమఘవథ

95-202/895

తసడడ:ద ఠగవపరయయ ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:20-18-680,1ST LINE
వయససస:22
లస: పప
95-206/885

1187 SQX2479491
పపరర: రమణ చలర

95-206/743

భరస : వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:20-18-685/25
వయససస:44
లస: ససస స
95-206/745

1190 SQX2418226
పపరర: మలలక జజతవథ

95-206/746

భరస : రరయమలలర జజతవథ
ఇసటట ననస:20-18-707
వయససస:53
లస: ససస స
95-206/886

1193 SQX2418838
పపరర: బయజన జటటత

95-206/748

భరస : బలలర ననయక జటటత
ఇసటట ననస:20-18-713/25
వయససస:34
లస: ససస స
95-203/63

తలర : ససగటట అదచమక
ఇసటట ననస:20/18/1129
వయససస:23
లస: పప
95-206/715

1178 SQX2410819
పపరర: గగటట స వనసకట రతనస గగటట స
భరస : శకనవరసరరవప గగటట స
ఇసటట ననస:20-18-623
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజ జజతవథ
ఇసటట ననస:20-18-713/17
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సస మణణ ననయక ఖరతవథ
ఇసటట ననస:20-18-713/30
వయససస:38
లస: ససస స
1197 SQX1984723
పపరర: లకడక కకడనరర

95-202/886

భరస : వరసస బయడడర
ఇసటట ననస:20-18-692
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద గనసససహ జజతవథ
ఇసటట ననస:20-18-707
వయససస:48
లస: పప
1194 SQX2437028
పపరర: అమయకలల ఖరతవథ

1175 SQX2424554
పపరర: మయణణకరఖల రరవప కతదస వరపప

తలర : ససబయసలల చటటటపస ద లల
ఇసటట ననస:20-18-685/20
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద రరమ రరవప బయడడర
ఇసటట ననస:20-18-692
వయససస:40
లస: పప
1191 SQX2371268
పపరర: రరయమలలర జజతవథ

95-202/884

తసడడ:ద బయలర ననయక మమఘవథ
ఇసటట ననస:20-18-680
వయససస:18
లస: పప

భరస : హరర ననయక కరతనవట
ఇసటట ననస:20-18-684
వయససస:65
లస: ససస స
1188 SQX2382281
పపరర: వరసస బయడడర

1174 SQX2160224
పపరర: పదక ననననరర

తసడడ:ద వనసకట రరవప గరల
ఇసటట ననస:20-18-639/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వజజదల పసచచ రజడడర
ఇసటట ననస:20-18-669
వయససస:34
లస: పప
1185 SQX2408144
పపరర: రతస మక కరతనవట

95-202/755

భరస : మమడదపలర వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:20-18-579
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శసకర రజడడర యయడడపఅలయ
ఇసటట ననస:20-18-633/1
వయససస:47
లస: ససస స
1182 SQX2068138
పపరర: వజజదల వనసకటరజడడర

1172 SQX2079101
పపరర: ససవరదదప సరయ కలమయర
పససపపలలటట
తసడడ:ద రసగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:20-18-486
వయససస:18
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ ననననరర
ఇసటట ననస:20-18-486
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద నగరశశరరరవప ఉపపలటబలయ
ఇసటట ననస:20-18-579
వయససస:18
లస: పప
1179 SQX2368256
పపరర: కలమయరర యయడడపఅలయ

95-202/754

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప దనడడకక
ఇసటట ననస:20-18-485/b
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప ననననరర
ఇసటట ననస:20-18-486
వయససస:49
లస: పప
1176 NDX3058443
పపరర: మణణకలమయర ఉపపలటబలయ

1171 SQX2043891
పపరర: అమకథవరరకన దనడడకక

1196 SQX2289858
పపరర: అనసరరధ దదవ కలననచటట

95-204/746

భరస : లకడక ననరరయణ కలననచటట
ఇసటట ననస:20-18-2876
వయససస:41
లస: ససస స
95-206/716

1199 SQX2544716
పపరర: పదశరసత ఆవపలమసద

95-203/1326

తసడడ:ద ఆవపలమసద వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:20-19-376A/1
వయససస:19
లస: పప
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1200 SQX1797927
పపరర: దగయర దసరర
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95-206/5

భరస : దగయర బబల కకషష
ఇసటట ననస:20-25-99
వయససస:33
లస: ససస స
1203 SQX2445773
పపరర: అహకద షపక

95-211/993

95-220/1142

Deleted
95-187/377

1207 SQX1387951
పపరర: ననయయల దనసరర

1210 SQX2100642
పపరర: తలర స జయ భబరర వ

95-216/950

94-244/2

1213 SQX1842889
పపరర: జయ లకడక కకనగరళళ

తసడడ:ద నరసససహ రరవప అదనసకక
ఇసటట ననస:22
వయససస:18
లస: ససస స

1221 SQX1842905
పపరర: మహబబబ సయఖద

1222 NDX2266898
పపరర: లననరర వశశననథపలర

94-82/52 1225 NDX0871095
1224 NDX0726414
పపరర: ఇసదదరర దదవ యస జజ వరమయసస�
పపరర: కరశవ రరవప వశశననధపలర �

తసడడ:ద వననయక పటటల
ఇసటట ననస:22-8-13
వయససస:19
లస: ససస స

95-2/1293

తసడడ:ద సరసబమబరరస పటబనల
ఇసటట ననస:21-3-23
వయససస:65
లస: పప
95-2/1294

1211 SQX2078988
పపరర: తలర స హనసమసత రరవప

95-202/760

తసడడ:ద తలర స రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:21-4-39/A
వయససస:59
లస: పప
95-1/65

95-1/1001

1214 SQX1974567
పపరర: వనసకటబదవప యయనసగసటట

95-220/37

95-208/1168

భరస : మయరళమహన రరవప కరజ
ఇసటట ననస:22-10-20/8
వయససస:39
లస: ససస స

1220 NDX3261666
పపరర: శకనస బసడడ

94-244/1422

తసడడ:ద గయరవయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:22-2-24
వయససస:49
లస: పప
94-82/49

1223 NDX2266922
పపరర: నవఖ వశశననథపలర

94-82/50

తసడడ:ద కరశవ రరవప వశశననథపలర
ఇసటట ననస:22-3-206
వయససస:23
లస: ససస స
94-82/53

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:22-3-206
వయససస:51
లస: పప
1228 SQX2143659
పపరర: రగజ కరజ

95-202/907

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప అదనసకక
ఇసటట ననస:22
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద కరశవ రరవప వశశననథపలర
ఇసటట ననస:22-3-206
వయససస:23
లస: ససస స

95-203/913

1208 SQX1991520
పపరర: వనసకటటశశరరర పటబనల

1217 SQX2271120
పపరర: నరసససహ రరవప అదనసకక

1219 SQX2266047
పపరర: హరరత అదనసకక

1227 SQX2078533
పపరర: నకకత పటటల

95-2/79

1216 SQX2016277
పపరర: ససనత దదడర

95-202/908
1218 SQX2267557
పపరర: మయరళమహన సరయ సశరరప
అదనసకక
తసడడ:ద నరసససహ రరవప అదనసకక
ఇసటట ననస:22
వయససస:22
లస: పప

భరస : కరశవరరవప వశశననధపలర �
ఇసటట ననస:22-3-206
వయససస:55
లస: ససస స

95-202/899

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయనసగసటట
ఇసటట ననస:21-24-135
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప దదడర
ఇసటట ననస:21-199
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద అననసర సయఖద
ఇసటట ననస:22-3-90
వయససస:21
లస: పప

1205 SQX2283158
పపరర: రవ చచసతనఖ ననగయమలర

భరస : వనసకరటరరమ కకటటశశరరరవప కకనగరళళ
ఇసటట ననస:21-14-30
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:21-93-2298
వయససస:21
లస: పప

95-1/66

95-2/1292

తసడడ:ద వనసకయఖ ననగయమలర
ఇసటట ననస:20-1877/A
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద తలర స హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:21-4-39/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:21-7-31
వయససస:18
లస: ససస స
1215 NDX2410082
పపరర: అబయనల రహహమన షపక

95-3/1046

తసడడ:ద ససబబసరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:21-1-65
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప శఖయకకలర
ఇసటట ననస:21-4-31
వయససస:41
లస: ససస స
1212 SQX2046076
పపరర: నశథన నసబబరర

1204 SQX2048577
పపరర: కలయఖణ కరరటట

1202 SQX2010924
పపరర: లకడక బసడరర

భరస : ఆనసద బసడరర
ఇసటట ననస:20-29/110
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆడమ
ఇసటట ననస:20-341
వయససస:18
లస: పప

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

1209 SQX2059533
పపరర: సరయ లకడక శఖయకకలర

95-3/1044

తసడడ:ద పప తషరరజ వవసటటపపల
ఇసటట ననస:20-29/7
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద సలయస షపక
ఇసటట ననస:20-202/21
వయససస:38
లస: పప
1206 SQX2457406
పపరర: జహహదన షపక

1201 SQX1999705
పపరర: కలమయర వవసటటపపల

1226 SQX2099141
పపరర: ననగ మణణకరసట చవల

95-1/1013

తసడడ:ద కకషష చవల
ఇసటట ననస:22-6-46
వయససస:21
లస: పప
95-208/1169

1229 NDX2945491
పపరర: ఫరరదన జలయల షపక

94-211/1064

తసడడ:ద అనవర జన షపక
ఇసటట ననస:22-17-369/1
వయససస:21
లస: ససస స
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1230 NDX2698801
పపరర: జరరనన బబగయమ షపక
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94-213/737

తలర : అమరరననసర బబగయమ షపక
ఇసటట ననస:22-17-1888
వయససస:22
లస: ససస స
1233 SQX1907179
పపరర: హరరత అరరసపత

95-216/598

95-187/382

95-209/19

95-20/631

95-208/1112

1240 SQX0702787
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉసరసల

1243 SQX2288967
పపరర: ఇమయసబ షపక

1246 SQX2285963
పపరర: వల షపక

95-184/1018

1249 SQX0636761
పపరర: అసజమక� గయమయక�

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:68-07-165
వయససస:46
లస: ససస స

1252 SQX1520601
పపరర: ననరరయణ చదతల

తసడడ:ద ససబబసరరయయడడ యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-7-568
వయససస:36
లస: పప

95-184/864

భరస : ససబబసరరయయడడ యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-7-568 SANGADIGUNTA
వయససస:58
లస: ససస స

1258 SQX0351197
పపరర: షపక కరరమయలయర�
తసడడ:ద అకసర�
ఇసటట ననస:68-7-569
వయససస:31
లస: పప

1238 SQX2043958
పపరర: ధన లకడక పస గయల

95-211/919

1241 SQX2016293
పపరర: ససలయసన బ షపక

95-11/400

1244 SQX2244374
పపరర: పరవన షపక

95-202/914

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68/2
వయససస:18
లస: ససస స
95-212/856

1247 SQX2016285
పపరర: ఇమయమ బ షపక

95-220/1078

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:68-2
వయససస:53
లస: ససస స
95-214/89

1250 SQX0206052
పపరర: ససశల� బబపనపలర �

95-214/90

భరస : చనకకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-07-165
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/92

1253 SQX0515536
పపరర: కసచరర బబల చచననయఖ�

95-214/93

తసడడ:ద కరశయఖ�
ఇసటట ననస:68-07-165
వయససస:38
లస: పప
95-183/95

1256 SQX1799659
పపరర: ససభబషసణణ యరరకకలల

95-183/96

Deleted

తసడడ:ద అపయఖ యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-7-568
వయససస:61
లస: పప
95-183/97

95-186/3

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:68-2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద గసగయఖ చదతల
ఇసటట ననస:68-07-165
వయససస:26
లస: పప

95-183/94 1255 SQX1799634
1254 SQX1799642
పపరర: రరమ మహన రరవప యరరకకలల
పపరర: ససబబసరరయయడడ యరరకకలల

1257 SQX1799667
పపరర: వనసకరయమక యరరకకలల

95-213/26

భరస : మయసలయఖ�
ఇసటట ననస:68-07-165
వయససస:30
లస: ససస స
95-214/91

1235 AP151000678022
పపరర: శవయఖ ననణనవత

భరస : సరసబశవ రరవప పస గయల
ఇసటట ననస:63-4-1916
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖదర షపక
ఇసటట ననస:68-2
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఉమర
ఇసటట ననస:68-7-47
వయససస:55
లస: ససస స
1251 SQX0206581
పపరర: రమణ� కకజజన�

95-186/578

తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:68-2
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద ఫజలయర షపక
ఇసటట ననస:68-2
వయససస:31
లస: పప
1248 SQX2162345
పపరర: షరకకర షపక

1237 SQX2059301
పపరర: మహమకద షపక

94-244/1281

తసడడ:ద శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:43-25-66
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద పసద కకటయఖ ఉసరసల
ఇసటట ననస:68-1-910
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ఖదర షపక
ఇసటట ననస:68-2
వయససస:47
లస: పప
1245 SQX2015808
పపరర: మహబబష షపక

95-216/976

తసడడ:ద ఏగబబల షసక
ఇసటట ననస:57-01-103
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ఖయజజవల షపక
ఇసటట ననస:66-6-522
వయససస:32
లస: పప
1242 SQX2016244
పపరర: వల షపక

1234 SQX2440204
పపరర: ససబసయమక రరగయల

1232 NDX3119856
పపరర: ననరజహన సయద

భరస : సయద సససదన
ఇసటట ననస:33-69-22/2
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ రరగయల
ఇసటట ననస:38-17-1299
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:54-12-2531
వయససస:42
లస: పప
1239 MLJ3757911
పపరర: అలయరబక షపక

94-244/1206

తసడడ:ద సతనఖభబబ గయసటటరర
ఇసటట ననస:26/36/115
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రవసదద బబబయ అరరసపత
ఇసటట ననస:37-349
వయససస:20
లస: ససస స
1236 SQX2099562
పపరర: ననగబర షపక

1231 NDX2626240
పపరర: జయదదవ గయసటటరర

భరస : రరమ మహన రరవప యరరకకలల
ఇసటట ననస:68-7-568 SANGADIGUNTA
వయససస:33
లస: ససస స
95-183/98

1259 SQX0295196
పపరర: మసరసనశల� షపక�

95-183/99

తసడడ:ద మమలయల�
ఇసటట ననస:68-7-569
వయససస:46
లస: పప
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1260 SQX1617200
పపరర: హహసపసన బ షపక
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95-183/100

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-7-655
వయససస:51
లస: ససస స
1263 SQX1913698
పపరర: తరరమలరరవప ననగళరపటట

95-213/31

95-213/33

95-215/1518

95-218/11

95-218/14

95-213/38

95-213/41

తసడడ:ద నరసససహ రరవప గయమకడడ
ఇసటట ననస:68-9-629
వయససస:18
లస: పప

1273 SQX0862219
పపరర: ససనత చలయర

1276 SQX0862201
పపరర: ననగ ధరరక చలయర

1279 SQX0702282
పపరర: వనసకటససబయసలల పసలర

1282 SQX1496315
పపరర: ననరరయణరరవప బబ యపరటట

95-213/44

1285 SQX1548801
పపరర: కరరణనకర కటబరర

95-218/12

1288 SQX1913912
పపరర: వనసకట రమణ కటబరర
తసడడ:ద నరసససహ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:68-9-630
వయససస:26
లస: ససస స

1268 SQX2446169
పపరర: భవన సబబన

95-213/1154

1271 SQX1496299
పపరర: వనసగమక బబ యపరటట

95-213/36

1274 SQX0862227
పపరర: పదక చలయర

95-218/13

భరస : ననగరశశర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:68-9-623
వయససస:52
లస: ససస స
95-218/15

1277 SQX1915503
పపరర: ననగ చసదదమణణ పసలర

95-213/37

తసడడ:ద చనన కరశవపలల పసలర
ఇసటట ననస:68-9-626
వయససస:19
లస: ససస స
95-213/39

1280 SQX0703066
పపరర: చచననకరశవరరవప పసలర

95-213/40

తసడడ:ద అసకలలల పసలర
ఇసటట ననస:68-9-626
వయససస:34
లస: పప
95-213/42

1283 SQX0702696
పపరర: గరలయఖ చలకరబతస న

95-213/43

తసడడ:ద బబ డయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-627
వయససస:46
లస: పప
95-213/45

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:68-9-628
వయససస:23
లస: పప
95-213/1155

95-213/32

భరస : వనసకటటశశరరర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:68-9-622
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:68-9-627
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఎగయఖ అసదసకలరర
ఇసటట ననస:68-9-628
వయససస:26
లస: ససస స
1287 SQX2149425
పపరర: అనల కలమయర గయమకడడ

95-213/35

భరస : చచననకరశవపలల pilli
ఇసటట ననస:68-9-626
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకలలల పసలర
ఇసటట ననస:68-9-626
వయససస:51
లస: పప
1284 SQX1708023
పపరర: రతన కలమయరర అసదసకలరర

1270 SQX1496307
పపరర: శరరద బబ యపరటట

1265 SQX1914134
పపరర: దసరర భవన మకజకల

భరస : వనసకటటష సబబన
ఇసటట ననస:68-9-621
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:68-9-623
వయససస:30
లస: పప

భరస : చచననకరశవరరవప పసలర
ఇసటట ననస:68-9-626
వయససస:31
లస: ససస స
1281 SQX0703058
పపరర: చచననకరశవపలల పసలర

95-213/34

భరస : ననగ ధరరక చలయర
ఇసటట ననస:68-9-623
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:68-9-623
వయససస:27
లస: పప
1278 SQX0701847
పపరర: లకకకదదవ పసలర

1267 SQX1126771
పపరర: వరరసజననయయలల మకజకళళ

95-212/234

తసడడ:ద వర ఆసజననయయలల మకజకల
ఇసటట ననస:68-9-621
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప బబ యపరటట
ఇసటట ననస:68-9-622
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష చలర
ఇసటట ననస:68-9-623
వయససస:23
లస: ససస స
1275 SQX1906072
పపరర: వనసకటటష చలర

95-213/1153

తసడడ:ద ననగయఖ మకజకళళ
ఇసటట ననస:68-9-621
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద రమయసజనఉలల సబబన
ఇసటట ననస:68-9-621
వయససస:32
లస: పప
1272 SQX1906106
పపరర: లకడక దదవ చలర

1264 SQX2448835
పపరర: వనసకటరమణ ననగలపత

1262 SQX1422575
పపరర: గగపస సససగరపప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప సససగరపప
ఇసటట ననస:68-9
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటననరరయణ ననగలపత
ఇసటట ననస:68-9-617
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల మకజకల
ఇసటట ననస:68-9-621
వయససస:41
లస: ససస స
1269 SQX2440147
పపరర: వనసకటటష సబబన

95-190/941

తసడడ:ద రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:68-7-664
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప ననగళరపరటట
ఇసటట ననస:68-9-617
వయససస:26
లస: పప
1266 SQX1493824
పపరర: పదక మకజకల

1261 SQX1751221
పపరర: సబహ ససలయసనన షపక

1286 SQX1708171
పపరర: ఎగయఖ అసదసకలరర

95-213/46

తసడడ:ద పస లయఖ అసదసకలరర
ఇసటట ననస:68-9-628
వయససస:34
లస: పప
95-213/47

1289 SQX1861012
పపరర: వనసకట రమణ కటబరర

95-213/48

తసడడ:ద నరసససహరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:68-9-630
వయససస:27
లస: ససస స
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1290 SQX1913938
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబరర
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95-213/49

తసడడ:ద కరశయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-9-630
వయససస:29
లస: పప
1293 SQX1861087
పపరర: మసగమక పసలర

95-213/51

95-213/54

95-213/57

95-213/60

95-213/62

95-213/65

95-213/68

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:68-9-639
వయససస:43
లస: ససస స

1303 SQX2368520
పపరర: దదవ కటటటపలర

1306 SQX0671578
పపరర: దనసస చలకరబతస న

1309 SQX0701250
పపరర: కకటమక

1312 SQX2285369
పపరర: మరరయ దనసస చలక బతన

95-213/70

1315 SQX1912245
పపరర: ననగయల మర షపక

95-213/948

1318 SQX1912153
పపరర: ఖదర బబష షపక
తసడడ:ద మయనర షపక
ఇసటట ననస:68-9-639
వయససస:29
లస: పప

1298 SQX1709906
పపరర: ననగ మలలర శశరర లసకపలర

95-213/56

1301 SQX1707975
పపరర: చచననమక కకసడన

95-213/59

1304 SQX0702175
పపరర: అచచమక చలకరబతస న

95-213/61

భరస : మరరయదనసస చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-636
వయససస:34
లస: ససస స
95-213/63

1307 SQX1423466
పపరర: అననమమరర మణణకర

95-213/64

భరస : ససధనకర మణణకర
ఇసటట ననస:68-9-637
వయససస:25
లస: ససస స
95-213/66

1310 SQX1861061
పపరర: మయరరయయ బబబయ చలకరబతస న

95-213/67

తసడడ:ద గరలయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-637
వయససస:24
లస: పప
95-213/1157

1313 SQX0701995
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-213/69

భరస : ననగయలయ షపక
ఇసటట ననస:68-9-638
వయససస:35
లస: ససస స
95-214/94

తసడడ:ద మయసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:68-9-638
వయససస:37
లస: పప
95-213/1158

95-213/53

భరస : చచననయఖ కకసడన
ఇసటట ననస:68-9-635
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద గలయఖ చలక బతస న
ఇసటట ననస:68-9-637
వయససస:19
లస: పప

భరస : లకకయఖ ఉమకడడ
ఇసటట ననస:68-9-638
వయససస:66
లస: ససస స
1317 SQX2208874
పపరర: గగససయయ షపక

95-213/58

భరస : గరలయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-637
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ� మనకజ
ఇసటట ననస:68-9-637
వయససస:60
లస: పప
1314 SQX1280585
పపరర: ఈశశరమక ఉమకడడ

1300 SQX1709864
పపరర: లకడక కకటమక జలయధద

1295 SQX1861046
పపరర: చనన దదవయఖ పసళర ళ

భరస : వజయ కలమయర లసకపలర
ఇసటట ననస:68-9-634
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద పపననయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-9-636
వయససస:39
లస: పప

భరస : దననస చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-9-637
వయససస:34
లస: ససస స
1311 SQX0564468
పపరర: ఏససలల మనకజ

95-213/55

భరస : రవ కలమయర కటటటపలర
ఇసటట ననస:68/9/635
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-9-636
వయససస:39
లస: ససస స
1308 SQX0695304
పపరర: మమరర చలకబతస న

1297 SQX1861053
పపరర: డదవడ తనపపటర

95-213/50

తసడడ:ద అచచయఖ పసళర ళ
ఇసటట ననస:68-9-631
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద గయరవ బబబయ జలయధద
ఇసటట ననస:68-9-635
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద రమయయయఖ మణణకర
ఇసటట ననస:68-9-635
వయససస:54
లస: పప
1305 SQX0701276
పపరర: దసరరరదదవ బతష
స ల

95-213/52

తసడడ:ద రరజజరరవప తనపపటర
ఇసటట ననస:68-9-633
వయససస:24
లస: పప

భరస : మయరరయయబబబయ మణణకర
ఇసటట ననస:68-9-635
వయససస:24
లస: ససస స
1302 SQX1709773
పపరర: ఆనసదరరవప మణణకర

1294 SQX1913797
పపరర: చనన దదవయఖ పసలర

1292 SQX1913805
పపరర: మలర మక పసలర

భరస : చనన దదవయఖ పసలర
ఇసటట ననస:68-9-631
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద అచచయఖ పసలర
ఇసటట ననస:68-9-631
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద రరజజ రరవప తపసలటర
ఇసటట ననస:68-9-633
వయససస:22
లస: పప
1299 SQX1709831
పపరర: వనలగనన మణణకర

95-213/1156

తసడడ:ద కసయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-9-630
వయససస:53
లస: పప

భరస : చనన దదవయఖ పసళర ళ
ఇసటట ననస:68-9-631
వయససస:27
లస: ససస స
1296 SQX1914126
పపరర: డదవడ తపసలటర

1291 SQX2348886
పపరర: నరసససహ రరవప కటబరర

1316 SQX1917046
పపరర: గగశయయ షపక

95-212/235

భరస : మయనర షపక
ఇసటట ననస:68-9-639
వయససస:58
లస: ససస స
95-214/96

1319 SQX1912062
పపరర: మయనర షపక

95-214/97

తసడడ:ద మయక షపక
ఇసటట ననస:68-9-639
వయససస:66
లస: పప
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1320 SQX1707728
పపరర: కకశశర బబబయ బతష
స ల
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95-213/103

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-10-30
వయససస:22
లస: పప
1323 SQX2272318
పపరర: ననగలకడక శరస

95-213/952

95-213/104

95-213/107

95-213/110

95-213/113

95-213/116

95-213/119

తసడడ:ద గసగధర రరవప పరధద
ఇసటట ననస:68-10-659
వయససస:19
లస: పప

1333 SQX0745737
పపరర: వనసకట రమణ జజలయదద

1336 AP151000702311
పపరర: పరరశత సనరస

1339 SQX0830398
పపరర: మధసబబబయ సనరస

1342 SQX0728618
పపరర: కరశవపలల జజలయదద

95-213/122

1345 SQX1279547
పపరర: దసరర రరవప మకరకలయ

95-213/111

1348 SQX1910249
పపరర: జగననధ సరయవనసకట పరరధద
తసడడ:ద గసగధర రరవప పరధద
ఇసటట ననస:68-10-659
వయససస:20
లస: పప

1328 SQX0702811
పపరర: గరడరయఖ నలర బబ తషల

95-213/106

1331 SQX0701409
పపరర: రమణ మనక

95-213/109

1334 SQX0745711
పపరర: లకడక ఉమకడడ

95-213/112

భరస : దననస ఉమకడడ
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:43
లస: ససస స
95-213/114

1337 AP151000702268
పపరర: ధనలకడక పరగగలల

95-213/115

భరస : వరయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:65
లస: ససస స
95-213/117

1340 SQX0702670
పపరర: శకనవరసరరవప పపలబసడర

95-213/118

తసడడ:ద కకటయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:49
లస: పప
95-213/120

1343 AP151000696280
పపరర: వరయఖ పరగగలల

95-213/121

తసడడ:ద బసవయఖ పరగగలల
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:75
లస: పప
95-213/123

తసడడ:ద వరరసజననయయలల మకరకలయ
ఇసటట ననస:68-10-659
వయససస:30
లస: పప
95-213/953

95-220/66

భరస : శకనస మనక
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:68
లస: పప

భరస : వరరరజడ�డర ఆవపల
ఇసటట ననస:68-10-659
వయససస:48
లస: ససస స
1347 SQX2390508
పపరర: జగననధ సరయ వనసకట పరధద

95-213/108

తసడడ:ద చచనననరరవప సనరస
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద జగర యఖ సనరస
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:65
లస: పప
1344 AP151000702307
పపరర: చసదదమక ఆవపల

1330 SQX0501981
పపరర: లకడక సనరస

1325 SQX0389056
పపరర: సరసబయఖ మహసకరళ

తసడడ:ద దసస గరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-10-644
వయససస:56
లస: పప

భరస : చచనననరరవప సనరస
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద చచనననరరవప సనరస
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:36
లస: పప
1341 SQX0503367
పపరర: చచనననరరవప సనరస

95-213/105

భరస : వనసకటటశశరరర జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:45
లస: ససస స
1338 SQX0503383
పపరర: జగదదశ సనరస

1327 SQX0702704
పపరర: మరరయదనస చలకరబతస న

95-213/951

తసడడ:ద వరరకజ
ఇసటట ననస:68-10-142
వయససస:32
లస: పప

భరస : మధస� సనరస
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రహహమయన షపక
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:37
లస: ససస స
1335 SQX0719922
పపరర: శకలకడక పపలబసడర

95-213/1186

తసడడ:ద బబ డయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-10-644
వయససస:44
లస: పప

భరస : జగదదశ� సనరస
ఇసటట ననస:68-10-657
వయససస:33
లస: ససస స
1332 SQX0701169
పపరర: సతనసజ షపక

1324 SQX2497071
పపరర: ఖలల షపక

1322 SQX2233930
పపరర: పరరశత ససరస

భరస : చచననరరవప ససరస
ఇసటట ననస:68-10-65
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద నజమయదదనన షపక
ఇసటట ననస:68-10-68/53
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల పగడనల
ఇసటట ననస:68-10-622
వయససస:60
లస: పప
1329 SQX0502021
పపరర: లకడక సనరస

95-213/950

తసడడ:ద కకశశర బబబయ బటటటల
ఇసటట ననస:68-10-30
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రమమష శరస
ఇసటట ననస:68-10-65
వయససస:25
లస: ససస స
1326 SQX1414622
పపరర: వనసకటబదవ పగడనల

1321 SQX2280956
పపరర: పస లలశశరమక బటటటల

1346 SQX0702506
పపరర: అమరలసగరరజడడర ఆవపల

95-213/124

తసడడ:ద వరరరజడడర ఆవపల
ఇసటట ననస:68-10-659
వయససస:40
లస: పప
95-215/218

1349 MLJ3765880
పపరర: సరయలకడక పరరరదద

95-217/27

భరస : గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:68-10-659
వయససస:38
లస: ససస స
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1350 AP151000699417
పపరర: గసగరధరరరవప పరరరదద

95-217/28

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-10-659
వయససస:45
లస: పప
1353 SQX0909986
పపరర: బషసర షసక

95-213/127

95-213/130

95-213/131

95-214/106

95-213/134

95-213/137

95-220/68

తసడడ:ద పపరషచసదద రరవప
ఇసటట ననస:68-10-664
వయససస:28
లస: ససస స

1357 SQX1065599
పపరర: షసషరద షపక

తసడడ:ద చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:49
లస: పప
95-214/104

1360 SQX1576562
పపరర: గసగమక సపరరజ

1363 SQX0736298
పపరర: సరగజజ బబయ సఫరరర

1366 SQX1386904
పపరర: మబణణమక పగడనల

1369 SQX1778075
పపరర: జయ లలత సనరజ

1372 SQX0388868
పపరర: సరసబశవరరవప కకయ

95-213/138

1375 SQX0702597
పపరర: ననగరరజ నననబబనన

95-213/132

1378 SQX0774240
పపరర: మసరసనమక సవరస
భరస : పపరష చసదద రరవప
ఇసటట ననస:68-10-664
వయససస:48
లస: ససస స

95-214/105

1361 SQX1273382
పపరర: లకడక ననరరయణ సపరరజ

95-213/133

తసడడ:ద శకననధ రరవప సపరరజ
ఇసటట ననస:68-10-661
వయససస:25
లస: పప
95-214/107

1364 SQX1059477
పపరర: శకననధ రరవప సపరరజ

95-214/108

తసడడ:ద ననగరసదదపల సపరరజ
ఇసటట ననస:68-10-661
వయససస:65
లస: పప
95-213/135

1367 SQX1099796
పపరర: మణణకసఠ బతష
స ల

95-213/136

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:27
లస: పప
95-214/109

1370 SQX0391359
పపరర: రతన శశశలజ కకయ

95-220/67

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:35
లస: ససస స
95-220/69

1373 SQX0388942
పపరర: శకనస సనరజ

95-220/70

తసడడ:ద పపదమయఖ
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:46
లస: పప
95-213/139

తసడడ:ద కకషష నననబబనన
ఇసటట ననస:68-10-664
వయససస:28
లస: పప
95-220/71

1358 SQX1209296
పపరర: శకనవరస రరవప పసదనదసకక
తసడడ:ద అపరలల ననయయడడ పసదనదసకక
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద లసగయఖ
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబయఖ� కసన
స రర
ఇసటట ననస:68-10-664
వయససస:70
లస: ససస స
1377 SQX0773432
పపరర: ననగలకడక సవరస

95-213/129

తసడడ:ద శకనస సనరజ
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:42
లస: ససస స
1374 AP151000702498
పపరర: అనసనరఖమక కసన
స రర

1355 SQX0702712
పపరర: దసరరరరరవప బతష
స ల

భరస : వనసకరటరరవ పగడనల
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప సనరరఖ
ఇసటట ననస:68/-10-662
వయససస:26
లస: పప
1371 SQX0386649
పపరర: పరరశత సనరజ

95-213/128

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-10-661
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప� కరజజ
ఇసటట ననస:68-10-662
వయససస:38
లస: ససస స
1368 SQX1423672
పపరర: రవ శసకర సనరరఖ

1354 SQX0311670
పపరర: శవకలమయర బతష
స ల

భరస : ననగరసదదపల సపరరజ
ఇసటట ననస:68-10-661
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:ద శకననధ రరవప సపరరజ
ఇసటట ననస:68-10-661
వయససస:27
లస: ససస స
1365 SQX0502153
పపరర: రగజజ కరజజ

95-213/126

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : హహరణఖరరవప సఫరరర
ఇసటట ననస:68-10-661
వయససస:49
లస: ససస స
1362 SQX1059493
పపరర: ననగ జజఖత సపరరజ

1352 SQX1199141
పపరర: శకనవరస రరవప ననయయడడ
పరసడదసకక
తసడడ:ద అపలల ననయయడడ పరసడదసకక
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద దసరరరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద బయడద షపక
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:65
లస: పప
1359 SQX0701219
పపరర: మలలర శశరర సఫరరర

95-213/125

తసడడ:ద మహమకద షరరఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద షరరఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-10-660
వయససస:31
లస: పప
1356 SQX1279729
పపరర: షరరఫ షపక

1351 SQX0909945
పపరర: అలర బకడ షపక

1376 SQX1227983
పపరర: గరలయఖ చలకబతస న

95-213/140

తసడడ:ద సససదర రరవప చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-10-664
వయససస:33
లస: పప
95-220/72

1379 SQX0758607
పపరర: పపరష చసదద రరవప సవరస

95-220/73

తసడడ:ద కకసడ గయరవయఖ
ఇసటట ననస:68-10-664
వయససస:48
లస: పప
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1380 SQX1774256
పపరర: మధససనదన రరవప మయదనసస

95-220/74

తసడడ:ద కకషష మబరరస మయదనసస
ఇసటట ననస:68-10-664
వయససస:53
లస: పప
1383 SQX1379628
పపరర: శకనస పపసల

95-214/112

1384 SQX0909788
పపరర: బబబబ వల షపక

95-214/114

1387 SQX1576554
పపరర: వరసవ మలర క జజఖత పప టట

తసడడ:ద కకషష మబరరస పప టట
ఇసటట ననస:68-10-668
వయససస:27
లస: పప
95-213/144

95-213/147

95-213/150

95-213/955

Deleted
95-213/153

భరస : జజభర మయళర
ఇసటట ననస:68-10-671/1
వయససస:29
లస: ససస స
1407 SQX0671677
పపరర: ససబసయఖ మబనకర
తసడడ:ద రరజ రరవప మబనకర
ఇసటట ననస:68-10-673
వయససస:49
లస: పప

95-214/115

1399 AP151000702419
పపరర: లకడక కటబరర

1402 SQX2380756
పపరర: అనసరరధ జజలయదద

95-213/145

95-213/148

1408 SQX2302347
పపరర: దదవదనస చలకబతన
తసడడ:ద శరమబఖల చలకబతన
ఇసటట ననస:68-10-673
వయససస:20
లస: పప

95-213/142

1391 SQX0986844
పపరర: దసరర దదవ కకమమర

95-213/143

1394 SQX0700849
పపరర: అనసరరధ నలర బబ తషల

95-213/146

1397 MLJ3249059
పపరర: ససజజత కటబరర

95-213/149

భరస : శకనస కటబరర
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-213/151

1400 SQX0702829
పపరర: ననగరరజ నలర బబ తషల

95-213/152

తసడడ:ద గరడరయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:29
లస: పప
95-213/956

1403 SQX2380590
పపరర: దసరర జజలయదద

95-213/957

తసడడ:ద బదహకయఖ జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-671
వయససస:23
లస: పప
95-213/154

భరస : చనన చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-10-672
వయససస:39
లస: ససస స
95-213/157

1388 SQX1576620
పపరర: శవ ననగ కలయయణణ పప టట

భరస : ననగరరజ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దసరర జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-671
వయససస:24
లస: ససస స
1405 SQX0695361
పపరర: నరకల చలకబతస న

95-211/1004

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమమర
ఇసటట ననస:68-10-669
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దసరర జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-671
వయససస:24
లస: ససస స
1404 SQX1423318
పపరర: జమలయ మయళర

1396 SQX0701334
పపరర: మయధవ నలర బబ తషల

1385 SQX2198257
పపరర: అమకత చచదరర దనసరర

భరస : కకషష మబరరస పప టట
ఇసటట ననస:68-10-668
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద గరడరయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గరడరయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:47
లస: ససస స
1401 SQX2348365
పపరర: అనసరరధ జజలయదద

95-213/141

తసడడ:ద గరడరయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-10-670/1
వయససస:29
లస: ససస స
1398 SQX0701383
పపరర: రసగమక నలర బబ తషల

1393 SQX0701367
పపరర: హహహమయవత నలర బబ తషల

95-214/111

తసడడ:ద పదసరద రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:68-10-666
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బయజనబబబయ
ఇసటట ననస:68-10-668
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన ఏడడకకసడలల కకమమర
ఇసటట ననస:68-10-669
వయససస:40
లస: పప
1395 SQX0701359
పపరర: మయధవ నలర బబ తషల

95-214/113

తసడడ:ద కకషష మబరరస పప టట
ఇసటట ననస:68-10-668
వయససస:26
లస: ససస స

95-213/954 1390 SQX0909663
1389 SQX2144723
పపరర: వ ఏస ఏస ఏన ఏస మలర క పప టట
పపరర: మయణణకఖస కలరరళళ

1382 SQX1307108
పపరర: బబజ బబబబ షపక

తసడడ:ద బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:68-10-665
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద సససదన
ఇసటట ననస:68-10-665
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద శక హరర
ఇసటట ననస:68-10-667
వయససస:26
లస: పప

1392 SQX0986836
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమమర

95-214/110

భరస : బబబబ వల
ఇసటట ననస:68-10-665
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద పచచపర పపసల
ఇసటట ననస:68-10-665
వయససస:25
లస: పప
1386 SQX1096545
పపరర: నరరష సవరస

1381 SQX0909770
పపరర: మసరసనస షపక

1406 SQX0695312
పపరర: కలమయరర మణణకర

95-213/156

భరస : ససబసయఖ మణణకర
ఇసటట ననస:68-10-673
వయససస:44
లస: ససస స
95-213/958

1409 SQX1915099
పపరర: ససవరరస మక మణణక

95-213/158

భరస : రరజజ రరవప మణణక
ఇసటట ననస:68-10-674
వయససస:53
లస: ససస స
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1410 SQX2345890
పపరర: మరరయమక మణణకర
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95-213/959

తసడడ:ద ససబసయఖ మణణకర
ఇసటట ననస:68-10-674
వయససస:18
లస: ససస స
1413 SQX0702845
పపరర: చనన శకనస మనకజ

95-213/160

95-213/163

95-19/1280

95-147/675

తసడడ:ద అబబసస షపక
ఇసటట ననస:68-10-682
వయససస:53
లస: పప

1418 NDX2608271
పపరర: కకటమక చలకబథదన

94-6/781

భరస : సససదర రరవప చలకబథదన
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:59
లస: ససస స
95-147/673

1421 SQX1750355
పపరర: చనన మయరరయయదనసస
చలకరబతస న
తసడడ:ద సససదర రరవప చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:28
లస: పప

95-147/674

95-213/165

1424 SQX1227488
పపరర: పసదమరరయదనసస చలకబతస న

95-213/166

తసడడ:ద సససదరయఖ చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:28
లస: పప
95-214/116

95-147/676

1429 SQX1916279
పపరర: రరసబబబయ రరయల

95-213/961

95-213/168

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ రరయల
ఇసటట ననస:68-10-679
వయససస:69
లస: పప
95-211/59

1432 SQX0700948
పపరర: అస మయ షపక

95-213/171

1435 SQX0703116
పపరర: అబయనలయర షపక

95-213/169

1438 SQX2231074
పపరర: జఫర సదదక ఇమయమ షపక
తసడడ:ద ససదదనక షపక
ఇసటట ననస:68-10-682
వయససస:19
లస: పప

1433 SQX0745604
పపరర: అకస రరననసర షపక

95-213/170

భరస : ససదన దక షపక
ఇసటట ననస:68-10-681/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-213/172

తసడడ:ద అబబసస షపక
ఇసటట ననస:68-10-681/1
వయససస:43
లస: పప
95-213/962

1430 SQX2429363
పపరర: షపక అథహర
భరస : షపక అబయనల జబసర
ఇసటట ననస:68-10-681
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబయనలయర షపక
ఇసటట ననస:68-10-681/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద అబబసస షపక
ఇసటట ననస:68-10-681/1
వయససస:42
లస: పప
1437 SQX2180032
పపరర: ఇషరక శరరర షపక

1423 SQX0701391
పపరర: కకటమక చలకరబతస న

95-213/162

95-213/960 1427 SQX1912013
1426 SQX2154557
పపరర: చనన మరరయదనసస చలకబథదన
పపరర: చనన మరరయదనసస
చలకరబతష
స న
తసడడ:ద సససదరరరవప చలకబథదన
తసడడ:ద సససదర రరవప చలకరబతష
స న
ఇసటట ననస:68-10-678
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:28
లస: పప
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద అబబసస
ఇసటట ననస:68-10-681/1
వయససస:43
లస: పప
1434 SQX0728501
పపరర: ససదర దక షపక

1420 SQX1750348
పపరర: జజఖషష చలకరబతస న

1415 SQX1914977
పపరర: ఏసస మణణ ఆరజ

95-213/167

భరస : రరసబబబయ రరయల
ఇసటట ననస:68-10-679
వయససస:59
లస: ససస స
1431 SQX0761700
పపరర: అబయనల జబబసర షపక

95-213/164

భరస : సససదరరరవప చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద జకకయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:64
లస: పప
1428 SQX1908011
పపరర: శవ ననగరశశరమక రరయల

1417 SQX1914449
పపరర: మరరయ బబబయ గయసడనల

95-213/159

భరస : ససబసరరవప ఆరజ
ఇసటట ననస:68-10-676
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అరరనన చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదర రరవప చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:34
లస: పప
1425 SQX0703272
పపరర: సససదరరరవప చలకరబతస న

95-213/161

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గయసడనల
ఇసటట ననస:68-10-676
వయససస:26
లస: పప

భరస : మయనకరఖరరవ గరరపరటట
ఇసటట ననస:68-10-678
వయససస:43
లస: ససస స
1422 SQX1750140
పపరర: అరరనన చలకరబతస న

1414 SQX0703132
పపరర: బబ డయఖ చలకబటటటన

1412 SQX1709724
పపరర: రరజ సకరసనన

తసడడ:ద సస ననలయలల సకరసనన
ఇసటట ననస:68-10-675
వయససస:37
లస: పప

తలర : మయరస మక చలకబటటటన
ఇసటట ననస:68-10-675
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ద ససబసరరవప ఆరర
ఇసటట ననస:68-10-676
వయససస:19
లస: పప
1419 SQX2019552
పపరర: అననపపరష గరరపరటట

95-215/219

తసడడ:ద సమమలల మణణక
ఇసటట ననస:68-10-674
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ మనకజ
ఇసటట ననస:68-10-675
వయససస:38
లస: పప
1416 SQX1914381
పపరర: పపషల రరజ ఆరర

1411 SQX1910322
పపరర: రరజరరవప మణణక

1436 SQX0765941
పపరర: గగససయయ షపక

95-211/60

భరస : ఇషరక షపరర
ఇసటట ననస:68-10-682
వయససస:46
లస: ససస స
95-213/963

1439 SQX0761718
పపరర: అబబసస షపక

95-211/61

తసడడ:ద ఫకలకదదనన
ఇసటట ననస:68-10-682/2
వయససస:80
లస: పప
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1440 SQX0968222
పపరర: శసషరద బబగస మయళళ
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95-211/62

భరస : శశశకవల
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:26
లస: ససస స
1443 SQX0318741
పపరర: షపకకవల పససజజరర

95-211/65

95-213/964

95-213/970

95-213/173

95-202/767

95-213/175

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-10-684/14
వయససస:25
లస: ససస స
95-211/1006

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:68-10-685
వయససస:55
లస: ససస స
1464 SQX2437945
పపరర: వహహద షపక

భరస : గరలయఖ చలకరబతస న
ఇసటట ననస:68-10-686
వయససస:30
లస: ససస స

1453 SQX1913748
పపరర: షబన సయఖద

1456 SQX2248508
పపరర: హససన షపక

95-213/971

95-213/174

95-213/974

95-213/967

95-213/969

1451 SQX1917319
పపరర: షబన సయఖద

95-211/68

భరస : సమఉలయర సయఖద
ఇసటట ననస:68-10-684/8
వయససస:27
లస: ససస స
1454 SQX2516201
పపరర: మయజ అహమద షపక

95-211/1271

1457 SQX2152940
పపరర: జజన బ షపక

95-213/968

భరస : NA దనదనబయడద
ఇసటట ననస:68-10-684/13 L R COLONY 1S
వయససస:49
లస: ససస స
95-211/1005

1460 SQX2143691
పపరర: అహమకద షపక

95-213/966

భరస : లయల అహకద పససజజరర
ఇసటట ననస:68-10-684 LR COLONY 1ST LI
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద లయల షర షపక
ఇసటట ననస:68-10-684 LR COLONY 1ST LI
వయససస:60
లస: పప

1462 SQX2435097
పపరర: జన బబష షపక

1463 SQX2438034
పపరర: జజసన బ షపక

95-213/972

1465 SQX1881408
పపరర: షకకలయ సయద

1468 SQX1918325
పపరర: గగసప పరఖరర సయద
భరస : షఫసవపలయర సయద
ఇసటట ననస:68-10-687
వయససస:22
లస: ససస స

95-213/973

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-10-685
వయససస:35
లస: ససస స
95-211/69

భరస : ససభబన లలట సయద
ఇసటట ననస:68-10-685/3
వయససస:32
లస: ససస స
95-213/177

1448 SQX2180511
పపరర: కరరమయలర షపక

తసడడ:ద అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:68-10-684/10
వయససస:28
లస: పప

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:68-10-684/13
వయససస:31
లస: ససస స
1459 SQX2143675
పపరర: లయలస పససజజరర

95-211/67

Deleted

తసడడ:ద అబయనల కరరస షపక
ఇసటట ననస:68-10-685
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:68-10-685
వయససస:26
లస: ససస స
1467 SQX1914431
పపరర: శశషమక చలకరబతస న

1450 SQX2180495
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

1445 SQX0401422
పపరర: నబసరహహబ� పససజజరర�

తసడడ:ద ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-10-684/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : సమఉలయర సయఖద
ఇసటట ననస:68-10-684/8
వయససస:26
లస: ససస స

Deleted

1461 SQX2435253
పపరర: ఫరతమ షపక

95-213/965

Deleted

తసడడ:ద మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:68-10-684/13
వయససస:33
లస: పప
1458 SQX1913649
పపరర: షమమ షపక

1447 SQX2208932
పపరర: బబగస హససనన

95-211/64

తసడడ:ద లయల అహకద�
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:35
లస: పప

భరస : కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:68-10-684/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద నససర షపక
ఇసటట ననస:68-10-684/8
వయససస:20
లస: ససస స
1455 SQX2050631
పపరర: అససఫ షపక

95-211/66

భరస : రజహమయన అబయనల
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-10-684/2
వయససస:34
లస: ససస స
1452 SQX1913722
పపరర: సబబహ షపక

1444 SQX0896894
పపరర: లయల అమమధ పసనన నరర

1442 SQX1119099
పపరర: అఫరగజజ పఠరన

భరస : నబ సరహహబ పసనన నరర
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద లలలసస
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ఖససస సయద
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:71
లస: పప
1449 SQX2180479
పపరర: జజహహర షపక

95-211/63

భరస : లయల అలమమద
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద లయల అహకద
ఇసటట ననస:68-10-684
వయససస:33
లస: పప
1446 SQX2296390
పపరర: షరబయదదనన సయద

1441 SQX0968230
పపరర: బబ ఫరతమ షససక

1466 SQX1915529
పపరర: షకకలయ సయఖద

95-213/176

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:68-10-685/3
వయససస:30
లస: ససస స
95-211/70

1469 SQX2451821
పపరర: షఫసవపలయర షపక

95-213/975

తసడడ:ద మహమకద అల
ఇసటట ననస:68-10-687
వయససస:27
లస: పప
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95-219/873

తసడడ:ద మహమకద అల
ఇసటట ననస:68-10-687
వయససస:18
లస: పప
1473 SQX1860907
పపరర: మయరరయయ బబబయ గయసడనల

95-213/180

95-213/183

95-213/186

95-213/189

95-213/193

95-213/195

95-213/977

తసడడ:ద లలకయఖ మనక
ఇసటట ననస:68-10-700
వయససస:38
లస: పప

1483 SQX1279596
పపరర: కరరమయలయర షపక

1486 SQX0639690
పపరర: ససమన మనకజ

1489 SQX1914803
పపరర: గరలమక మయచస

1492 SQX2347631
పపరర: అనత ఉమకడడ

95-213/197

1495 SQX1915453
పపరర: గగరర జలదద

95-213/191

1498 SQX1547001
పపరర: పలర వ శరనస
భరస : నరరసదద కలమయర శరనస
ఇసటట ననస:68-10-700
వయససస:28
లస: ససస స

1478 SQX0671602
పపరర: చసదదశశఖర జజలయదద

95-213/185

1481 SQX0701268
పపరర: ససబయసలల కకపపలల

95-213/188

1484 SQX0226217
పపరర: ననగరరజ డదకక

95-213/192

తసడడ:ద శరససన� డదకక
ఇసటట ననస:68--10-693
వయససస:50
లస: పప
95-213/194

1487 SQX0388132
పపరర: పదసరద మయనక

95-220/75

తసడడ:ద రరమయఖ మయనక
ఇసటట ననస:68-10-695
వయససస:53
లస: పప
95-213/196

1490 SQX2349686
పపరర: కకటటశశర రరవప ఉమకడడ

95-213/976

తసడడ:ద దననస ఉమకడడ
ఇసటట ననస:68-10-696
వయససస:24
లస: పప
95-213/978

1493 SQX2322980
పపరర: ససభసడక బతషల

95-213/979

భరస : వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:68-10-697
వయససస:33
లస: ససస స
95-213/198

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జలదద
ఇసటట ననస:68-10-698
వయససస:22
లస: ససస స
95-213/199

95-213/182

తలర : చచననమక కకపపలల
ఇసటట ననస:68-10-693
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ఉమకడడ
ఇసటట ననస:68-10-696
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-698
వయససస:19
లస: ససస స
1497 SQX0728881
పపరర: శకనస మనక

95-213/187

భరస : మసరసన మయచసచ
ఇసటట ననస:68-10-696
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద దనస ఉమకడడ
ఇసటట ననస:68-10-696
వయససస:20
లస: పప
1494 SQX1915479
పపరర: చసదద లల జజలయదద

1480 SQX1227579
పపరర: సరగజన కకపపలల

1475 SQX0695320
పపరర: దదవమణణ జలయరర

తసడడ:ద బదమక ననయయడడ జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-692
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పదసరద మనకజ
ఇసటట ననస:68-10-695
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమశ మయచసచ
ఇసటట ననస:68-10-696
వయససస:26
లస: ససస స
1491 SQX2349439
పపరర: అనల కలమయర ఉమకడడ

95-213/184

తసడడ:ద అకసర షపక
ఇసటట ననస:68-10-693
వయససస:29
లస: పప

భరస : పదసరద మనకజ
ఇసటట ననస:68-10-695
వయససస:48
లస: ససస స
1488 SQX1914407
పపరర: శరసత కలమయరర మయచసచ

1477 SQX1228213
పపరర: శకనస జలయదద

95-213/179

భరస : బదమక ననయయడడ జలయరర
ఇసటట ననస:68-10-692
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయయలల కకపపలల
ఇసటట ననస:68-10-693
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవరరవప dokka
ఇసటట ననస:68-10-693
వయససస:74
లస: ససస స
1485 SQX0570986
పపరర: ఆదదలకడక మనకజ

95-213/181

తసడడ:ద బదహక ననయయడడ జలయదద
ఇసటట ననస:68-10-692
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద చసదదయఖ జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-692
వయససస:54
లస: పప
1482 SQX0695387
పపరర: కరసమక డదకరక

1474 SQX1548652
పపరర: ససజనఖ జలయధద

1472 SQX0671644
పపరర: చదసచయఖ పపరరత

తసడడ:ద గరలయఖ పపరరత
ఇసటట ననస:68-10-690
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద బదహక ననయయడడ జలయధద
ఇసటట ననస:68-10-692
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద మరరయయ దనస మణణక
ఇసటట ననస:68-10-692
వయససస:20
లస: పప
1479 SQX0671586
పపరర: బదమక ననయయడడ జజలయదద

95-213/178

భరస : చచసచయఖ పపరరత
ఇసటట ననస:68-10-690
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గయసడనల
ఇసటట ననస:68-10-691
వయససస:27
లస: పప
1476 SQX1915230
పపరర: కలయఖణ మణణక

1471 SQX0695338
పపరర: ససబసలకకక పపరరత

1496 SQX1900547
పపరర: సశరష లతన జజలయదద

95-220/76

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-698
వయససస:24
లస: ససస స
95-219/56

1499 SQX1913789
పపరర: మననజ బబబయ పపలబసడర

95-213/200

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:68-10-701
వయససస:20
లస: పప
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1500 SQX2257723
పపరర: సరసబశవరరవప కమమకల

95-213/980

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కమమకల
ఇసటట ననస:68-10-705
వయససస:53
లస: పప
1503 AP151000702493
పపరర: రరమయసజమక కసదదమళళ

95-213/203

95-213/206

95-138/878

95-213/211

1510 SQX1286310
పపరర: శరలన కసదదమళళ

1513 AP151000696130
పపరర: ససబబసరరవప కసదదమళళ

95-213/215

1516 SQX1279471
పపరర: శలలవ రరజ పసటటల

95-220/78

1519 SQX0075630
పపరర: శసకర తతట
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-10-1416
వయససస:41
లస: పప

1521 SQX2346591
పపరర: దసరర జజలయదద

1522 SQX1778828
పపరర: హలమయ పఠరన

95-213/949

తసడడ:ద బదహకయఖ జజలయదద
ఇసటట ననస:68-10-1996
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద మదస
ఇసటట ననస:68-11-681
వయససస:18
లస: పప
1527 AP151000696238
పపరర: కకషష మయరజళళ
తసడడ:ద గయరవయఖ మయరజళళ
ఇసటట ననస:68-11-711
వయససస:66
లస: పప

95-213/209

1525 SQX0758672
పపరర: మలయరరజడడర దదసడపరటట

95-213/213

1528 SQX1778539
పపరర: మలలర శశరర మయరజలర
భరస : కకషష మయరజలర
ఇసటట ననస:68-11-711
వయససస:29
లస: ససస స

1508 MLJ3251444
పపరర: రమణ వననగళళ

95-213/208

1511 SQX1549080
పపరర: ఖయసరమక చసతనమలర

95-213/210

1514 SQX2344448
పపరర: ఏసస కలమయరర చలకర బతస న

95-213/981

భరస : చనన చలకర బతస న
ఇసటట ననస:68-10-721/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-213/216

1517 SQX0909739
పపరర: వనసకటటశశరరర కకననరర

95-214/117

తసడడ:ద రరఘవలల
ఇసటట ననస:68-10-926
వయససస:26
లస: పప
95-220/79

1520 SQX1860980
పపరర: గరలయమక మయచసచ

95-213/217

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-10-1968
వయససస:51
లస: ససస స
95-214/118

1523 SQX1548785
పపరర: అసజమక ఎలశశల

95-213/218

భరస : పసద ససబసయఖ ఎలశశల
ఇసటట ననస:68-11-671/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-220/80

తసడడ:ద వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:68-11-686
వయససస:48
లస: పప
95-213/220

95-213/205

భరస : చన వనసకనన చసతనమలర
ఇసటట ననస:68-10-708
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లఖకత అల పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-227
వయససస:40
లస: ససస స
95-183/849

1505 MLJ2135366
పపరర: ననగరరజ కసదదమళళ

భరస : శవపదసరద� వననగళళ
ఇసటట ననస:68-10-707
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద పదకరశ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:68-10-900
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప అలమలకల
ఇసటట ననస:68-10-1378
వయససస:34
లస: పప

1524 SQX2127116
పపరర: అఖల బబసలర

95-213/207

తసడడ:ద రతస యఖ kandimalla
ఇసటట ననస:68-10-708
వయససస:55
లస: పప

భరస : మయరరయయదనసస చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-10-900
వయససస:35
లస: ససస స
1518 SQX1118620
పపరర: శవ శసకర అలమలకల

1507 SQX0503268
పపరర: మహనరరవప ఖయజజ�

95-213/202

తసడడ:ద ససబబసరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:68-10-706
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:68-10-708
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరయఖ బలయరల
ఇసటట ననస:68-10-708
వయససస:41
లస: ససస స
1515 SQX1228254
పపరర: ససబస లకడక చలకబతస న

95-213/204

తసడడ:ద సరసబయఖ� khaja
ఇసటట ననస:68-10-706
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద కకషష బలయరల
ఇసటట ననస:68-10--708
వయససస:49
లస: పప
1512 SQX1913763
పపరర: మచనచమక బలయరల

1504 MLJ2133593
పపరర: శశషగరరర రరవప కసదదమళళ

1502 SQX0701136
పపరర: వససత కమమకళ

భరస : సరసబశవరరవప కమమకళ
ఇసటట ననస:68-10-706
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:68-10-706
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద చనన బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-10-706
వయససస:47
లస: పప
1509 SQX1904283
పపరర: వరయఖ బలయరల

95-213/201

భరస : ననగరరజ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:68-10-706
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:68-10-706
వయససస:52
లస: ససస స
1506 SQX0702738
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

1501 SQX1708122
పపరర: లకడక కసదదమళళ

1526 AP151000702287
పపరర: భకకవత మయరజళళ

95-213/219

భరస : కకషష మయరజళళ
ఇసటట ననస:68-11-711
వయససస:60
లస: ససస స
95-214/119

1529 MLJ2137206
పపరర: వనసకటటశశరరరవప డదరసగయల

95-213/221

తసడడ:ద పపనననరరవప దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-11-712
వయససస:36
లస: పప
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1530 MLJ3479094
పపరర: శసకరరరవప డదరసగయల
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95-213/222

తసడడ:ద పపనననరరవప
ఇసటట ననస:68-11-712
వయససస:41
లస: పప
1533 SQX2210557
పపరర: షఫస భబషర మహమకద

95-213/982

95-213/983

95-213/226

95-213/227

95-214/123

95-213/230

95-213/985

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:68-11-727
వయససస:21
లస: ససస స

1543 SQX0703231
పపరర: ఈశశర కలమయర గసట

1546 SQX1778372
పపరర: ననగరశశర రరవప బతష
స ల

1549 SQX2019990
పపరర: కలమయరర ససదన ద

1552 SQX2037307
పపరర: ఏసస కలమయరర చలకబథదన

95-220/82

1555 SQX1915115
పపరర: శకనస ఎలసపలయ

95-213/228

1558 SQX0317453
పపరర: రరణణ జజననలగడర
భరస : లసగయఖ జజననలగడర
ఇసటట ననస:68-11-727
వయససస:40
లస: ససస స

1538 SQX1280668
పపరర: చనరరమత బబవరజడర డ

95-213/225

1541 SQX1778547
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబవరజడర డ

95-214/121

1544 SQX1778729
పపరర: శరసత బతష
స ల

95-214/122

భరస : ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-723
వయససస:25
లస: ససస స
95-214/124

1547 SQX1916253
పపరర: పరఖరర జజన షపక

95-213/229

భరస : ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:60
లస: ససస స
95-213/879

1550 SQX2210110
పపరర: ఖయయఖస షపక

95-213/984

తసడడ:ద రహమన షపక
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:32
లస: పప
95-216/951

1553 SQX1900513
పపరర: కలమయరర ససదన ద

95-220/81

భరస : ఈశశరయఖ ససదన ద
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:35
లస: ససస స
95-213/231

తసడడ:ద ససబసయఖ ఎలసపలయ
ఇసటట ననస:68-11-726
వయససస:20
లస: పప
95-23/634

95-213/224

తసడడ:ద పపరనయఖ బబవరజడడర
ఇసటట ననస:68-11-718
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద చనన చలకబతదస న
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : కలమయరర ససదన ద
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:23
లస: పప
1557 SQX2019966
పపరర: రతన కలమయరర చగపలర

95-213/941

భరస : ఈశశరయఖ ససదన ద
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖయయఖస షపక
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:28
లస: ససస స
1554 SQX1647148
పపరర: వనసకటటష ససదదన

1540 SQX2262962
పపరర: వననకటటసశస రరవప బవరజడర డ

1535 SQX1913870
పపరర: రమణ వనసగడర

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబవరజడడర
ఇసటట ననస:68-11-718
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-723
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-11-725
వయససస:36
లస: పప
1551 SQX2148781
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-215/1466

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప గసట
ఇసటట ననస:68-11-723
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-723
వయససస:52
లస: ససస స
1548 SQX1915735
పపరర: రఫసయక షపక

1537 SQX2281145
పపరర: హహమ బసదస వననగళర

95-213/878

భరస : శవ పదసరద వనసగడర
ఇసటట ననస:68-11-713
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద పపరష యఖ బవరజడడర
ఇసటట ననస:68/11/718
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గసట
ఇసటట ననస:68-11-723
వయససస:24
లస: ససస స
1545 SQX1778695
పపరర: అసజమక బతష
స ల

95-214/120

భరస : రమమశ వననగళర
ఇసటట ననస:68-11-713
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపరషయఖ బబవరజడడర
ఇసటట ననస:68-11-718
వయససస:56
లస: ససస స
1542 SQX1914084
పపరర: రరమయసజల దదవ గసట

1534 SQX1778752
పపరర: పదమల దనరసకలల

1532 SQX2034023
పపరర: ఫససజజణణ బబష మహమకద

తసడడ:ద రఫస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:68-11-712
వయససస:25
లస: పప

భరస : శసకర దనరసకలల
ఇసటట ననస:68-11-712
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ పదసరద వననగళర
ఇసటట ననస:68-11-713
వయససస:32
లస: పప
1539 SQX1280742
పపరర: యశశధ కలమయరర బబవరజడడర

95-213/223

తసడడ:ద రరమకకటయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-11-712
వయససస:70
లస: పప

తలర : షకకర
ఇసటట ననస:68-11-712
వయససస:27
లస: పప
1536 SQX2286763
పపరర: రమమశ వననగళర

1531 AP151000696292
పపరర: పపనననరరవప దదరసగయల

1556 SQX2393197
పపరర: ససరరష బబబయ ఏలసపలయ

95-213/986

తసడడ:ద పసదన ససబసయఖ ఏలసపలయ
ఇసటట ననస:68-11-726
వయససస:20
లస: పప
95-213/232

1559 SQX1708478
పపరర: దసరర పదసరద జజననలగడర

95-213/233

తలర : రరణణ జజననలగడర
ఇసటట ననస:68-11-727
వయససస:23
లస: పప
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పపరర: లకడక మసగ
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95-213/880

భరస : శకనస మసగ
ఇసటట ననస:68-11-727
వయససస:39
లస: ససస స
1563 SQX1914159
పపరర: బయజన ఎలససల

95-213/235

95-213/238

95-213/241

95-213/244

95-213/247

95-213/250

95-213/253

తసడడ:ద రరజ ఎస సస దనస
ఇసటట ననస:68-11-734
వయససస:37
లస: పప

1573 SQX0701318
పపరర: జజఖత చలకబతస న

1576 SQX1273531
పపరర: అఖల షపక

1579 AP151000696458
పపరర: హకకసబబబయ షపక

1582 AP151000696131
పపరర: చనవనసకటయఖ తమకశశటట

95-213/256

1585 SQX1548736
పపరర: సలయస షపక

95-213/245

1588 SQX1913516
పపరర: కరవరర పపరరణ
భరస : భరత సససగ పపరరణ
ఇసటట ననస:68-11-735
వయససస:29
లస: ససస స

1568 SQX1915354
పపరర: ఆనసద కలమయర కటబరర

95-213/240

1571 SQX1548629
పపరర: షరహహనన షపక

95-213/243

1574 SQX1279562
పపరర: గరలయఖ ఎలశశల

95-213/246

తసడడ:ద పసదన ససబసయఖ ఎలశశల
ఇసటట ననస:68-11-731
వయససస:34
లస: పప
95-213/248

1577 SQX1548900
పపరర: అకసర భబషర షపక

95-213/249

తసడడ:ద మయలక భబషర షపక
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:23
లస: పప
95-213/251

1580 SQX0702530
పపరర: భకరరర షపక

95-213/252

తసడడ:ద మయసనమ షపక
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:59
లస: పప
95-213/254

1583 SQX0700773
పపరర: షరకకరర షపక

95-213/255

భరస : రబబసన షపక
ఇసటట ననస:68-11-733
వయససస:34
లస: ససస స
95-213/257

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-11-733
వయససస:63
లస: పప
95-213/259

95-213/237

భరస : అఖల షపక
ఇసటట ననస:68-11-731
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద సతస యఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద సలయస షపక
ఇసటట ననస:68-11-733
వయససస:35
లస: పప
1587 SQX1914563
పపరర: రరజ కలమయర

95-213/242

తసడడ:ద గగస షపక
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద భబషర షపక
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:65
లస: పప
1584 SQX1279190
పపరర: రబబసన షపక

1570 AP151000696176
పపరర: పదకరశరరవప పసటటల

1565 SQX0702563
పపరర: ననగరసదదబబబయ వనమయల

తసడడ:ద గరలయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-11-729
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద మయలక బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద దనదన షపక
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:44
లస: పప
1581 AP151000696122
పపరర: గగస షపక

95-213/239

భరస : గరలయఖ చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-11-731
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మయలక బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-11-732
వయససస:44
లస: ససస స
1578 SQX1279265
పపరర: మయలక బబషర షపక

1567 SQX1915321
పపరర: ననగవరన కటబరర

95-213/234

తసడడ:ద శకనవరసరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-11-728
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద పపదగగవసదస పసటటల
ఇసటట ననస:68-11-730
వయససస:61
లస: పప

భరస : గరలయఖ ఎలశశల
ఇసటట ననస:68-11-731
వయససస:31
లస: ససస స
1575 SQX0701128
పపరర: లలసలలననసర షపక

95-213/236

తసడడ:ద గరలయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-11-729
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పదకరశరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:68-11-730
వయససస:55
లస: ససస స
1572 SQX1860956
పపరర: సససదరమక ఎలశశల

1564 SQX1709047
పపరర: బయజన ఎలససల

1562 SQX1510206
పపరర: ననగ వరన కటబరర

తసడడ:ద గరలయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-11-728
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరలయఖ ఎలససల
ఇసటట ననస:68-11-728
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద గరలయఖ ఏలశల
ఇసటట ననస:68-11-728
వయససస:58
లస: పప
1569 AP151000702223
పపరర: ససశల పసటటల

95-213/881

తసడడ:ద శకనస మసగ
ఇసటట ననస:68-11-727
వయససస:21
లస: పప

భరస : గరలయఖ ఎలససల
ఇసటట ననస:68-11-728
వయససస:32
లస: ససస స
1566 SQX0728691
పపరర: పసదన ససబసయఖ ఏలశల

1561 SQX2020840
పపరర: దసరరరఫ మసగ

1586 SQX1914522
పపరర: రరజ దదప

95-213/258

భరస : రరజ కలమయర
ఇసటట ననస:68-11-734
వయససస:33
లస: ససస స
95-213/260

1589 SQX0571638
పపరర: షపక నససమయ

95-213/261

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-11-735
వయససస:39
లస: ససస స
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1590 SQX0502245
పపరర: హహసపసన షపక
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95-213/262

భరస : దరరయయ షపక
ఇసటట ననస:68-11-735
వయససస:52
లస: ససస స
1593 SQX2121648
పపరర: భరత సససగ

95-213/988

1594 SQX2321016
పపరర: ననగబర బబష షపక

95-213/990

1597 SQX2225662
పపరర: ఆరరఫర పఠరన

95-216/979

1600 SQX2143907
పపరర: శశశదన షపక

1595 SQX2478634
పపరర: ససభబన షపక

95-213/991

95-213/994

1601 SQX2318699
పపరర: మహకద షపక

1602 SQX2319135
పపరర: హహసససనబ షపక

1603 SQX2375830
పపరర: దనవపద షపక

1605 SQX2425122
పపరర: నజక షపక
తసడడ:ద అససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-11-894
వయససస:19
లస: ససస స
1608 SQX2426625
పపరర: అసజమ బబష షపక

1606 SQX2426559
పపరర: అససఫ షపక

95-216/982

1609 SQX2245900
పపరర: ననయబ రససల షపక

తసడడ:ద ననగయఖ ఇలర
ఇసటట ననస:68-11-898
వయససస:61
లస: పప

1612 SQX2228674
పపరర: కకటటశశరమక ఇలర

భరస : వనసకట ననరరయణ మయడడయయలయ
ఇసటట ననస:68-11-898
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ ఇలర
ఇసటట ననస:68-11-898
వయససస:30
లస: పప

1617 SQX2321222
పపరర: నజర షపక

1618 SQX2422285
పపరర: మలర శశరర మనగర

95-213/1005

భరస : వనసకటబదవప మనగర
ఇసటట ననస:68-11-899
వయససస:32
లస: ససస స

1604 SQX2426864
పపరర: గగహర ససలయసన షపక

95-213/997

1607 SQX2421956
పపరర: అజకల బబష షపక

95-216/981

తసడడ:ద అససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-11-894
వయససస:23
లస: పప
95-220/1153

1610 SQX2285724
పపరర: సలక షపక

95-220/1154

భరస : ననయబ రససల
ఇసటట ననస:68-11-895
వయససస:28
లస: ససస స
95-213/1000

భరస : శశషయఖ ఇలర
ఇసటట ననస:68-11-898
వయససస:48
లస: ససస స

95-213/1002 1615 SQX2228682
1614 SQX2228666
పపరర: వనసకట ననగ లకడక మయడడయయలయ
పపరర: శకనవరసరరవప ఇలర

భరస : హహమస షపక
ఇసటట ననస:68-11-899
వయససస:38
లస: ససస స

95-216/980

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:68-11-895
వయససస:28
లస: పప
95-213/999

95-213/995

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-11-894
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద అబయనల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:68-11-894
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద అససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-11-894
వయససస:21
లస: పప
1611 SQX2228708
పపరర: శశషయఖ ఇలర

95-215/1467

తసడడ:ద హహమస షపక
ఇసటట ననస:68-11-889
వయససస:20
లస: పప
95-213/998

95-213/992

తసడడ:ద బషసర
ఇసటట ననస:68-11-743 LR COLONY 2ND L
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ఫరరసర
తసడడ:ద DARGA SHAID షపక
ఇసటట ననస:68-11-743LR COLONY 2ND LIN ఇసటట ననస:68-11-745
వయససస:42
లస: పప
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహకద షపక
ఇసటట ననస:68-11-745
వయససస:42
లస: ససస స

95-213/989

1598 SQX2146488
పపరర: ఈదసలయర ఖయన పటబన

భరస : ఈదసలయర ఖయన
ఇసటట ననస:68-11-743 LR COLONY 2ND L
వయససస:43
లస: ససస స
95-213/996

95-213/987

తసడడ:ద శశశదన షపక
ఇసటట ననస:68-11-741
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద ఈదసలయర ఖయన
ఇసటట ననస:68-11-743
వయససస:19
లస: ససస స
95-213/993

1592 SQX2147270
పపరర: జజఖత వలసల

భరస : శకనస వలసల
ఇసటట ననస:68-11-735
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:68-11-738
వయససస:29
లస: పప

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-11-743
వయససస:30
లస: ససస స
1599 SQX2146512
పపరర: రహమత

95-213/263

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-11-735
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద జగత సససగ
ఇసటట ననస:68-11-736
వయససస:32
లస: పప
1596 SQX2273209
పపరర: గగససయ షపక

1591 SQX0728816
పపరర: దరరయయ షపక

95-213/1001
1613 SQX2228690
పపరర: వనసకట ననరరయణ మయడడయయలయ

తసడడ:ద చననబబసయ మయడడయయలయ
ఇసటట ననస:68-11-898
వయససస:40
లస: పప
95-213/1003

1616 SQX2320984
పపరర: హహమస షపక

95-213/1004

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:68-11-899
వయససస:45
లస: పప
95-213/1006

1619 SQX2422442
పపరర: తదవనణణ మనగర

95-213/1007

తసడడ:ద వనసకట రరవప మనగర
ఇసటట ననస:68-11-899
వయససస:18
లస: ససస స
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పపరర: రరషక షపక
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95-216/1144

భరస : బబషసద షపక
ఇసటట ననస:68-11-899
వయససస:23
లస: ససస స
1623 SQX0700823
పపరర: మయకరసర సయఖద

95-213/265

95-213/268

95-213/882

95-213/270

95-213/1009

95-213/274

95-213/277

భరస : ససధనకర ససరగన
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:35
లస: ససస స

1633 SQX1914332
పపరర: హహఖమయళన షపక

1636 SQX2438208
పపరర: ననగలకడక ఉసట అలయ

1639 SQX1914746
పపరర: ఈశశర రరవప చగపలర

1642 SQX1423763
పపరర: ధదన కలమయరర చచనసన పలర

95-213/280

1645 SQX1915180
పపరర: కకటటశశర రరవప చలక బతస న

95-213/271

1648 SQX1423441
పపరర: శవ ననగరసదదస బతష
స ల
భరస : వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:60
లస: ససస స

1628 SQX1915040
పపరర: షనసన షపక

95-213/269

1631 SQX2313146
పపరర: ఖజఖరరన షపక

95-213/1008

1634 SQX1914068
పపరర: యశన షపక

95-213/272

తసడడ:ద దనద షపక
ఇసటట ననస:68-11-903
వయససస:42
లస: పప
95-213/1010

1637 SQX1914787
పపరర: రతన కలమయరర చగపలర

95-213/273

తలర : సరసబదజఖస చగపలర
ఇసటట ననస:68-11-905
వయససస:21
లస: ససస స
95-213/275

1640 SQX1228247
పపరర: ననగ రరజ చగపలర

95-213/276

తసడడ:ద కకటటశశరరవప చగపలర
ఇసటట ననస:68-11-905
వయససస:25
లస: పప
95-213/278

1643 SQX1913896
పపరర: కలమయరర కకపపలల

95-213/279

భరస : కరశయఖ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-907
వయససస:29
లస: ససస స
95-213/281

తసడడ:ద కకటటయఖ చలక బతస న
ఇసటట ననస:68-11-907
వయససస:20
లస: పప
95-213/283

95-213/267

భరస : మహమకద ననర షపక
ఇసటట ననస:68-11-902
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మయధవరరవప చచనసన పలర
ఇసటట ననస:68-11-906
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటయఖ చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-11-907
వయససస:48
లస: ససస స
1647 SQX1423425
పపరర: ననగ పదసనన ససరరగణణ

95-213/883

తలర : సరసబదజఖస చగపలర
ఇసటట ననస:68-11-905
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:68-11-905
వయససస:44
లస: పప
1644 SQX0745299
పపరర: నరసమక చలకబతస న

1630 SQX2012110
పపరర: అససఫ షపక

1625 SQX0702522
పపరర: మయషరరఫ సయఖద

భరస : ససకసదర షపక
ఇసటట ననస:68-11-902
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద పసద కకటయఖ ఉసట అలయ
ఇసటట ననస:68-11-904
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:68-11-905
వయససస:38
లస: ససస స
1641 SQX1576588
పపరర: కకటటశశర రరవప చగపలర

95-200/1052

తసడడ:ద యశన షపక
ఇసటట ననస:68-11-903
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద యశన షపక
ఇసటట ననస:68-11-903
వయససస:21
లస: పప
1638 SQX0745539
పపరర: సరమయమ జఖస చగపలర

1627 SQX2011351
పపరర: మహమకద ననర షపక

95-213/264

తసడడ:ద జజనమయయ సయయద
ఇసటట ననస:68-11-900
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ననర షపక
ఇసటట ననస:68-11-902
వయససస:26
లస: పప

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:68-11-903
వయససస:38
లస: ససస స
1635 SQX2187987
పపరర: హహమఈన షపక

95-213/266

తసడడ:ద మహమకద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-11-902
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ననర షపక
ఇసటట ననస:68-11-902
వయససస:26
లస: పప
1632 SQX1913953
పపరర: గలయనర షపక

1624 SQX0702852
పపరర: బబషష సయఖద

1622 SQX0700781
పపరర: ఖయసససబ సయఖద

భరస : మయషరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:68-11-900
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద షరబయదదనన సయఖద
ఇసటట ననస:68-11-900
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-11-900
వయససస:64
లస: పప
1629 SQX2010072
పపరర: యశన షపక

95-199/970

భరస : ససబబసరజడడర గగసటట
ఇసటట ననస:68-11-900
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:68-11-900
వయససస:39
లస: ససస స
1626 SQX0703074
పపరర: షరబయదదనన షపక

1621 SQX2102176
పపరర: వజయమక గగసటట

1646 SQX1423375
పపరర: భబరత బతష
స ల

95-213/282

భరస : వనసకటటసశరరర bathula
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:28
లస: ససస స
95-213/284

1649 SQX1478420
పపరర: మణణకసఠ బతష
స ల

95-213/285

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:30
లస: పప
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1650 SQX0688358
పపరర: వనసకటమక కటబరర
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95-214/125

భరస : కరశయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:79
లస: ససస స
1653 SQX2552347
పపరర: వనేచేసకటమక కటబరర

95-220/1560

95-213/288

95-213/291

95-213/294

95-213/297

95-214/128

95-214/130

తసడడ:ద గయరపల మయరజలర
ఇసటట ననస:68-11-915
వయససస:22
లస: పప

1663 SQX0554006
పపరర: బషసరర షపక�

1666 SQX0564237
పపరర: కరరమయలయర షపక

1669 SQX1911965
పపరర: వనసకటటష ఇననరత

1672 SQX1709245
పపరర: కకకషషవనణణ మనక

95-213/303

1675 AP151000702290
పపరర: ససజజత చలయర

95-213/295

1678 SQX1228163
పపరర: శకనవరస రరవప ఎలశశల
తసడడ:ద గరలయఖ ఎలశశల
ఇసటట ననస:68-11-915
వయససస:25
లస: పప

1658 SQX0701094
పపరర: శశకళ ఉసరసల

95-213/290

1661 SQX0702472
పపరర: పసద కకటయఖ ఉసరసల

95-213/293

1664 SQX0701284
పపరర: ఇననవత బయజన

95-213/296

భరస : ననగరసదద షససక
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:44
లస: ససస స
95-213/298

1667 SQX0564443
పపరర: షఫరయత షపక

95-213/299

తసడడ:ద అకసర షపక
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:32
లస: పప
95-214/129

1670 SQX2285450
పపరర: ఆనసద కరకరన

95-215/1468

తసడడ:ద శకనవరససలల కరకరన
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:22
లస: పప
95-213/301

1673 SQX1548777
పపరర: లల మయరజలర

95-213/302

భరస : గయరపల మయరజళర
ఇసటట ననస:68-11-915
వయససస:35
లస: ససస స
95-213/304

భరస : కకషష చలర
ఇసటట ననస:68-11-915
వయససస:44
లస: ససస స
95-213/306

95-213/287

తసడడ:ద పసదన నలర యఖ ఉసరసల
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహహశ మనక
ఇసటట ననస:68-11-913/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరలయఖ వనలశశల
ఇసటట ననస:68-11-915
వయససస:44
లస: ససస స
1677 SQX1548959
పపరర: సరయ మయరజలర

95-213/292

తసడడ:ద ననగజసదద ఇననరత
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-11-913
వయససస:25
లస: పప
1674 SQX0701144
పపరర: అసకమక వనలశశల

1660 SQX1914480
పపరర: శకనస కరకరన

1655 SQX1860949
పపరర: ససనసద ఉతసల

భరస : పసదన కకటయఖ ఉసరసల
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద అకసర షససక
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస కరకరన
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:38
లస: ససస స
1671 SQX1778398
పపరర: అబయనల రహహస షపక

95-213/289

భరస : బబషర� షససక
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అకసర షససక
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:58
లస: ససస స
1668 SQX1912138
పపరర: బయజన కరకరన

1657 SQX1861004
పపరర: లలత గసట

95-214/127

భరస : వనసకటటసశరరర ఉతసల
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ససజనన కరకరన
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:47
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-11-911
వయససస:29
లస: ససస స
1665 AP151000702514
పపరర: ఆససయయ షపక

95-213/286

భరస : చసదద శశఖర గసట
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద పసద కకటయఖ ఉసరసల
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:30
లస: పప
1662 SQX1525049
పపరర: షరమరర షపక

1654 SQX1915073
పపరర: ససనసద ఉసస ల

1652 SQX0664813
పపరర: కరశయఖ కటబరర

తసడడ:ద గరలయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఉసస ల
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల ustala
ఇసటట ననస:68-11-910
వయససస:32
లస: ససస స
1659 SQX0702795
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉసరసల

95-214/126

తసడడ:ద కరశయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:30
లస: పప

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:68-11-908
వయససస:63
లస: ససస స
1656 SQX0701102
పపరర: బబజలల ఉసరసల

1651 SQX0664763
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబరర

1676 SQX1548751
పపరర: సరరజమక మయరజలర

95-213/305

భరస : సరసబ శవ రరవప మయరజళర
ఇసటట ననస:68-11-915
వయససస:50
లస: ససస స
95-213/307

1679 AP151000696406
పపరర: గయరరమబరరస మయరజళళ

95-213/308

తసడడ:ద సరసబశవరరవప మయరజళర
ఇసటట ననస:68-11-915
వయససస:44
లస: పప
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1680 SQX1913664
పపరర: అసజ అమక శవరస
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95-213/309

భరస : శకనవరసరరవప శవరస
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:39
లస: ససస స
1683 AP151000702383
పపరర: మసరసనమక సవరస�

95-213/312

95-213/315

95-213/318

95-213/321

95-213/324

95-214/133

95-214/136

భరస : వనసకటబదవ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:25
లస: ససస స

1693 SQX0148213
పపరర: రరయయజ పఠరన

1696 SQX1778802
పపరర: సలయక షపక

1699 SQX1777911
పపరర: రరజశన అల ఖయన పఠరన

1702 MLJ3251428
పపరర: పదనకవత కరశవశశటట

95-213/1012

1705 SQX1381144
పపరర: జనత షపక

95-213/322

1708 SQX0701177
పపరర: మరరయమక కకపపలల
భరస : బబలరరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:47
లస: ససస స

1688 SQX1228270
పపరర: అఫరగజజ పఠరన

95-213/317

1691 SQX1549031
పపరర: రరజశన అల ఖయన పఠరన

95-213/320

1694 SQX1227496
పపరర: ఇలయయజ షపక

95-213/323

తసడడ:ద రహమయన షపక
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:47
లస: పప
95-214/131

1697 SQX1778810
పపరర: మయతజ బబగస పఠరన

95-214/132

భరస : రరయయజ పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:30
లస: ససస స
95-214/134

1700 SQX1777978
పపరర: అబయనల రజహమన షపక

95-214/135

Deleted

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:25
లస: పప
95-213/325

1703 SQX2147494
పపరర: ఈససబ సయద

95-213/1011

తసడడ:ద అల సయద
ఇసటట ననస:68-11-919
వయససస:39
లస: పప
95-214/137

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:68-11-919
వయససస:48
లస: ససస స
95-213/327

95-213/314

తసడడ:ద లఖకత ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:68-11-919
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర శశర రరవప కరశసశశటట
ఇసటట ననస:68-11-919
వయససస:32
లస: పప
1707 SQX1423409
పపరర: లకడక తరరపతమక కకపపలల

95-213/319

తసడడ:ద లఖకత అల పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ననరరయణ బ
ఇసటట ననస:68-11-918
వయససస:38
లస: పప
1704 SQX2153021
పపరర: సరసబ శవ రరవప కరశసశశటట

1690 SQX1548769
పపరర: హలమయ పఠరన

1685 SQX1548868
పపరర: శకనవరస రరవప సవరస

భరస : యజజజజల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇలయజ షపక
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అజహర అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:62
లస: ససస స
1701 SQX1778505
పపరర: గరలయఖ బతష
స ల

95-213/316

తసడడ:ద రహహసఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద రహహస ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:50
లస: పప
1698 SQX1778380
పపరర: ఆతహరరననసర పఠరన

1687 AP151000696230
పపరర: పపరషచసదదరరవప సవరస

95-213/311

తసడడ:ద కకసడన గయరవయఖ సవరస
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:44
లస: పప

భరస : లలఖత అల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద రహహక ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:37
లస: పప
1695 SQX1228239
పపరర: లఖఖత అల ఖయన పఠరన

95-213/313

తసడడ:ద కకసడ గయరవయఖ సవరస
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఇలయజ షపక
ఇసటట ననస:68-11-917
వయససస:39
లస: ససస స
1692 SQX1228023
పపరర: ఎజజస పఠరన

1684 SQX1913656
పపరర: శకనవరసరరవప సవరస

1682 AP151000702600
పపరర: ననగరశశరమక సవరస

భరస : శకహరర సవరస
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడగయరవయఖ సవరస
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ సవరస
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:50
లస: పప
1689 SQX1227470
పపరర: రజయ షపక

95-213/310

భరస : శకనవరస రరవప సవరస
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదదరరవప� sawaram
ఇసటట ననస:68-11-916
వయససస:48
లస: ససస స
1686 AP151000696530
పపరర: శకహరర సవరస

1681 SQX1549007
పపరర: అసజమక సవరస

1706 SQX1708817
పపరర: పదసనన కకపపలల

95-213/326

తసడడ:ద బబల రరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:22
లస: ససస స
95-213/328

1709 SQX1708593
పపరర: పదసరద కకపపలల

95-213/329

తసడడ:ద బబల రరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:21
లస: పప
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95-213/330

తసడడ:ద బబల రరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:25
లస: పప
1713 SQX0702720
పపరర: బబలరరజ కకపపలల

95-213/333

95-214/138

95-211/921

95-213/334

95-214/140

1720 SQX2272888
పపరర: అసజమక బతష
స ల

1723 SQX1015586
పపరర: గణణష పపసల

1726 SQX0404707
పపరర: ఆదదలకడక మణణక

95-214/143

1729 SQX2165868
పపరర: అబయనల రహహస షపక

1732 SQX1913714
పపరర: జజన బబష షపక

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-11-926 L R COLONY 2ND L
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-11-928
వయససస:20
లస: పప

1734 SQX2120947
పపరర: కరరమయలర షపక

1735 SQX0199018
పపరర: పదమల కతష
స ల

95-213/1019

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-11-928
వయససస:19
లస: పప
1737 SQX0703199
పపరర: అబయనల వరహబ షపక
తసడడ:ద అబయనల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:68-11-938
వయససస:44
లస: పప

95-213/1014

95-213/335

1738 SQX1707652
పపరర: వనసకట రరజ వనమయల
తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-11-939
వయససస:22
లస: పప

1718 SQX1984855
పపరర: రవ కకశశర బబవ రజడడర

95-211/920

1721 SQX2272805
పపరర: శరసత బతష
స ల

95-213/1015

1724 AP151000696057
పపరర: దదరరరజ పపసల

95-213/336

తసడడ:ద పచచపల పపసల
ఇసటట ననస:68-11-924
వయససస:60
లస: పప
95-214/141

1727 SQX1545351
పపరర: ససజనఖ జలయదద

95-214/142

తసడడ:ద బదహకననయయడడ జలయదద
ఇసటట ననస:68-11-924
వయససస:24
లస: పప
95-213/1016

1730 SQX1073097
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-220/84

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-11-926
వయససస:26
లస: పప
95-213/337

1733 SQX2350205
పపరర: మరబ షపక

95-213/1018

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-11-928
వయససస:20
లస: ససస స
95-213/338

భరస : వరయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-929
వయససస:50
లస: ససస స
95-213/340

95-220/83

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-923
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-11-926
వయససస:25
లస: పప
95-213/1017

1715 SQX0851725
పపరర: శకనస కకపపలల

తసడడ:ద కకసడల రరవప బబవ రజడర డ
ఇసటట ననస:68-11-922
వయససస:35
లస: పప

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:68-11-924
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-924
వయససస:39
లస: పప
1731 SQX2120921
పపరర: అబయనల రజహమన షపక

95-214/139

తసడడ:ద దదర రరజ పపసల
ఇసటట ననస:68-11-924
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద పదసరద మయనక
ఇసటట ననస:68-11-924
వయససస:26
లస: ససస స
1728 SQX1417360
పపరర: కకరణ కలమయర కతష
స ల

1717 SQX1778612
పపరర: సరశత కతష
స ల

95-213/332

తసడడ:ద బబలరరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-923
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : దదరరరజ పపసల
ఇసటట ననస:68-11-924
వయససస:53
లస: ససస స
1725 SQX1209288
పపరర: మరరయమక మయనక

95-213/1013

భరస : కకరణ కలమయర కతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-921
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవ కకశశర బబవ రజడడర
ఇసటట ననస:68-11-922
వయససస:33
లస: ససస స
1722 AP151000702550
పపరర: రరణణ పపసల

1714 SQX2479368
పపరర: వజయ కలమయర కకమమర

1712 SQX1228155
పపరర: వనసకటబదవప కకపపలల

తసడడ:ద బబలరరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకమమర
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ లకకణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-11-921
వయససస:28
లస: ససస స
1719 SQX1984848
పపరర: లయవణఖ బబవ రజడర డ

95-213/331

తసడడ:ద బబలరరజ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద కరశయఖ కకపపలల
ఇసటట ననస:68-11-920
వయససస:49
లస: పప
1716 SQX1778794
పపరర: భబరత బతష
స ల

1711 SQX1228205
పపరర: శకనస కకపపలల

1736 SQX0702241
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-213/339

భరస : పసదన ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-11-938
వయససస:44
లస: ససస స
95-213/341

1739 AP151000696430
పపరర: శకనవరసరరవప వనమయల

95-213/342

తసడడ:ద గయరవయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:68-11-939
వయససస:47
లస: పప
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95-213/343

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-11-987
వయససస:42
లస: ససస స
1743 SQX1781012
పపరర: ససలయసనన బబగస షపక

95-216/23

95-213/345

95-208/906

95-213/348

95-213/351

95-213/354

95-213/357

భరస : తమయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:47
లస: ససస స

1753 SQX1548744
పపరర: మసరసన బ షపక

1756 SQX0702159
పపరర: వనసకట రమణ మయనక

1759 SQX0563387
పపరర: రమమష మనకజ

1762 SQX0503391
పపరర: ససధనకర చలయర

95-213/360

1765 SQX1709526
పపరర: జజఖత చలయర

95-213/349

1768 SQX0501833
పపరర: చన వనసకటమక బతష
స ల
భరస : ఆసజననయయలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:61
లస: ససస స

1748 SQX2326221
పపరర: షమవపలయర షపక

95-213/1043

1751 SQX1228049
పపరర: గరలయఖ ఎలశశల

95-213/347

1754 SQX1548884
పపరర: ఏడడకకసదలల చలయర

95-213/350

తసడడ:ద దసరర యఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-12-911
వయససస:31
లస: పప
95-213/352

1757 SQX0702571
పపరర: మహహష మణణక

95-213/353

తసడడ:ద ఏససలల manike
ఇసటట ననస:68-12-913/1
వయససస:29
లస: పప
95-213/355

1760 SQX0701953
పపరర: లకకక బసడనరర

95-213/356

భరస : శకనస బసడనరర
ఇసటట ననస:68-12-927
వయససస:29
లస: ససస స
95-213/358

1763 SQX0503136
పపరర: రరసబబబయ బతష
స ల

95-213/359

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-927
వయససస:38
లస: పప
95-213/361

భరస : వనసకట ననరరయణ చలయర
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:27
లస: ససస స
95-213/363

95-214/145

తసడడ:ద చనన ససబసయఖ ఎలశశల
ఇసటట ననస:68-12-728
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-12-927
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చలయర
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:26
లస: ససస స
1767 SQX1709468
పపరర: రమణ చలయర

95-213/346

తసడడ:ద ఏససలల మయనకర
ఇసటట ననస:68-12-913/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-12-927
వయససస:30
లస: ససస స
1764 SQX1709351
పపరర: ననగ మణణ చలయర

1750 AP151000702342
పపరర: నరకల గసటబ

1745 SQX1777960
పపరర: ఎదసలర ఖయన పఠరన

తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:68-12-95/8
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమశ మయనక
ఇసటట ననస:68-12-913/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద యయససలల మయనకర
ఇసటట ననస:68-12-913/1
వయససస:31
లస: పప
1761 SQX0702027
పపరర: ఈశశరమక మహసకరళ

95-187/386

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-12-911
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగయల షపక
ఇసటట ననస:68-12-911
వయససస:34
లస: పప
1758 SQX0563445
పపరర: ససధనకర మనకజ

1747 SQX2014785
పపరర: పరరశన షపక

95-216/22

తసడడ:ద ససభబన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-1203
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప గసట
ఇసటట ననస:68-12-723
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-12-911
వయససస:31
లస: ససస స
1755 SQX1548967
పపరర: కరరమయలయర షపక

95-214/144

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-12
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదమ సయఖద
ఇసటట ననస:68-12-163
వయససస:29
లస: పప
1752 SQX1548728
పపరర: జజకకర
. షపక

1744 SQX1777986
పపరర: ననరర పఠరన

1742 SQX1365080
పపరర: అనల బబ కకల

తలర : ఆదదలకడక బబ కకల
ఇసటట ననస:68-11-1126
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఎదసలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-11-1203
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస పపసల
ఇసటట ననస:68-11-1924
వయససస:34
లస: ససస స
1749 SQX1723816
పపరర: గగస సయఖద

95-213/344

భరస : భకరరర షపక
ఇసటట ననస:68-11-1022
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:68-11-1194
వయససస:33
లస: ససస స
1746 SQX1340066
పపరర: భబణయ పపసల

1741 SQX0700815
పపరర: బబగస షపక

1766 SQX0310979
పపరర: చసదద బతష
స ల

95-213/362

భరస : ససరరష బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:32
లస: ససస స
95-213/364

1769 SQX1709591
పపరర: ససబయసలల చలయర

95-213/365

భరస : వనసకటటసశరరర చలయర
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:82
లస: ససస స
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1770 SQX1228122
పపరర: దసరర పదసరద తమకశశటట

95-213/366

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:26
లస: పప
1773 SQX1709658
పపరర: తమయఖ చలయర

95-213/369

95-213/372

95-213/375

95-213/378

95-213/381

95-213/384

95-213/387

భరస : వనసకటటష మయరజలర
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:26
లస: ససస స

1783 SQX1279380
పపరర: పపలర రరవప మయనక

1786 SQX1587718
పపరర: లకడక తరరపఠమక బతష
స ల

1789 SQX0910018
పపరర: రరమయఞఞన నసలల బతష
స ల

1792 SQX1915412
పపరర: కకసడమక బతష
స ల

95-213/390

1795 SQX2229185
పపరర: లకడక దసరర భవరన బతష
స ల

95-213/379

1798 SQX1513051
పపరర: నగరనన మయరజలర
భరస : పదభయ దనస మయరజలర
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:29
లస: ససస స

1778 SQX1279877
పపరర: ఈశశరమక మనక

95-213/374

1781 SQX1548843
పపరర: బయజన సరశమ దదరసగయల

95-213/377

1784 SQX0562926
పపరర: ననగరరజ దదరసగయల

95-213/380

తసడడ:ద సరసబశవరరవప derangula
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:33
లస: పప
95-213/382

1787 SQX0702274
పపరర: రరజఖలకడక చలయర

95-213/383

భరస : రవ చలర
ఇసటట ననస:68-12-930
వయససస:30
లస: ససస స
95-213/385

1790 SQX0986794
పపరర: రవ కలమయర చలయర

95-213/386

తసడడ:ద యరకయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-12-930
వయససస:37
లస: పప
95-213/388

1793 SQX0702464
పపరర: ననగయల మరర బతష
స ల

95-213/389

తసడడ:ద సససదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-931
వయససస:29
లస: పప
95-213/1022

భరస : ననగయల మర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-931
వయససస:27
లస: ససస స
95-213/391

95-213/371

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:26
లస: పప

భరస : సససదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-931
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-931
వయససస:30
లస: పప
1797 SQX1513069
పపరర: యయససమయణణ మయరజలర

95-213/376

తసడడ:ద శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-930
వయససస:26
లస: పప

భరస : ననగరరజ చలర
ఇసటట ననస:68-12-931
వయససస:30
లస: ససస స
1794 SQX0562629
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

1780 SQX1306431
పపరర: అఖల రరజ తతట

1775 SQX0745521
పపరర: గరయతద డదరసగయల

భరస : పపలర యఖ మనక
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమయసజననయయలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-930
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-930
వయససస:47
లస: ససస స
1791 SQX0745620
పపరర: ఆదదలకడక చలయర

95-213/373

తసడడ:ద పపలర యఖ మయనక
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:33
లస: పప
1788 SQX0317396
పపరర: రమణ బతష
స ల

1777 SQX0501841
పపరర: పసదన సలమకబతష
స ల

95-213/368

భరస : ననగరరజ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరరష కలమయర తతట
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర చలయర
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:28
లస: పప
1785 SQX0503276
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
స ల

95-213/370

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:61
లస: ససస స
1782 SQX1228221
పపరర: వనసకట కకషష చలయర

1774 SQX0562728
పపరర: ఆసజననయయలల బతష
స ల

1772 SQX1709682
పపరర: శకనవరసరరవప చలయర

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర చలయర
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద కకషటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:80
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-12-929
వయససస:38
లస: ససస స
1779 AP151000702391
పపరర: లకకమక డదరసగయల

95-213/367

తసడడ:ద తమయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద కనకయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-12-928
వయససస:62
లస: పప
1776 SQX1279984
పపరర: మరరయమక షపక

1771 SQX1709633
పపరర: వనసకట ననరరయణ చలయర

1796 SQX2181345
పపరర: బతష
స ల హహమబసదస

95-213/1023

భరస : ననగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-931
వయససస:22
లస: ససస స
95-213/392

1799 SQX1576612
పపరర: రగజ మమరర చలకరబతన

95-213/393

భరస : చనన దదవర దనసస చలకరబతన
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:32
లస: ససస స
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95-213/394

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప స
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:31
లస: పప
1803 SQX2169787
పపరర: కకటటశశర రరవప ఉపలతల

95-213/1026

95-213/395

95-213/397

95-213/400

95-220/1156

Deleted
95-213/405

భరస : గరలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:35
లస: ససస స
1821 AP151000696412
పపరర: పసదశనస వనమయల

95-213/408

తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:22
లస: పప

95-213/398

1813 SQX0909887
పపరర: బబలయ కకటమయక వనమయల

1816 SQX1099671
పపరర: కకమల బతష
స ల

95-213/401

1822 SQX0986638
పపరర: ననరరయణ బతష
స ల

95-213/1028

1825 SQX0075200
పపరర: చనన గరలయఖ బతష
స ల

95-213/403

1828 MLJ2067064
పపరర: ఎససమ దన వనమయల
భరస : రరసబబబయ
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:40
లస: ససస స

95-213/396

1811 AP151000702522
పపరర: ననరరయణమక వనమయల

95-213/399

1814 MLJ3477627
పపరర: గగవసదరరజ వనమయల

95-213/402

1817 SQX0745489
పపరర: కకటమక పసటటల

95-213/404

భరస : శలలవ రరజ పసటటల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:33
లస: ససస స
95-213/406

1820 AP151000702565
పపరర: మసగమక బతష
స ల

95-213/407

భరస : ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:70
లస: ససస స
95-213/409

1823 SQX2426120
పపరర: అసజన బటటటల

95-213/1027

తసడడ:ద ననరరయణ బటటటల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:30
లస: పప
95-220/87

తసడడ:ద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:33
లస: పప
95-181/1241

1808 SQX1406157
పపరర: చసదద బతష
స ల

తసడడ:ద కకసడయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-935
వయససస:37
లస: పప

భరస : చనన గరలయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:27
లస: ససస స
1819 SQX0701037
పపరర: రమయదదవ బతష
స ల

95-220/86

భరస : పసదశనస వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-935
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:68
లస: పప

తలర : రమదదవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:20
లస: ససస స
1827 SQX2286722
పపరర: హరర శక వనమయల

1810 MLJ3250610
పపరర: గగవసదమక వనమయల

1805 SQX0409003
పపరర: రవ మయరజళళ

భరస : కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-934
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-938
వయససస:48
లస: పప
1824 SQX2360931
పపరర: ఉమమహహశశరర బతష
స ల

95-214/146

భరస : వనసకటటశశరరర వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-935
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-936
వయససస:38
లస: పప
1818 SQX0571018
పపరర: బతష
స ల ఆదదలకడక

1807 SQX0664680
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

95-213/1025

తసడడ:ద శవ
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగవసదరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-935
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-935
వయససస:50
లస: ససస స
1815 SQX2223097
పపరర: గలయఖ బతష
స ల

95-220/85

తసడడ:ద వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:68-12-933
వయససస:41
లస: పప

భరస : భబగఖ రరజ పసటటల
ఇసటట ననస:68-12-935
వయససస:24
లస: ససస స
1812 AP151000702512
పపరర: అనసతరరవమక వనమయల

1804 SQX0075226
పపరర: పదభయదనస� మయరజలర

1802 SQX2283059
పపరర: దసరర బతష
స ల

భరస : శవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : అసకమక
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-933
వయససస:73
లస: ససస స
1809 SQX1545658
పపరర: కలమయరర పసటటల

95-213/1024

భరస : కకసడలల ఉపలతల
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడలల ఉపలతల
ఇసటట ననస:68-12-932
వయససస:18
లస: పప
1806 SQX0701110
పపరర: రమణ దదరసగయల

1801 SQX2169761
పపరర: ససతమక ఉపలతల

1826 NDX2412278
పపరర: హరరష వనమయల

94-213/54

తసడడ:ద శకనవరసరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:22
లస: పప
95-213/410

1829 AP151000702541
పపరర: కలమయరర వనమయల

95-213/411

భరస : శకనవరసరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:44
లస: ససస స
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1830 AP151000702539
పపరర: లకడక వనమయల

95-213/412

భరస : ఏడడకకసడలల వనమయల
ఇసటట ననస:68--12-939
వయససస:45
లస: ససస స
1833 AP151000696428
పపరర: రరసబబబయ వనమయల

95-213/415

95-213/1030

95-213/418

95-213/421

1840 SQX1915784
పపరర: అనసష గయసటట

1843 SQX1916022
పపరర: లయల జజన బబష షపక

95-213/424

1846 AP151000696409
పపరర: మసరసనశల షపక

95-213/1033

1849 SQX1913573
పపరర: ససమయఖ షపక
తసడడ:ద ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:21
లస: ససస స

1851 SQX2176295
పపరర: తహరరననస సయద

1852 SQX2205805
పపరర: వజయ లకడక పసననసటట

95-213/1034

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రమణ పసననసటట
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:27
లస: పప
1857 SQX2132785
పపరర: అనసష పసననసటట
తలర : వజయ లకడక పసననసటట
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:25
లస: ససస స

95-213/419

1855 SQX2230340
పపరర: అనత మమడచపలర

95-213/422

1858 SQX0745463
పపరర: నరరసదద జకరక
భరస : మహన రరవప జకరక
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:40
లస: ససస స

1838 SQX1915768
పపరర: నససమయ షపక

95-213/417

1841 SQX0702233
పపరర: షబబనన షపక

95-213/420

1844 SQX0639732
పపరర: చనన బబషర షపక

95-213/423

తసడడ:ద మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:31
లస: పప
95-213/425

1847 SQX2154052
పపరర: మబయసల బబష షపక

95-213/1032

తసడడ:ద మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:23
లస: పప
95-213/426

1850 SQX1913557
పపరర: ఖససస బ షపక

95-213/427

భరస : జజనన షపక
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:44
లస: ససస స
95-213/1035

1853 SQX2176279
పపరర: అలయ బబగయమ షపక

95-213/1036

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:29
లస: ససస స
95-213/1038

తసడడ:ద వజయ కలమయర మమడచపలర
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:25
లస: ససస స
95-220/1157

95-213/1029

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ పసననసటట
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:45
లస: ససస స
95-213/1037

1835 SQX2169753
పపరర: తదననథ వనమయల

భరస : చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-12-940 L R COLONY 3RD L
వయససస:57
లస: పప

1854 SQX2205771
పపరర: లకకణ కలమయర పసననసటట

95-213/1031

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద మసరసనశల షససక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:33
లస: పప
1848 SQX2154631
పపరర: మసరసన వల షపక

1837 SQX2306124
పపరర: ససధనఖరరణణ వనమయల

95-213/414

తసడడ:ద రసబబబయ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ కలమయర గయసటట
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:48
లస: ససస స
1845 SQX0463042
పపరర: ఖయససస షపక

95-213/416

తసడడ:ద రరసబబబయ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రవకలమయర గయసటట
ఇసటట ననస:68-12-940
వయససస:22
లస: ససస స
1842 AP151000702538
పపరర: రరజజశనన షపక

1834 MLJ3477841
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమయల

1832 SQX0563460
పపరర: ససధదర మనకజ

తసడడ:ద ఏససలల మనకర
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనేదమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:20
లస: పప
1839 SQX1913599
పపరర: అనసష గయసటట

95-213/413

భరస : గయరవయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-939
వయససస:44
లస: పప
1836 SQX2205938
పపరర: హరర సరయ వనేదమయల

1831 AP151000702540
పపరర: వనసకటమక వనమయల

1856 SQX2176311
పపరర: మనసనర బబష షపక

95-213/1039

తసడడ:ద అబయనల రహమన షపక
ఇసటట ననస:68-12-942
వయససస:19
లస: పప
95-213/428

1859 SQX0745695
పపరర: అలవనలల దదవళళ

95-213/429

భరస : ఆసజననయయలల దదవళర
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:50
లస: ససస స
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1860 AP151000702408
పపరర: భబలకడక డదరసగయల

95-213/430

భరస : లసగయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:51
లస: ససస స
1863 AP151000696394
పపరర: లసగయఖ దదరసగయల

95-213/433

95-213/434

95-213/437

95-213/440

95-213/443

95-213/445

95-213/448

తసడడ:ద యయసస బయ మయరరల
ఇసటట ననస:68-12-950
వయససస:19
లస: ససస స

1873 SQX1273499
పపరర: రరజరష మయచసచ

1876 SQX1279307
పపరర: వరయఖ చలయర

1879 SQX0702498
పపరర: రవకలమయర దదరసగయల

1882 AP151000702388
పపరర: వనసకటరమణమక డదరసగయల

95-213/451

1885 SQX0075168
పపరర: సతఖననరరయణ దదరసగయల

95-213/441

1888 SQX2403582
పపరర: మజజస వరరరన మయరరల
భరస : యయసస బయ మయరరల
ఇసటట ననస:68-12-950
వయససస:40
లస: ససస స

1868 SQX1357368
పపరర: ననగ మలలర శశరర చలయర

95-213/436

1871 SQX0310946
పపరర: అరరణ చలయర

95-213/439

1874 SQX1228130
పపరర: వనసకట కకషష తమకశశటట

95-213/442

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:30
లస: పప
95-213/444

1877 SQX2149144
పపరర: భబరత మబఖస

95-213/1042

భరస : రరజరశ మబఖస
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:19
లస: ససస స
95-213/446

1880 SQX0702480
పపరర: ఆసజననయయలల దదరసగయల

95-213/447

తసడడ:ద బబలయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-947
వయససస:54
లస: పప
95-213/449

1883 SQX1423524
పపరర: సతఖననరరయణ దదరసగయల

95-213/450

తసడడ:ద గగపయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-948
వయససస:47
లస: పప
95-220/88

తసడడ:ద గగపయఖ�
ఇసటట ననస:68-12-948
వయససస:45
లస: పప
95-212/844

95-213/1041

భరస : వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-948
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-948
వయససస:59
లస: పప
1887 SQX2182343
పపరర: మయధసరర మయరరల

95-213/438

తసడడ:ద ఆసజననయయలల దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-947
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-948
వయససస:37
లస: ససస స
1884 SQX0702514
పపరర: సససదసలల బతష
స ల

1870 SQX1708676
పపరర: దసరర భవరన తమకశశటట

1865 SQX2206035
పపరర: దసరర భవన దదవళర

తసడడ:ద వరయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద పపననయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవకలమయర దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-947
వయససస:28
లస: ససస స
1881 SQX0502302
పపరర: శకలకడక డదరసగయల

95-213/435

తసడడ:ద ఆనసద రరవప మయచసచ
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద కకసడల రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:30
లస: పప
1878 SQX0700807
పపరర: అననపపరష దదరసగయల

1867 SQX1914464
పపరర: శరకవణణ పసటర

95-213/432

భరస : సరసబశవ రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసనస బసడనరర
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:55
లస: ససస స
1875 SQX1915214
పపరర: ననగ రరజ తమకశశటట

95-213/1040

భరస : శవ కలమయర పసటర
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-12-946
వయససస:27
లస: ససస స
1872 AP151000702096
పపరర: కకటమక బసడనరర

1864 SQX2232957
పపరర: వజయ లకడక ఉపపలటబలయ

1862 SQX0728915
పపరర: ఆసజననయయలల దదవళళ

తసడడ:ద పసచచయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:53
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప ఉపపలటబలయ
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-12-945
వయససస:29
లస: ససస స
1869 SQX1709328
పపరర: లకడక కలమయరర తమకశశటట

95-213/431

తసడడ:ద వనసకటటశశరరవప జకరక
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-12-944
వయససస:59
లస: పప
1866 SQX1914035
పపరర: దసరర భవరన తమకశశటట

1861 SQX0728857
పపరర: మహన రరవప జకరక

1886 SQX1750157
పపరర: ససభసదద బతష
స ల

95-147/677

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-949/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-213/1044

1889 SQX0311019
పపరర: యయమన వరనగరరర

95-213/452

భరస : చసదదమమళశశరరరవప వనగరరర
ఇసటట ననస:68-12-950/1
వయససస:51
లస: ససస స
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1890 SQX0702639
పపరర: యలర యఖ బతష
స ల
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95-213/453

తసడడ:ద ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-950/1
వయససస:30
లస: పప
1893 SQX2148542
పపరర: జయ పదకరశ జజసశరశల

95-213/1046

తసడడ:ద రరజజరస జజసశరశల
ఇసటట ననస:68-12-951
వయససస:28
లస: పప
1896 SQX2400174
పపరర: శశశదన షపక

95-213/942

95-213/459

తసడడ:ద సససదన
ఇసటట ననస:68-12-956
వయససస:33
లస: పప
1905 SQX0702803
పపరర: దసస గరరర నలర బబ తషల

95-213/464

95-213/1047

95-213/469

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:35
లస: పప

95-213/457

1900 SQX0655605
పపరర: ననగబర వల షపక

1903 SQX0571315
పపరర: పఠరన మసరసన బ

1906 SQX0562777
పపరర: బబబయ పఠరన

1909 SQX0701003
పపరర: మమహర షపక

1912 SQX0700997
పపరర: దదలర యద షపక

95-213/472

1915 SQX0702126
పపరర: ఆషర షపక

95-213/460

1918 SQX0728923
పపరర: ఖయససమ సరహహబ షపక
తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:39
లస: పప

1898 SQX0571083
పపరర: షపక ననసబ

95-213/458

1901 SQX0702944
పపరర: సససదన షపక

95-213/461

తసడడ:ద అబయనలయర షపక
ఇసటట ననస:68-12-956
వయససస:49
లస: పప
95-213/462

1904 SQX0701243
పపరర: ఆషర షపక

95-213/463

భరస : ఖయజజవల షససక
ఇసటట ననస:68-12-958
వయససస:49
లస: ససస స
95-213/465

1907 SQX1979632
పపరర: షహహన షపక

95-213/466

తసడడ:ద ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:68-12-958
వయససస:21
లస: ససస స
95-213/467

1910 SQX0702662
పపరర: మబసర షపక

95-213/468

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-12-958/1
వయససస:44
లస: పప
95-213/470

1913 SQX0702134
పపరర: షరహహద షపక

95-213/471

భరస : ఖయససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:34
లస: ససస స
95-213/473

భరస : బబషస షససక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:39
లస: ససస స
95-213/475

95-213/456

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:68-12-956
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖయలక షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:35
లస: ససస స
1917 SQX1548819
పపరర: ఫసరగజ షపక

1897 MLJ3478526
పపరర: బబజ షపక

95-213/1045

భరస : ననగయల మరర షపక
ఇసటట ననస:68-12-952
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మబసర షపక
ఇసటట ననస:68-12-958/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:32
లస: ససస స
1914 SQX0702050
పపరర: జబబదన షపక

1895 SQX1510180
పపరర: పరరశన షపక

95-213/455

తసడడ:ద బబబ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:68-12-958
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద బబజ మహమకద
ఇసటట ననస:68-12-958
వయససస:20
లస: పప
1911 SQX0701011
పపరర: సలమయ షపక

1894 SQX1510172
పపరర: రరహన షపక

భరస : బబబయ పఠరన
ఇసటట ననస:68-12-958
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద గరడరయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-12-958
వయససస:30
లస: పప
1908 SQX2263911
పపరర: కరరస మహమకద

భరస : ఫరరరక బబష షపక
ఇసటట ననస:68-12-950/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-12-956
వయససస:31
లస: పప
95-220/89

1892 SQX2349181
పపరర: జనత షపక

తసడడ:ద చసదదమమలలసశర రరవప వనగరరర
ఇసటట ననస:68-12-950/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద గగస
ఇసటట ననస:68-12-953
వయససస:40
లస: పప

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-12-956
వయససస:47
లస: ససస స
1902 SQX0700757
పపరర: ననగబర వల షపక

95-213/454

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-12-952
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:68/12/952
వయససస:32
లస: పప
1899 SQX0571281
పపరర: షపక మరరబ

1891 SQX1182179
పపరర: ససదరకన రరవప వనగరరర

1916 SQX0702118
పపరర: ననర షపక

95-213/474

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:57
లస: ససస స
95-213/476

1919 SQX0702613
పపరర: బబషస షపక

95-213/477

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:68-12-959
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: లకకక బబణనల
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95-213/478

భరస : వనసకట రమణ బబణనల
ఇసటట ననస:68-12-960
వయససస:58
లస: ససస స
1923 SQX2410330
పపరర: రజషక షపక

95-213/1048

95-213/483

95-213/486

95-213/489

95-213/490

95-213/1050

95-220/1075

తసడడ:ద జగర యఖ బసడడ
ఇసటట ననస:68-12-965
వయససస:67
లస: పప

1933 SQX2365278
పపరర: కకటమక గయడడస

1936 SQX0745679
పపరర: పరరశత అససక

1939 SQX2317204
పపరర: దసడ పతతద చనననలల

1942 SQX1513739
పపరర: ననగ లకడక బతష
స ల

95-213/493

1945 SQX0702043
పపరర: రరమయసజమక బసడడ

95-213/943

1948 SQX2293868
పపరర: లల కలటటనన
తసడడ:ద జజరరన కలటటనన
ఇసటట ననస:68-12-965
వయససస:22
లస: ససస స

1928 SQX1228304
పపరర: ససవరరస చలకబతస న

95-213/485

95-213/488
1931 SQX1228197
పపరర: చననమరరయదనసస చలకబతస న

1934 SQX2360030
పపరర: మయణణకఖరరవప చలకబతస న

95-213/1049

తసడడ:ద చనన మయరరయయ దనసస చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-12-963
వయససస:21
లస: పప
95-213/491

1937 SQX0728428
పపరర: ననగరశశర రరవప అశక

95-213/492

తసడడ:ద దదవదననస ఆషసక
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:48
లస: పప
95-213/1051

1940 SQX0688119
పపరర: పరరశత ఆససయయ

95-214/147

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:43
లస: ససస స
95-220/1076

1943 SQX2482610
పపరర: ఆశ షపక

95-213/1052

భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:68-12-964 , 3 rd line
వయససస:26
లస: ససస స
95-213/494

భరస : ననగరశశరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:68-12-965
వయససస:64
లస: ససస స
95-213/496

95-213/482

తసడడ:ద గరలయఖ చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-12-963
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస బసడడ
ఇసటట ననస:68-12-965
వయససస:31
లస: ససస స
1947 SQX0718205
పపరర: ననగరశశరరరవప బసడడ

95-213/487

తసడడ:ద గసగర పతతద చనననలల
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:27
లస: ససస స
1944 SQX0702001
పపరర: కకటటశశరర బసడడ

1930 SQX1279448
పపరర: వనకతచసశరరర చలకబతస న

1925 SQX0702266
పపరర: మరరభ షపక

భరస : శకనస చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-12-963
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప ఆషసక
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : అలవనలల దదవళర
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:28
లస: ససస స
1941 SQX1513747
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

95-213/484

భరస : చనన గయడడస
ఇసటట ననస:68/12/963
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరవప అససక
ఇసటట ననస:68-12-964
వయససస:20
లస: ససస స
1938 SQX2272797
పపరర: కకమమర శవ పరరశత

1927 SQX0702555
పపరర: మహబబబ షపక

95-213/480

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-12-961
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద గరలయఖ చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-12-963
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద గరలయఖ చలకబతస న
ఇసటట ననస:68-12-963
వయససస:48
లస: పప
1935 SQX1940857
పపరర: భవరన శవ పసదయయ అససక

95-213/481

తసడడ:ద అబయనల అజజ షపక
ఇసటట ననస:68-12-961
వయససస:75
లస: పప

భరస : గరలలయఖ ch
ఇసటట ననస:68-12-963
వయససస:64
లస: ససస స
1932 SQX0702654
పపరర: చనన గరలయఖ చలకరబతస న

1924 SQX0702142
పపరర: జకకయయ షపక

1922 SQX1548991
పపరర: యయసస రతనస జటబట

తసడడ:ద సరమయయయలల జటబట
ఇసటట ననస:68-12-960
వయససస:79
లస: పప

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-12-961
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-12-961
వయససస:64
లస: ససస స
1929 SQX0702092
పపరర: చచననమక చలకరబతస న

95-213/479

తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:68-12-960
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-12-960
వయససస:21
లస: ససస స
1926 SQX0702258
పపరర: రమజన షపక

1921 SQX1913979
పపరర: ససభబన షపక

1946 SQX1228189
పపరర: శకనస బసడడ

95-213/495

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:68-12-965
వయససస:32
లస: పప
95-213/1053

1949 SQX2293827
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బసడడ

95-213/1054

తసడడ:ద బదహకస బసడడ
ఇసటట ననస:68-12-965
వయససస:22
లస: పప
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95-213/1055

తసడడ:ద బదహకస బసడడ
ఇసటట ననస:68-12-965
వయససస:20
లస: ససస స
1953 SQX0702647
పపరర: మమలయల షపక

95-213/499

95-213/502

95-213/505

95-213/1056

95-213/509

95-213/512

95-213/515

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:68-12-976
వయససస:35
లస: ససస స

1963 SQX1279950
పపరర: ససనత చలయర

1966 SQX0702589
పపరర: బబషర షపక

1969 SQX0986653
పపరర: వనసకటటశశరరరన బతష
స ల

1972 SQX0830414
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

95-213/1059

1975 SQX0986687
పపరర: వనసకటకకటటశశర రరవప బతష
స ల

95-213/508

1978 SQX0859496
పపరర: సరసబశవ రరవప దదవళర
తసడడ:ద ఆసజననయయలల దదవళర
ఇసటట ననస:68-12-976
వయససస:37
లస: పప

1958 SQX1423474
పపరర: ససశల ససకలరర

95-213/504

1961 SQX0728832
పపరర: పసదన శశరర ససకలరర

95-213/507

1964 SQX2154896
పపరర: వహహదసననసర షపక

95-213/1057

భరస : అబయనల రహమన షపక
ఇసటట ననస:68-12-972 LR COLONY 3RD L
వయససస:76
లస: ససస స
95-213/510

1967 SQX1423268
పపరర: సరమయమ జఖస గగనసగయసట

95-213/511

భరస : బదహకయఖ గగనసగయసట
ఇసటట ననస:68-12-974
వయససస:35
లస: ససస స
95-213/513

1970 SQX0703447
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

95-213/514

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-974
వయససస:27
లస: పప
95-213/516

1973 SQX2424133
పపరర: ససనత బతష
స ల

95-213/1058

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-974
వయససస:21
లస: ససస స
95-213/517

తసడడ:ద పసదన లసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-976
వయససస:38
లస: పప
95-214/148

95-213/501

తసడడ:ద అసకరలల ససకలరర
ఇసటట ననస:68-12-970
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-974
వయససస:59
లస: పప

భరస : మలర కరరరనన రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-975
వయససస:28
లస: ససస స
1977 SQX1911825
పపరర: శవ ననగరసదదస బటటటల

95-213/506

తసడడ:ద శసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-974
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద చనన పపరయఖ గగనసగయసట
ఇసటట ననస:68-12-974
వయససస:40
లస: పప
1974 SQX2275014
పపరర: గరత వనమయల

1960 SQX0703181
పపరర: యయగనన ససకలరర

1955 SQX0571257
పపరర: మనకజ మమరర లత

భరస : మయరరయయ దనస ససకలరర
ఇసటట ననస:68-12-970
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-12-973
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-12-974
వయససస:26
లస: పప
1971 SQX1423540
పపరర: బదహకయఖ గగనసగయసట

95-213/503

భరస : ఏడడకకసడలల చలయర
ఇసటట ననస:68-12-971
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-12-973
వయససస:37
లస: ససస స
1968 SQX1199679
పపరర: నసరరదదనన షపక

1957 SQX0563429
పపరర: ససరరష మనకజ

95-213/498

భరస : ససధదర manike
ఇసటట ననస:68-12-969
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద పసద శశరర ససకలరర
ఇసటట ననస:68-12-970
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:68-12-970/1
వయససస:27
లస: ససస స
1965 SQX0700856
పపరర: బబజభ షపక

95-213/500

తసడడ:ద ఏససల మయనకర
ఇసటట ననస:68-12-969
వయససస:36
లస: పప

భరస : పసదన శశరర ససకలరర
ఇసటట ననస:68-12-970
వయససస:63
లస: ససస స
1962 SQX2219129
పపరర: పరవన పఠరన

1954 SQX0571455
పపరర: మనకజ వమల

1952 SQX0655555
పపరర: రహసతషలయర షపక

తసడడ:ద అకసర షపక
ఇసటట ననస:68-12-968
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరరష వమల
ఇసటట ననస:68-12-969
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయససలల మయనకర
ఇసటట ననస:68-12-969
వయససస:48
లస: ససస స
1959 SQX0745653
పపరర: వనసకటమక ససకలరర

95-213/497

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-12-968
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద ననర అహకద షపక
ఇసటట ననస:68-12-968
వయససస:70
లస: పప
1956 SQX0425728
పపరర: సససదరమక మణణక

1951 SQX0700880
పపరర: దసనసనభ షపక

1976 SQX2427789
పపరర: శవ ననగరసదదస

95-213/1060

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-976
వయససస:36
లస: ససస స
95-214/149

95-214/150
1979 SQX1182153
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప బతష
స ల

తసడడ:ద పసదన లసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-976
వయససస:38
లస: పప
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1980 AP151000702513
పపరర: లకకమక బతష
స ల

95-213/518

భరస : చనలసగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-977
వయససస:61
లస: ససస స
1983 AP151000702535
పపరర: గసగరదదవ బతష
స ల

95-213/521

1984 AP151000702618
పపరర: ఎలర మక బతష
స ల

95-213/944

1987 SQX2151413
పపరర: ఏససబబబయ బతషల

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప తమకన
ఇసటట ననస:68-12-981
వయససస:43
లస: పప
95-181/265

95-213/1062

95-214/1150

95-214/153

తసడడ:ద ఓబయఖ యరజల
ఇసటట ననస:68-13
వయససస:44
లస: పప

1999 SQX1986082
పపరర: రహమతషననసర షపక

2002 SQX2183028
పపరర: షబన షపక

95-185/72

2005 SQX0649806
పపరర: యరజల రమణ యరజల

95-181/273

2008 SQX1708239
పపరర: మసగ వరరకలపలల
భరస : జయరరజ వరరకలపలల
ఇసటట ననస:68-13-103
వయససస:38
లస: ససస స

1988 SQX1824770
పపరర: లకడక వరసవ తమకన

95-213/524

1991 SQX0562660
పపరర: దసరరరరరవప ఉపపలతల

95-213/527

95-181/290
1994 SQX1073659
పపరర: బబల ననగ సరయ చసద కరసర

తసడడ:ద సతఖననరరయణ కరసర
ఇసటట ననస:68-12-983
వయససస:25
లస: పప
95-213/528

1997 SQX1076042
పపరర: హనసమసత రరవప సససకలల

95-214/151

తసడడ:ద శవయఖ సససకలల
ఇసటట ననస:68-12-1133
వయససస:29
లస: పప
95-214/1151

2000 SQX1778265
పపరర: కలససమ శక పస ధ

95-214/152

తసడడ:ద చసదర రరవప చసఠమయలయ
ఇసటట ననస:68-12-1412
వయససస:23
లస: ససస స
95-213/1020

2003 SQX2211779
పపరర: షరరఫ షపక

95-213/1021

తసడడ:ద అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:68-12-1976
వయససస:28
లస: పప
95-185/73

భరస : చననఓబయఖ యరజల
ఇసటట ననస:68-13
వయససస:31
లస: ససస స
95-185/75

95-213/523

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉపపలతల
ఇసటట ననస:68-12-982
వయససస:32
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-12-1970
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఓబయఖ యరరజజల
ఇసటట ననస:68-13
వయససస:25
లస: ససస స
2007 SQX0698654
పపరర: ఓబయఖ యరజల యరజల

95-213/526

తసడడ:ద మహమకద రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-12-1357
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద రరసబబబయ వనమయల
ఇసటట ననస:68-12-1939
వయససస:22
లస: ససస స
2004 SQX1490101
పపరర: రరజ యరరజజల

1996 SQX0564450
పపరర: ననగరరజ తమకశశటట

1985 SQX1915313
పపరర: రరజరష బతష
స ల

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప తమకన
ఇసటట ననస:68-12-981
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-12-1022
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:68-12-1357
వయససస:53
లస: ససస స
2001 SQX1861541
పపరర: తదననథ వనమయల

95-213/1061

తసడడ:ద భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:68-12-983
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-12-983
వయససస:20
లస: పప
1998 SQX1986090
పపరర: శశశదన బబగయమ షపక

1993 SQX1051499
పపరర: సతఖ ననరరయణ కరసర

95-213/520

తసడడ:ద శసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-978
వయససస:19
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప ఉపపలతల
ఇసటట ననస:68-12-982
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖనననరరయణ కరసర
ఇసటట ననస:68-12-983
వయససస:42
లస: ససస స
1995 SQX2209815
పపరర: ననగ హరర వరర న కరసర

95-213/522

తసడడ:ద శసకర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:68-12-978
వయససస:19
లస: పప

95-213/525 1990 SQX1273358
1989 SQX1824796
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప తమకన
పపరర: భబలకడక ఉపపలతల

1982 SQX0986695
పపరర: చనన లసగయఖ బతష
స ల

తలర : కకటమయక బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-977
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-978
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద మయరళ మల శక
ఇసటట ననస:68/12/978
వయససస:19
లస: ససస స

1992 SQX1051507
పపరర: ధనలకడక కరసర

95-213/519

తసడడ:ద కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-977
వయససస:65
లస: పప

భరస : శసకరరకవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-12-978
వయససస:44
లస: ససస స
1986 SQX2368132
పపరర: మసజల మయలయశక

1981 AP151000696120
పపరర: చన లసగయఖ బతష
స ల

2006 SQX0434217
పపరర: యరజల పరరశత యరజల

95-185/74

భరస : ఓబయలయఖ యరజల
ఇసటట ననస:68-13
వయససస:46
లస: ససస స
95-213/529

2009 SQX1707546
పపరర: జయరరజ వరరకలపలల

95-213/530

తసడడ:ద రఘయరరమయఖ వరరకలపలల
ఇసటట ననస:68-13-103
వయససస:43
లస: పప
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95-213/531

తసడడ:ద పసదన అసకలలల� చలర
ఇసటట ననస:68-13-107
వయససస:43
లస: పప
2013 SQX0630517
పపరర: శకనస బసడనరర

95-213/534

95-213/537

95-213/540

95-213/543

95-213/546

95-213/549

95-213/552

తసడడ:ద చనన కకషషరరవప కపలవరయ
ఇసటట ననస:68-13-987
వయససస:45
లస: పప

2023 MLJ3251386
పపరర: అనసతలకకషత బతష
స ల

2026 SQX1279117
పపరర: దసరర రరవప మలలర

2029 MLJ3477528
పపరర: మబరరస చలయర

2032 SQX0120584
పపరర: దసరర రరవప బ

95-213/554

2035 MLJ3249687
పపరర: కకసడమక చలయర

95-213/544

2038 SQX2172021
పపరర: వజయమక బతష
స ల
భరస : కకషష మబరరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-987
వయససస:48
లస: ససస స

2018 SQX0701599
పపరర: ననగమణణ గడర స

95-213/539

2021 SQX1280270
పపరర: ననగ మలలర శశరర బతష
స ల

95-213/542

2024 AP151000702410
పపరర: మసగమక మలలర

95-213/545

భరస : నరసససహరరవప మలలర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:55
లస: ససస స
95-213/547

2027 SQX1279166
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర

95-213/548

తసడడ:ద నరసససహ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:32
లస: పప
95-213/550

2030 AP151000696149
పపరర: నరసససహరరవప మలలర

95-213/551

తసడడ:ద గయరవయఖ మలలర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:60
లస: పప
95-220/90

2033 SQX1273317
పపరర: పదమల ఇరర

95-213/553

భరస : ననగరశశర రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:68-13-987
వయససస:25
లస: ససస స
95-213/555

భరస : మబరరస చలర
ఇసటట ననస:68-13-987
వయససస:43
లస: ససస స
95-213/557

95-213/536

భరస : దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబలకకషష కపలవరయ
ఇసటట ననస:68-13-987
వయససస:42
లస: ససస స
2037 SQX0702928
పపరర: బబలకకషష కపలవరయ

95-213/541

తసడడ:ద యయససదనసస చలర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:67
లస: పప
2034 SQX0701631
పపరర: ఇసదదరరదదవ కపసలవరయ

2020 SQX1280247
పపరర: వనసకట లకడక మలలర

2015 SQX0501882
పపరర: ఖయజజ మయనన షపక

భరస : మయరళమహన గడర స
ఇసటట ననస:68-13-985
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:38
లస: పప
2031 MLJ3478260
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

95-213/538

భరస : గయరరవపలల
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రరవప మలలర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:27
లస: పప
2028 MLJ3478070
పపరర: దసరరరరరవప బతష
స ల

2017 SQX0503110
పపరర: కరరమయలయర షపక

95-213/533

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-13-958/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప� bathula
ఇసటట ననస:68-13-986
వయససస:36
లస: ససస స
2025 SQX1119008
పపరర: శసకర రరవప మలలర

95-213/535

తసడడ:ద దరరయయ షపక
ఇసటట ననస:68-13-958/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ గడర స
ఇసటట ననస:68-13-985
వయససస:42
లస: పప
2022 SQX0199166
పపరర: ఆదదలకకషత బతష
స ల�

2014 SQX1520403
పపరర: వనసకటటష మయరజలర

2012 SQX0310847
పపరర: లకడక తమకశశటట �

భరస : ఆదదననరరయణ� తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-13-735
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప మయరజలర
ఇసటట ననస:68-13-932
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-13-958/1
వయససస:31
లస: ససస స
2019 SQX0702878
పపరర: మయరళమహన గడర స

95-213/532

తసడడ:ద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:68-13-733
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద మసరసనస బసడనరర
ఇసటట ననస:68-13-927
వయససస:37
లస: పప
2016 SQX0501916
పపరర: ససలయసనన షపక

2011 SQX0702910
పపరర: ఇబదహహస షపక

2036 SQX0701078
పపరర: లసగమక ఇరర

95-213/556

భరస : వనసకటటశశరరర ఇరర
ఇసటట ననస:68-13-987
వయససస:57
లస: ససస స
95-213/1081

2039 SQX2272276
పపరర: కలమయర బబబయ అసదసగయల

95-213/1082

తసడడ:ద మయరళమహన రరవప అసదసగయల
ఇసటట ననస:68-13-987
వయససస:21
లస: పప
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2040 SQX1227520
పపరర: ననగ మలలర శశరర దదరసగయల

95-213/558

తసడడ:ద గగపస దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-988
వయససస:27
లస: ససస స
2043 SQX0701623
పపరర: ననగలకడక దదరసగయల

95-213/560

95-213/563

95-213/566

95-213/569

95-213/572

95-213/574

95-213/576

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-994
వయససస:65
లస: పప

2053 SQX0701565
పపరర: కకటటశశరమక వలలర పప

2056 SQX2171270
పపరర: లకడక శరకవణణ బతషల

2059 SQX2170553
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవళర

2062 SQX2301778
పపరర: పదవణ కలమయర బటటటల

95-213/578

2065 AP151000702251
పపరర: రరమయలమక బతష
స ల

95-213/570

2068 SQX2361301
పపరర: అసజల బతషల
భరస : వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:68/13/994
వయససస:29
లస: ససస స

2048 AP151000696293
పపరర: గయరరవపలల దదరసగయల

95-213/565

2051 SQX1423573
పపరర: మయకకసటట దదవనళ

95-213/568

2054 SQX1099713
పపరర: బబల కకషష చరరమయమళర

95-213/571

తసడడ:ద బబబయ చరర మకకలలయ.
ఇసటట ననస:68-13-991
వయససస:42
లస: పప
95-213/1083

2057 SQX0909994
పపరర: ససబయసలల దదవపల

95-213/573

భరస : నరసససహ రరవప దదవపల
ఇసటట ననస:68-13-992
వయససస:53
లస: ససస స
95-213/1084

2060 SQX1549049
పపరర: వనసకయఖ బతష
స ల

95-213/575

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-993
వయససస:41
లస: పప
95-213/1085

2063 SQX1510107
పపరర: షబనన షపక

95-213/577

భరస : అబయనల రహహస షపక
ఇసటట ననస:68-13-994
వయససస:26
లస: ససస స
95-213/579

భరస : కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-994
వయససస:60
లస: ససస స
95-213/581

95-213/562

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల దదవళర
ఇసటట ననస:68-13-990
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:68-13-993
వయససస:19
లస: పప

భరస : గగవరనన వలలర పప
ఇసటట ననస:68-13-994
వయససస:52
లస: ససస స
2067 MLJ3478039
పపరర: కకషష బతష
స ల

95-213/567

తసడడ:ద నరసససహరరవప దదవళర
ఇసటట ననస:68-13-992
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-993
వయససస:44
లస: పప
2064 SQX0986885
పపరర: కకటటశశరమక వలలర పప

2050 SQX1279133
పపరర: వనసకటటష బతష
స ల

2045 AP151000702231
పపరర: వనసకటససబసమక డదరసగయల

తసడడ:ద గగపయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-989
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ బతషల
ఇసటట ననస:68-13-991
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : తరరపతమక
ఇసటట ననస:68-13-992
వయససస:63
లస: పప
2061 SQX0702902
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

95-213/564

భరస : గగవరర న vallepu
ఇసటట ననస:68-13-991
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-991
వయససస:47
లస: పప
2058 MLJ3477114
పపరర: నరసససహరరవప దదవరర

2047 MLJ3477494
పపరర: రరమకకషష డదరసగయల

95-220/91

భరస : గయరరవపలల derqngula
ఇసటట ననస:68-13-989
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-990
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-991
వయససస:43
లస: ససస స
2055 MLJ3477205
పపరర: వనసకయఖ బతష
స ల

95-213/561

తసడడ:ద గయరరవపలల దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-989
వయససస:39
లస: పప

భరస : లకకయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-990
వయససస:38
లస: ససస స
2052 MLJ3249869
పపరర: ననగలకడక బతష
స ల

2044 SQX0701573
పపరర: ఉమయదదవ దదరసగయల

2042 SQX0851733
పపరర: గగపస దదవసగయల

తసడడ:ద రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-13-988
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమకకషష దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-989
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-989
వయససస:34
లస: పప
2049 SQX1280007
పపరర: శవ ననగరసదదస బతష
స ల

95-213/559

తసడడ:ద రరమ కకటయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-988
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసస దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-989
వయససస:31
లస: ససస స
2046 SQX0702860
పపరర: శకనవరసస దదరసగయల

2041 SQX1279109
పపరర: గగపస దదరసగయల

2066 MLJ3478203
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల

95-213/580

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:68-13-994
వయససస:37
లస: పప
95-213/946

2069 MLJ3251139
పపరర: వరరసజమక ఓరరస

95-213/582

భరస : గయరరసరశమ
ఇసటట ననస:68-13-995
వయససస:36
లస: ససస స
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2070 SQX1548637
పపరర: లకడక శరరష ఒరరస
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95-213/583

భరస : రవ ఓరరస
ఇసటట ననస:68-13-995
వయససస:36
లస: ససస స

2071 MLJ3251121
పపరర: వజయ ఓరరస

95-213/584

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:68-13-995
వయససస:38
లస: ససస స

2073 MLJ3478757
పపరర: గయరరసరశమ ఓరరస

95-213/586

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:68-13-995
వయససస:53
లస: పప

2074 AP151000696241
పపరర: సరసబయఖ ఓరరస

95-213/1086

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-13-996
వయససస:40
లస: ససస స

2077 SQX2346021
పపరర: రఫసయక షపక

95-213/587

95-213/590

తసడడ:ద బబల కకషష చరర మకకలలయ .
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:32
లస: ససస స
2082 SQX1548645
పపరర: ఖయసససబ షపక

2080 SQX1510149
పపరర: ఈశశరమక గయసజ

95-213/1087

భరస : జజనస షపక
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:49
లస: ససస స

2083 SQX0701532
పపరర: రమణ గయసజ

95-213/591

95-213/596

తసడడ:ద జజనస షపక
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:31
లస: పప

2086 SQX1279216
పపరర: జజనస షపక

95-213/594

95-213/599

భరస : శకనస మకజకళర
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:29
లస: ససస స

2089 SQX1708858
పపరర: రరమయలమక గయసజ

95-213/597

95-213/603

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:74
లస: ససస స

2092 SQX1708569
పపరర: శకనస మకజకల

95-213/601

95-213/606

తసడడ:ద ఏలమసద ససజ
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:59
లస: పప

2095 SQX2318822
పపరర: ససవరరస మక బతషల
భరస : శకనవరసరరవప బతషల
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:60
లస: ససస స

2097 SQX2265635
పపరర: వనసకటటష బటటటల

95-213/592

2084 SQX1279232
పపరర: సదననస హహసపసన షపక

95-213/595

2087 SQX0701540
పపరర: కలమయరర గయసజ

95-213/598

2090 SQX1708718
పపరర: దసరర దదవ ఒరరస

95-213/602

భరస : కకటటశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:44
లస: ససస స
95-213/604

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ మకజకల
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:39
లస: పప

2094 SQX1708536
పపరర: వనసకటటశశరరర ససజ

2081 SQX1510156
పపరర: అలయరబ షపక

భరస : దసరరరరరవప గయసజ
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గయసజ
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:40
లస: ససస స

2091 SQX0700799
పపరర: మసరసన బ షపక

95-213/589

తసడడ:ద జజనస షపక
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:61
లస: పప

2088 SQX1708775
పపరర: వనసకట లకమక మకజకళర

2078 SQX1279844
పపరర: ననగబర బ షపక

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగవసదస గయసజ
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:55
లస: ససస స

2085 SQX1279257
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-213/588

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప గయసజ
ఇసటట ననస:68-13-999
వయససస:35
లస: ససస స
95-213/593

2075 AP151000696187
పపరర: వనసకటననరరయణ తమకశశటట
తసడడ:ద సతస యఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-13-996
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-13-996
వయససస:37
లస: పప

2079 SQX1099697
పపరర: అదద లకడక చరరమయమళర

95-213/585

తసడడ:ద పసచచయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:68-13-995
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద గయరసరశమ ఓరరస
ఇసటట ననస:68-13-995
వయససస:60
లస: పప

2076 SQX2272862
పపరర: ఫరతమ షపక

2072 AP151000696528
పపరర: శకనవరసరరవప ఓరరస

2093 SQX1805381
పపరర: వనసకటటశశరరర గయసజ

95-213/605

తసడడ:ద ఏలర మసద గయసజ
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:53
లస: పప
95-213/1063

2096 SQX2119451
పపరర: మదర బ షపక

95-213/1064

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:28
లస: ససస స

95-213/1065

Deleted

తసడడ:ద అనసత రరమయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:68-13-1000
వయససస:23
లస: పప
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2098 SQX0992461
పపరర: సజవ నశనస
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95-5/895

తసడడ:ద జజజ న సససదర
ఇసటట ననస:68-13-1001
వయససస:26
లస: ససస స
2101 SQX2349694
పపరర: వనసకటటశశరరర చలర

95-213/1068

95-213/608

95-213/611

95-213/615

95-213/618

భరస : యయసస పప నలస
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:29
లస: ససస స
2116 SQX1527144
పపరర: కకటటశశరమక కకనసరర

95-213/621

95-213/624

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ సససగ కతద
ఇసటట ననస:68-13-1010/2
వయససస:21
లస: పప

95-213/612

95-213/627

95-213/616

2115 SQX0701938
పపరర: కకషషమక మనకజ

2123 MLJ3251188
పపరర: మరరయమక కసచరర

2126 SQX1708692
పపరర: జజఖత బబయ కతద
భరస : లకడక ననరరయణ సససహ కతద
ఇసటట ననస:68-13-1010/2
వయససస:45
లస: ససస స

95-213/613

2112 AP151000696096
పపరర: బబలగయరవయఖ రరజజరపప�

2114 SQX0700922
పపరర: మసరసనమక నలస

2120 SQX1227587
పపరర: ననగ మసరసన నలస

95-213/610

2109 SQX1708965
పపరర: కకషష దదవళర

తసడడ:ద గగపయఖ� రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-13-1008
వయససస:60
లస: పప

95-213/619

95-213/617

95-213/620

భరస : ఆనసదరరవప మయనకర
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:54
లస: ససస స
95-213/622

2118 SQX1548975
పపరర: ననగ రరజ చచనసనపలర

95-213/623

తసడడ:ద ససబబస రరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:30
లస: పప
95-213/625

2121 SQX0728576
పపరర: ససబబసరరవప నలస

95-213/626

తసడడ:ద ననసరయఖ నలస
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:58
లస: పప
95-213/628

భరస : జయసససహ కసచరర
ఇసటట ననస:68-13-1010
వయససస:58
లస: ససస స
94-213/55

2106 SQX0702894
పపరర: వనసకటటశశరర మకజకళళ

భరస : చననబబలగయరవయఖ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-13-1008
వయససస:49
లస: ససస స

2117 SQX1228031
పపరర: మయదవ నలస

95-213/607

తసడడ:ద కకటయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:68-13-1004
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద ససబస రరవప ననలరస
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:68-13-1010
వయససస:30
లస: ససస స
2125 NDX2412112
పపరర: సరయకకరణ కతద

2111 AP151000702482
పపరర: పదక రరజవరపప

2103 SQX0701300
పపరర: మరరయమక చలకరబతస న

తసడడ:ద చసదదయఖ మకజకళర
ఇసటట ననస:68-13-1002
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద ననగ మసరసన నలస
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద ఖయససస మయలయర
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:32
లస: పప
2122 SQX0745414
పపరర: రమణ చలయర

95-213/609

భరస : ససబబసరరవప నలస
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవనననరరయణ కకనసరర
ఇసటట ననస:68-13-1009
వయససస:59
లస: ససస స
2119 SQX0986802
పపరర: జబర మయలయర

2108 SQX1709021
పపరర: దసరర రరవప చలయర

95-213/1067

భరస : యయససదననస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-1002
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ చలయర
ఇసటట ననస:68-13-1004
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-13-1007
వయససస:55
లస: పప
2113 SQX0701375
పపరర: అరరణ మమరర నలస

95-220/92

తసడడ:ద ననగరసదదస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-1002
వయససస:24
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప చలయర
ఇసటట ననస:68-13-1004
వయససస:26
లస: ససస స
2110 AP151000696448
పపరర: చనబబలగయరవయఖ రరజజరపప

2102 SQX1786623
పపరర: వనసకటటసశరరర గయ౦జ

2105 SQX1279182
పపరర: వనసకటరరవప బతష
స ల

2100 SQX2320869
పపరర: పదక చలయర

భరస : శవ చలయర
ఇసటట ననస:68-13-1001
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద యలమసద గయ౦జ
ఇసటట ననస:68-13-1001
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మకజకళర
ఇసటట ననస:68-13-1002
వయససస:49
లస: ససస స
2107 SQX1709286
పపరర: సరయ కలమయరర చలయర

95-213/1066

తసడడ:ద మబఖసయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-13-1001
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద శవ చలర
ఇసటట ననస:68-13-1001
వయససస:35
లస: పప
2104 SQX0700831
పపరర: ఈశశరమక మకజకళళ

2099 SQX2349900
పపరర: శవ చలర

2124 SQX0986778
పపరర: సససదసలల కసచరర

95-213/629

తసడడ:ద జయ సససహ కసచరర
ఇసటట ననస:68-13-1010
వయససస:29
లస: పప
95-213/630

2127 SQX1708445
పపరర: ననగ ఫణణదద సససగ కతద

95-213/631

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ సససగ కతద
ఇసటట ననస:68-13-1010/2
వయససస:22
లస: పప
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2128 SQX1708510
పపరర: లకడక ననరరయణ సససగ కతద

95-213/632

తసడడ:ద భవరన సససగ కతద
ఇసటట ననస:68-13-1010/2
వయససస:47
లస: పప
2131 SQX2076222
పపరర: రహమన బబష షపక

95-213/884

95-213/945

95-214/155

95-214/158

95-213/635

2138 SQX1911866
పపరర: నవరజ బబగ మహమకద

2141 SQX0986760
పపరర: ససధన మలలర ల

2144 SQX1548611
పపరర: ననగమక బ

95-213/638

2147 MLJ3478534
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర ల

తసడడ:ద యలర మసద
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:33
లస: పప

2150 SQX0760462
పపరర: యలమసద మలలర ల

తసడడ:ద గయరవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:68-13-1015
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:68-13-1015
వయససస:21
లస: ససస స

95-213/633

2156 SQX2307486
పపరర: తరరమల గగపస వనమయల
తసడడ:ద కకసడలల వనమయల
ఇసటట ననస:68-13-1016
వయససస:22
లస: పప

2136 SQX1911882
పపరర: తససర మయ బబగయమ మహమకద

95-214/154

2139 SQX1911924
పపరర: అననశరరలయర బబగ ఎస

95-214/157

2142 MLJ3251105
పపరర: వరమక మలలర ల

95-213/634

భరస : ఏడడకకసడలల మలలర ల
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:39
లస: ససస స
95-213/636

2145 SQX0701086
పపరర: ఇరమక వరరకలపలల

95-213/637

భరస : రరమయలల వసటటకపపలల
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:79
లస: ససస స
95-213/639

2148 SQX2349736
పపరర: లకడక తరరపఠమక మలలర ల

95-213/1069

తసడడ:ద శసకర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:68-13--1014
వయససస:22
లస: ససస స
95-220/94

2151 SQX0986786
పపరర: ధన లకకక రరజవరపప

95-213/640

భరస : శకనవరస రరవప రరజరపప
ఇసటట ననస:68-13-1015
వయససస:29
లస: ససస స
95-213/642

తసడడ:ద బబలయ గయరవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:68-13-1015
వయససస:29
లస: పప
95-213/1070

95-213/886

తసడడ:ద ఖయదర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:68-13-1013/3
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:73
లస: పప

95-213/641 2153 SQX0910000
2152 SQX1510123
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప రరజవరపప
పపరర: ససబబశవ రరవప రరజవరపప

2155 SQX2273654
పపరర: సరయ లకడక రరజవరపప

95-214/156

తసడడ:ద రరస పదసరద మలలర ల
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:45
లస: పప
95-220/93

2133 SQX2076180
పపరర: జఫర సదదక షపక

భరస : నవరజ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:68-13-1013/3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటయఖ బ
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏలమసద మలలర ల
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:40
లస: పప
2149 SQX0759399
పపరర: వరసస మలలర ల

95-216/1145

భరస : శసకర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యలర మసద మలలర ల
ఇసటట ననస:68-13-1014
వయససస:55
లస: ససస స
2146 SQX1216812
పపరర: శసకర రరవప మలలర ల

2135 SQX2503969
పపరర: రహమతషలయర షపక

95-213/877

తసడడ:ద రహమన బబష షపక
ఇసటట ననస:68-13-1012
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద ఖయదర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:68-13-1013/3
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద అననశరరలయర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:68-13-1013/3
వయససస:62
లస: పప
2143 AP151000702189
పపరర: ధనలకడక మలలర ల

95-213/885

తసడడ:ద ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:68-13-1012
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఖదర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:68-13-1013/3
వయససస:55
లస: ససస స
2140 SQX1911908
పపరర: ఖదర బబగ మహమకద

2132 SQX2045102
పపరర: ఖససస మయననసర షపక

2130 SQX1986736
పపరర: పదసరద కసదగటర

తసడడ:ద మనననశశర రరవప కసదగటర
ఇసటట ననస:68/13/1012
వయససస:36
లస: పప

భరస : రహమన బబష షపక
ఇసటట ననస:68-13-1012
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పదసరద కసదగటర
ఇసటట ననస:68/13/1012
వయససస:29
లస: ససస స
2137 SQX1912252
పపరర: సరజదన బబగయమ మహమకద

95-213/876

తలర : పదసరద కసదగటర
ఇసటట ననస:68/13/1012
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-13-1012
వయససస:45
లస: పప
2134 SQX2328839
పపరర: రగజ రరణణ కసదగటర

2129 NDX1583120
పపరర: మలర శశరర కసదగటర

2154 MLJ3478666
పపరర: శకనవరసరరవప రరజజరపప

95-213/643

తసడడ:ద పసదబబలగయరవయఖ
ఇసటట ననస:68-13-1015
వయససస:37
లస: పప
95-213/1071

2157 SQX2307254
పపరర: పపజత వనమయల

95-213/1072

తసడడ:ద కకసడలల వనమయల
ఇసటట ననస:68-13-1016
వయససస:19
లస: ససస స
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95-213/1073

భరస : రరమమబరరస చలయర
ఇసటట ననస:68-13-1017
వయససస:20
లస: ససస స
2161 SQX0876177
పపరర: లగడసరన వరలకకక

95-220/97

95-213/646

తసడడ:ద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:68-13-1019
వయససస:18
లస: ససస స
2170 SQX2214161
పపరర: బబజ షపక

95-213/1075

95-213/651

95-213/653

95-213/656

తసడడ:ద రరమయఖ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:43
లస: పప

95-213/649

95-213/1076

2174 SQX1406173
పపరర: రమమష తమకశశటట

2180 SQX0501866
పపరర: సససదనబ షపక

95-213/659

2166 SQX1273564
పపరర: రరజరష చలయర

2169 SQX1015651
పపరర: రహహమ షపక

తసడడ:ద మయనయఖ షపక
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:67
లస: పప

95-213/650

2172 SQX1707769
పపరర: జజససకన షపక

95-213/652

95-213/680

2175 SQX2431948
పపరర: ఆదదననరరయణ తమకశశటట

95-213/1077

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-13-1022
వయససస:33
లస: పప
95-213/654

2178 SQX1233733
పపరర: రరధ గడడపపడడ

95-213/655

భరస : లకకయఖ గడడపపడడ
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:36
లస: ససస స
95-213/657

2181 SQX1099754
పపరర: బబబబ వల షపక

95-213/658

తసడడ:ద ససదనయఖ షపక
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:28
లస: పప

95-213/660 2184 SQX1099739
2183 SQX1278820
పపరర: వనసకట ననగ రరజ లగరడసరన
పపరర: వనసకట లగడసరన

2186 SQX1279281
పపరర: ససదనయఖ షపక

95-213/648

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-13-1021, 4TH LINE
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసగయఖ లగరడసరన
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:33
లస: పప
95-213/662

95-213/645

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-13-1020
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససదనయఖ షపక
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వరలకకక లగడసరన
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:30
లస: పప
2185 SQX1233741
పపరర: లకకయఖ గడడపపడడ

2168 SQX1015610
పపరర: మమమమబన షపక

2177 SQX0745836
పపరర: శవ ననగలకడక లగడసరన

2163 SQX1538703
పపరర: ససపపరష మకజకన

తసడడ:ద మబరరస చలయర
ఇసటట ననస:68-13-1019
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగరరజ లగడసరన
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:53
లస: ససస స
2182 SQX0909937
పపరర: ననగరరజ లగడ సరన

95-213/647

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-13-1022
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-13-1023
వయససస:58
లస: ససస స
2179 SQX1548926
పపరర: కకటటశశరమక ఒరరస

2165 SQX0986869
పపరర: మసరసన బ షపక

2171 SQX2291490
పపరర: మమలయబ షపక

95-220/96

భరస : వజయ బబబయ మకజకన
ఇసటట ననస:68-13-1019
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-13-1020
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-13-1022
వయససస:49
లస: ససస స
2176 SQX1549098
పపరర: వనసకటమక బతష
స ల

95-213/644

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-13-1020
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద గగస షపక
ఇసటట ననస:68-13-1020
వయససస:38
లస: పప
2173 SQX1576596
పపరర: వనసకరటరమణ తమకససటట

2162 SQX0986877
పపరర: మసరసన షపక

భరస : చనన ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:68-13-1019
వయససస:59
లస: ససస స
95-213/1074

2160 SQX0876169
పపరర: లగడసరన శవ ననగ లకకక

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:68-13-1017/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:68-13-1019
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇబదహహస
ఇసటట ననస:68-13-1019
వయససస:38
లస: ససస స
2167 SQX2321800
పపరర: కరరశరక షపక

95-220/95

తసడడ:ద రరమబకరరస చలయర
ఇసటట ననస:68-13-1017
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:68-13-1017/1
వయససస:51
లస: ససస స
2164 MLJ3251147
పపరర: బషసర షపక

2159 SQX1647130
పపరర: మలర కరరరనన రరవప చలయర

95-213/661

తసడడ:ద వనసగయఖ లగడసరన
ఇసటట ననస:68-13-1025
వయససస:33
లస: పప
95-213/663

2187 SQX0702019
పపరర: వనసకరయమక బసడనరర

95-213/664

భరస : సససకలలల బసడనరర
ఇసటట ననస:68-13-1026
వయససస:34
లస: ససస స
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95-213/665

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:68-13-1026
వయససస:45
లస: పప
2191 SQX2297067
పపరర: అనసరరధ కనననకసటట

95-213/1078

95-213/668

95-213/671

95-213/674

95-213/677

2212 SQX1458554
పపరర: నరసససహ రరవప సతచస నపలర

95-220/101

తసడడ:ద ఖజజవల
ఇసటట ననస:68-14-078
వయససస:33
లస: పప

95-213/672

2201 SQX1280114
పపరర: హహహమయవత కలసద

2204 SQX1279323
పపరర: యయగసధర కలసదన

2207 MLJ3765179
పపరర: ననగరశశరర అలమలకల�

95-185/77

2210 SQX0433938
పపరర: ననగమక సతచస నపలర సతచసనపలర

95-213/675

2213 MLJ3250586
పపరర: సరమయమ జఖస చలయర

95-213/678

2216 SQX2144624
పపరర: బబబయ షపక
తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:68-14-105/2
వయససస:37
లస: పప

95-213/670

2199 SQX1279331
పపరర: శవ పదసరద కకసడనరర

95-213/673

2202 SQX1423607
పపరర: రరజరష డదరసగయల

95-213/676

2205 SQX1423706
పపరర: దసరర రరవప దదరసగయల

95-213/679

తసడడ:ద లసగయఖ దదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-1038
వయససస:26
లస: పప
95-214/159

2208 SQX0407965
పపరర: సతచస నపలర అసజల సతచసనపలర

95-185/76

భరస : చదననకరశవపలల సతచసనపలర
ఇసటట ననస:68-14
వయససస:33
లస: ససస స
95-185/78

95-213/681

తసడడ:ద రరమబరరస
ఇసటట ననస:68-14-64
వయససస:39
లస: ససస స
95-214/161

2196 AP151000696431
పపరర: వనసకటటశశరరర చలయర

తసడడ:ద రరమకకటయఖ డదరసగయల
ఇసటట ననస:68-13-1035/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరరకసహలల సతచసనపలర
ఇసటట ననస:68-14
వయససస:61
లస: ససస స
95-215/220

95-213/667

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:68-13-1035
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-13-1378
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన నరసయఖ సతచస నపలర
ఇసటట ననస:68-14
వయససస:46
లస: పప
2215 SQX0859546
పపరర: ససకరసధర షపక

2198 SQX1280551
పపరర: హహమ ననగలకడక కకసడనరర

2193 AP151000702232
పపరర: గయరమక చలయర

తసడడ:ద గయరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-13-1032
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద రరమచసదద రరవప కలసదన
ఇసటట ననస:68-13-1035/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-13-1039
వయససస:26
లస: పప
2209 SQX0716159
పపరర: వనసకట రమణ సతచస నపలర
సతచసనపలర
భరస : నరసససహరరవప సతచసనపలర
ఇసటట ననస:68-14
వయససస:38
లస: ససస స

95-213/669

భరస : రరమచసదద రరవప కలసద
ఇసటట ననస:68-13-1035/1
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ద యయగరసధర కలసడ
ఇసటట ననస:68-13-1035/1
వయససస:29
లస: పప
2206 SQX0851741
పపరర: రరజరష దదవసగయల

2195 MLJ3477635
పపరర: శకనస చలయర

95-213/666

భరస : వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:68-13-1032
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవ పదసరద కకసడనరర
ఇసటట ననస:68-13-1035
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యయగసధర కలసద
ఇసటట ననస:68-13-1035/1
వయససస:47
లస: ససస స
2203 SQX1478396
పపరర: భబరదనశజ కలసడ

95-220/100

తసడడ:ద వనసకటటశశరరవప చలర
ఇసటట ననస:68-13-1032
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-13-1034
వయససస:34
లస: ససస స
2200 SQX1280072
పపరర: ససజజత కలసద

2192 SQX0075283
పపరర: రవ ఓరరస

2190 MLJ2068039
పపరర: దసరరర చలయర

భరస : కకటటశశరరరవప చలర
ఇసటట ననస:68-13-1028
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:68-13-1030
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చలయర
ఇసటట ననస:68-13-1032
వయససస:26
లస: పప
2197 SQX0310896
పపరర: కకటటశశరమక తమకశశటట

95-220/99

భరస : సససకలలల బసడనరర
ఇసటట ననస:68-13-1026
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:68-13-1028
వయససస:28
లస: ససస స
2194 SQX1199661
పపరర: శవనననరరయణ చలయర

2189 SQX0114777
పపరర: వనసకరయమక బసడనరర

2211 MLJ3217957
పపరర: చననరసససహహలల సతచస నపలర
సతచసనపలర
తసడడ:ద నరసయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:68-14
వయససస:65
లస: పప
2214 SQX1065573
పపరర: ససదరకన పటచవ

95-185/79

95-214/160

తసడడ:ద రరమ బదహకయఖ
ఇసటట ననస:68-14-076
వయససస:26
లస: పప
95-213/1089

2217 SQX2120897
పపరర: షహహనన షపక

95-213/1090

భరస : బబబయ షపక
ఇసటట ననస:68-14-105/2
వయససస:35
లస: ససస స
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2218 AP151000705119
పపరర: దనకయణణ రరశల

95-217/29

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:68-14-961
వయససస:50
లస: ససస స
2221 MLJ3477833
పపరర: వనసకటబదమయలల బతష
స ల

95-216/25

95-216/983

95-216/29

95-217/30

95-216/33

95-216/36

95-200/1054

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1046
వయససస:45
లస: పప

2231 MLJ2063998
పపరర: వనసకటరతనమక కరరక

2234 MLJ2067668
పపరర: ఫర జజన షపక

2237 SQX0728980
పపరర: సలయస షపక

2240 SQX1280544
పపరర: రమణ మహసకరళ

95-216/39

2243 SQX0746081
పపరర: మయలన బ షపక

95-217/31

2246 SQX1708403
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1047
వయససస:21
లస: పప

95-216/28

2229 MLJ2134815
పపరర: సస లలమన రరజ నననబబవ

95-216/31

2232 SQX0746107
పపరర: నజరరన షపక షపక

95-216/32

భరస : సలయస షపక
ఇసటట ననస:68-14-1045
వయససస:30
లస: ససస స
95-216/34

2235 AP151000702355
పపరర: గగససయయబబగస షపక షపక

95-216/35

భరస : బకరరర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1045
వయససస:60
లస: ససస స
95-216/37

2238 AP151000696442
పపరర: బకరరర షపక

95-216/38

తసడడ:ద మయసనససరహహబ
ఇసటట ననస:68-14-1045
వయససస:65
లస: పప
95-213/682

2241 AP151000696084
పపరర: వరరరఘవపలల మహసకరళ

95-213/683

తసడడ:ద సససదసలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-14-1046
వయససస:55
లస: పప
95-216/40

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1046
వయససస:64
లస: ససస స
95-216/42

2226 SQX1547738
పపరర: గరరరధర పరదజపత

తసడడ:ద యహన నననబబవ
ఇసటట ననస:68-14-1044
వయససస:54
లస: పప

భరస : వర రరఘవపలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-14-1046
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద అబయనల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1046
వయససస:25
లస: ససస స
2245 MLJ2130029
పపరర: కలమరరదదనన షపక

95-216/30

తసడడ:ద హసన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1045
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ఖమయమ దదనన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1046
వయససస:18
లస: ససస స
2242 SQX1781343
పపరర: ససలయసనన షపక

2228 MLJ3251683
పపరర: ససధనలల నననస నననస

95-213/1088
2223 SQX2281186
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప బటటటల

తసడడ:ద గణణష జ పరదజపత
ఇసటట ననస:68-14-1043
వయససస:48
లస: పప

భరస : కమరరదదనన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1045
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద బకరరర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1045
వయససస:33
లస: పప
2239 SQX2041366
పపరర: రరకరసనన షపక

95-216/27

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:68-14-1044
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గఫపర � షపక�
ఇసటట ననస:68-14-1045
వయససస:38
లస: ససస స
2236 MLJ2130276
పపరర: అయబబ జజన షపక

2225 SQX1547837
పపరర: దననమ పరదజపత

95-216/24

తసడడ:ద సనరరననరరయణ బటటటల
ఇసటట ననస:68-14-1042
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరలకన రరజ నననస
ఇసటట ననస:68-14-1044
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఈశశర పదసరదస
ఇసటట ననస:68-14-1044
వయససస:42
లస: ససస స
2233 MLJ3250776
పపరర: అమరరన షపక � షపక�

95-216/26

భరస : గరరరధర పరదజపత
ఇసటట ననస:68-14-1043
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద సస లలమన రరజ నననస
ఇసటట ననస:68-14-1044
వయససస:25
లస: ససస స
2230 MLJ2064046
పపరర: వజయలకడక కరరక

2222 AP151000696475
పపరర: సనరఖననరరయణ బతష
స ల

2220 SQX1948652
పపరర: మణణకసఠ బబతషలయ

తసడడ:ద వనసకట రరమయలల బబతషలయ
ఇసటట ననస:68-14-1041
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-14-1041
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఏసకయయల షపక
ఇసటట ననస:68-14-1042
వయససస:36
లస: ససస స
2227 SQX1307272
పపరర: సససరన ఓనన నననస

95-214/162

తసడడ:ద మహహనన స షపక
ఇసటట ననస:68-14-1021
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-14-1041
వయససస:49
లస: పప
2224 SQX2159739
పపరర: రరజజశనన షపక

2219 SQX1151430
పపరర: సససదన షపక

2244 SQX1781327
పపరర: రగఫ షపక

95-216/41

తసడడ:ద ఖలల షపక
ఇసటట ననస:68-14-1046
వయససస:31
లస: పప
95-213/684

2247 MLJ3250321
పపరర: లకడకపదనకవత శశగబసడడ
శశగబసడడ
భరస : రరధ శశగబసడడ
ఇసటట ననస:68-14-1047
వయససస:47
లస: ససస స

95-216/43
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95-216/44 2249 SQX2212256
2248 SQX1706886
పపరర: శశష సరయ లల గణణశ శశగబసడడ
పపరర: తషలశమక సపగబసడక

తలర : రరధ శశగబసడడ
ఇసటట ననస:68-14-1047
వయససస:22
లస: పప
2251 SQX1706555
పపరర: ననజయయ పరరశన షపక

భరస : ననరరయణ సపగబసడక
ఇసటట ననస:68-14-1047
వయససస:62
లస: ససస స
95-216/45

భరస : జజబఉలయర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:27
లస: ససస స
2254 SQX1355446
పపరర: మయసరసక షపక

95-216/48

95-216/986

95-216/52

95-213/685

95-216/55

95-216/56

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:68-14-1053
వయససస:29
లస: ససస స

2261 AP151000696170
పపరర: వనసకటటశశరరర పచచవ

2264 SQX1126805
పపరర: జజనకక కరళళకకట

2267 SQX2187771
పపరర: ససదనన షపక

2270 AP151000702352
పపరర: గగససయయ షపక

95-216/59

2273 SQX1803923
పపరర: షబబనన షపక

95-216/53

2276 AP151000702162
పపరర: షరకకరర షపక షపక
భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1053
వయససస:55
లస: ససస స

2256 MLJ3477981
పపరర: అహమకదనదషర షపక

95-216/50

2259 AP151000702350
పపరర: ఆదదలకడక పచచవ

95-216/51

2262 AP151000696191
పపరర: రరమబదహకస పచచవ

95-216/54

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-14-1049
వయససస:58
లస: పప
95-213/686

2265 SQX0701607
పపరర: కలర కకట లకడక

95-213/687

భరస : అజయ బబబయ కలర కకట
ఇసటట ననస:68-14-1051
వయససస:56
లస: ససస స
95-216/987

2268 SQX2120913
పపరర: బబజద బ షపక

95-213/1091

భరస : మర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1051 L R COLONY
వయససస:35
లస: ససస స
95-216/57

2271 SQX1366724
పపరర: మసరసన వల షపక

95-216/58

తసడడ:ద మఖద షపక
ఇసటట ననస:68-14-1052
వయససస:27
లస: పప
95-217/830

తసడడ:ద యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1052
వయససస:25
లస: ససస స
95-216/60

95-216/47

భరస : రరమబదహకస
ఇసటట ననస:68-14-1049
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మయఖద
ఇసటట ననస:68-14-1052
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద యబసఫ
ఇసటట ననస:68-14-1052
వయససస:51
లస: పప
2275 SQX0701664
పపరర: పరరశన షపక

95-220/102

భరస : మహబయబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1051
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మతహహద షపక
ఇసటట ననస:68-14-1052
వయససస:28
లస: ససస స
2272 AP151000696453
పపరర: మయఖద షపక

2258 SQX1073113
పపరర: ననజయయ పరరశన షపక

2253 AP151000702347
పపరర: ససజజత పచచవ

తసడడ:ద షసషషదదన
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద అజయ బబబయ కలర కకట
ఇసటట ననస:68-14-1051
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద అజయ బబబయ కరలకకట
ఇసటట ననస:68-14-1051
వయససస:36
లస: పప
2269 SQX1781194
పపరర: మనజ షపక

95-216/49

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-14-1049
వయససస:53
లస: పప

భరస : nanay సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1050
వయససస:60
లస: ససస స
2266 SQX1781228
పపరర: ససవర పదసరద కరలకకట

2255 MLJ2130334
పపరర: జబవపలయర షపక

95-216/985

భరస : వనసకటటశశరరర పచచవ
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జబవపలర
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-14-1049
వయససస:90
లస: ససస స
2263 SQX1548678
పపరర: పరఖరర జజన షపక

95-216/46

తసడడ:ద షసషషదదనన
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఖజ జన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:30
లస: ససస స
2260 AP151000702345
పపరర: మయణణకఖస పచచవ

2252 SQX1781244
పపరర: సరజదన షపక

2250 SQX2168557
పపరర: వనసకట కకషష సరగబసడడ

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప సరగబసడడ
ఇసటట ననస:68-14-1047
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఖయజజ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద అహకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1048
వయససస:30
లస: పప
2257 SQX2237287
పపరర: సరజదన షపక

95-216/984

2274 NDX2412245
పపరర: షరకకర షపక

94-213/56

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1053
వయససస:51
లస: ససస స
95-216/61

2277 SQX0703009
పపరర: హఫసజ షపక

95-216/62

తసడడ:ద అబయనల రజజక షపక
ఇసటట ననస:68-14-1053
వయససస:32
లస: పప
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95-216/63

తసడడ:ద బబజ
ఇసటట ననస:68-14-1053
వయససస:50
లస: పప
2281 SQX1592105
పపరర: పదవణ పతసవ

95-214/165

95-216/66

95-216/68

95-213/1093

95-213/689

95-216/989

95-213/692

తసడడ:ద హహసపసన మకజకన
ఇసటట ననస:68-14-1061
వయససస:23
లస: ససస స

2291 SQX0909713
పపరర: పదనక పప నననబబ యన

2294 SQX1278960
పపరర: శకనస తమకశశటట

2297 SQX2268308
పపరర: మలర కరరరనన పతసవ

2300 SQX0790147
పపరర: వనసకరయమక గరమయల

95-213/695

2303 SQX1278978
పపరర: శకనవరస రరవప గరయయల

95-214/166

2306 MLJ3251170
పపరర: రమణ బతష
స ల
భరస : ననగరసదదస
ఇసటట ననస:68-14-1061
వయససస:44
లస: ససస స

2286 AP151000702575
పపరర: బబజజన షపక

95-213/688

2289 SQX2237337
పపరర: పదనకవత పతసవ

95-213/1092

2292 SQX0758946
పపరర: శకనవరస రరవప పచచవ

95-220/103

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-14-1057
వయససస:50
లస: పప
95-213/690

2295 SQX2167534
పపరర: శవకలమయరర పతసవ

95-216/988

భరస : కకసడల రరవప పతసవ
ఇసటట ననస:68-14-1058
వయససస:29
లస: ససస స
95-220/1158

2298 SQX1709153
పపరర: రరకకకణణ గయయల

95-213/691

తసడడ:ద కకటటశశరరవప గయయల
ఇసటట ననస:68-14-1060
వయససస:21
లస: ససస స
95-213/693

2301 AP151000702338
పపరర: కకటటశశరమక మకజకళళ�

95-213/694

భరస : వరరసరశమ� మకజకళర
ఇసటట ననస:68-14-1060
వయససస:57
లస: ససస స
95-213/696

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప గరయయల
ఇసటట ననస:68-14-1060
వయససస:29
లస: పప
95-213/698

95-216/65

భరస : శకనవరస రరవప పతసవ
ఇసటట ననస:68-14-1057
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గమల
ఇసటట ననస:68-14-1060
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : కకటటశశరమక మకజకళ
ఇసటట ననస:68-14-1060
వయససస:24
లస: పప
2305 SQX1548793
పపరర: పరరశత మకజకన

95-216/69

తసడడ:ద ససబసరరవప పతసవ
ఇసటట ననస:68-14-1058
వయససస:29
లస: పప

తలర : కకటటశశరమక మకజకళళ
ఇసటట ననస:68-14-1060
వయససస:28
లస: ససస స
2302 SQX1279091
పపరర: శకనవరస రరవప మకజకళ

2288 SQX0702985
పపరర: బబషర షపక

2283 SQX0199638
పపరర: ఖజఖరరన షపక

భరస : మసరసనశల షససక
ఇసటట ననస:68-14-1055
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద పపననయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-14-1058
వయససస:37
లస: పప

భరస : మలర కరరరనన పతసవ
ఇసటట ననస:68-14-1058
వయససస:21
లస: ససస స
2299 SQX1279802
పపరర: తషలసస మకజకళళ

95-216/67

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-14-1057
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనస తమకశశటట
ఇసటట ననస:68-14-1058
వయససస:34
లస: ససస స
2296 SQX2167344
పపరర: శవ పరరశత పతసవ

2285 SQX1548082
పపరర: బబబయ షపక

95-214/164

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1054
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద సతనసర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1055
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస పతసవ
ఇసటట ననస:68-14-1057
వయససస:43
లస: ససస స
2293 SQX1279794
పపరర: భబలకడక తమకశశటట

95-216/64

తసడడ:ద బయడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1054
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1055
వయససస:21
లస: పప
2290 SQX2289965
పపరర: పదక పతసవ

2282 SQX1805266
పపరర: రహహమయన షపక

2280 SQX1548579
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1054
వయససస:24
లస: పప

భరస : ననగయల బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1054
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బకరరర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1054
వయససస:45
లస: ససస స
2287 SQX1781335
పపరర: సతస ర షపక

95-214/163

తసడడ:ద మమలయ
ఇసటట ననస:68-14-1054
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : శకనవరసరరవప పతసవ
ఇసటట ననస:68-14-1054
వయససస:27
లస: పప
2284 AP151000702351
పపరర: గగసఖ షపక

2279 SQX0909796
పపరర: ఫరరమ న షపక

2304 SQX1278887
పపరర: కకటటశశర రరవప గరయస

95-213/697

తసడడ:ద ససబబస రరవప గరయస
ఇసటట ననస:68-14-1060
వయససస:58
లస: పప
95-213/699

2307 SQX1548702
పపరర: ఈరమక మకజకల

95-213/700

భరస : హహసపసన మకజకన
ఇసటట ననస:68-14-1061
వయససస:53
లస: ససస స

Page 82 of 389

2308 SQX1181205
పపరర: షపక భబషసదన
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95-213/701

తసడడ:ద షపక మహబబబ వల షససక
ఇసటట ననస:68-14-1061
వయససస:27
లస: పప
2311 SQX1280338
పపరర: గరయతద బతష
స ల

95-213/703

95-216/72

తసడడ:ద శకనస తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:68-14-1062
వయససస:27
లస: పప
2317 AP151000702367
పపరర: కరశసబ షససక

95-213/706

95-213/709

95-216/73

భరస : కకషషసరరజ సరసశత
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:58
లస: ససస స
2329 SQX0718270
పపరర: జజగరరరజ సరసశత

95-213/715

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ పడవల
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:34
లస: పప

2316 SQX1280486
పపరర: ఖమర షపక

95-213/704

2318 SQX1279018
పపరర: హఫసజ షపక

2321 MLJ2130326
పపరర: మయజమర షపక

2324 SQX1781236
పపరర: జజన సససదన షపక

2327 SQX1423656
పపరర: శకనస చలయర

2330 SQX0655571
పపరర: శవరరజ సరసశత

95-213/1095

2333 SQX2287142
పపరర: దదవఖ సరసశత

95-213/707

2336 AP151000702529
పపరర: అననపపరష బతష
స ల
భరస : ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1065
వయససస:62
లస: ససస స

95-216/71

95-213/705

2319 SQX1054618
పపరర: జజన షససదన షపక

95-213/708

తసడడ:ద షబసర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:32
లస: పప
95-213/710

2322 SQX1056812
పపరర: ససభబన పఠరన

95-214/167

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:34
లస: పప
95-216/74

2325 SQX1423490
పపరర: రగశమక చలయర

95-213/711

భరస : వర సరశమ చలయర
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:49
లస: ససస స
95-213/713

2328 SQX1423623
పపరర: ననగరరజ చలయర

95-213/714

తసడడ:ద వర సరశమ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:28
లస: పప
95-213/716

2331 AP151000696214
పపరర: కకషషసరరజ సరసశత

95-213/717

తసడడ:ద రరమచసదదరరజ సరసశత
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:62
లస: పప
95-213/1096

భరస : జజగరరరజ సరసశత
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:23
లస: ససస స
95-216/76

95-216/70

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషసరరజ సరసశత
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ దదరరరరలయ
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:79
లస: పప
2335 SQX1781293
పపరర: కకదసడ రరమసరశమ పడవల

2315 SQX1280494
పపరర: ఫససజక షపక

తసడడ:ద వర సరశమ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద కకషషసరరజ సరసశత
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:28
లస: పప
2332 SQX2232643
పపరర: ననగయఖ దదరరరరలయ

భరస : వరయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-14-1062
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద షబసరర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:32
లస: పప
95-213/712

2313 SQX1781186
పపరర: ససకనఖ చలయర

భరస : హససససన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1061 LR COLONY 5TH L
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద మసస న షరరప
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:38
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:23
లస: ససస స
2326 AP151000702362
పపరర: శశశలకలమయరర సరసశత

95-213/1094

తసడడ:ద మసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన షరరఫ � షససక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:36
లస: పప
2323 SQX1706308
పపరర: రరకరసనన షపక

2312 SQX2145803
పపరర: మయకకసయయర షపక

2310 SQX1706803
పపరర: వరరసజననయయలల బతష
స ల

తసడడ:ద ననగరసదదఎస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1061
వయససస:24
లస: పప

భరస : జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసరసనర రరఫ� షససక
ఇసటట ననస:68-14-1063
వయససస:60
లస: ససస స
2320 MLJ2131613
పపరర: జలయన� షపక�

95-213/702

తసడడ:ద ససబసయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1061
వయససస:48
లస: పప

భరస : బదహకస బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1061/1
వయససస:37
లస: ససస స
2314 SQX1781210
పపరర: శశఖర తరరమలకకసడ

2309 MLJ2136778
పపరర: ననగరసదదస బతష
స ల

2334 SQX1781202
పపరర: ససభబన పఠరన

95-216/75

తసడడ:ద జజన పఠరన
ఇసటట ననస:68-14-1064
వయససస:34
లస: పప
95-213/718

2337 MLJ2137941
పపరర: వరరసజననయ బతష
స ల

95-213/719

తసడడ:ద ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1065
వయససస:37
లస: పప

Page 83 of 389

2338 SQX0728527
పపరర: వనసకటటశశరరర మయకజళళ
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95-213/720

తసడడ:ద హహసపసన మయకజళళ
ఇసటట ననస:68-14-1065
వయససస:45
లస: పప
2341 SQX1279042
పపరర: శవకకటటశశర రరవప పమడడ

95-213/723

95-213/726

95-216/79

95-213/729

95-213/731

95-213/734

95-213/737

భరస : సతఖనననరరయణ పపలపరటట
ఇసటట ననస:68-14-1076
వయససస:44
లస: ససస స

2351 SQX1781277
పపరర: సరబరర షపక

2354 SQX0148262
పపరర: ఇసరక షపక

2357 SQX1280403
పపరర: ననరన హ షపక

2360 SQX0226423
పపరర: మమలయల� షపక�

95-213/887

2363 SQX0859553
పపరర: రసనల షపక

95-216/80

2366 AP151000702555
పపరర: సరమయమ జఖస పపలపరటట
భరస : సరసబశవరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:68-14-1076
వయససస:64
లస: ససస స

2346 SQX1510271
పపరర: రరమయసజననయయలల బసడనరర

95-216/78

2349 SQX0226431
పపరర: అబయనల రహహమయన షపక

95-213/728

2352 SQX1915545
పపరర: షకకలయ షపక

95-213/730

భరస : అబయనల రహహస షపక
ఇసటట ననస:68-14-1070
వయససస:30
లస: ససస స
95-213/732

2355 AP151000696196
పపరర: కకసడయఖ గయతనస�

95-213/733

తసడడ:ద గయరవయఖ� గయతనస
ఇసటట ననస:68-14-1074
వయససస:80
లస: పప
95-213/735

2358 SQX0701615
పపరర: జలలఖయబ షపక

95-213/736

భరస : కరరమయలయర షససక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:49
లస: ససస స
95-213/738

2361 MLJ2137115
పపరర: కరరమయలయర షపక�

95-213/739

తసడడ:ద మహమకద ఖయససస� షససక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:65
లస: పప
95-214/168

తసడడ:ద బబజద
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:52
లస: పప
95-213/740

95-213/725

తసడడ:ద కరరమయలయర షససక
ఇసటట ననస:68-14-1069
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద కరరమయలయర� షససక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:36
లస: పప
2365 SQX0199307
పపరర: ఉమయదదవ పపలపరటట

95-213/727

భరస : ననయబ రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరమయలయర� షససక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:38
లస: పప
2362 SQX2044964
పపరర: తనససన షపక

2348 SQX0199380
పపరర: కరశసబ షపక

2343 SQX1280460
పపరర: యయగరశశరర తరరపత

తసడడ:ద యయగయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-14-1067
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ససబబనసరహహబ షససక
ఇసటట ననస:68-14-1074
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:27
లస: ససస స
2359 SQX0226449
పపరర: ననగబర వల� షససక

95-216/77

భరస : అబయనల రజహమయన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1069
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల షససక
ఇసటట ననస:68-14-1074
వయససస:40
లస: ససస స
2356 SQX1340033
పపరర: మయబనన షపక

2345 SQX1473875
పపరర: హనసమసత రరవప బసడనరర

95-213/722

భరస : శకనస తరరపత
ఇసటట ననస:68-14-1067
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1069
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరమయలయర
ఇసటట ననస:68-14-1069
వయససస:37
లస: పప
2353 SQX0199430
పపరర: ఉమమహన షపక

95-213/724

తసడడ:ద ఎగయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-14-1067
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర తషరక
ఇసటట ననస:68-14-1067
వయససస:31
లస: పప
2350 MLJ2137123
పపరర: అబయనల రహహస షపక

2342 SQX1126789
పపరర: ససభబన షపక

2340 SQX1280510
పపరర: వజయ లకడక పమడడ

భరస : శవ కకటటశశర రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:68-14-1066
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-14-1066
వయససస:40
లస: పప

భరస : పసచచయఖ తషరక
ఇసటట ననస:68-14-1067
వయససస:27
లస: ససస స
2347 SQX1861160
పపరర: వనసకట పసచచఆ తషరక

95-213/721

తసడడ:ద కకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1065
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ పమడడ
ఇసటట ననస:68-14-1066
వయససస:36
లస: పప
2344 SQX1280783
పపరర: గకహలకడక తషరక

2339 AP151000696417
పపరర: ననగయఖ బతష
స ల

2364 SQX2046035
పపరర: రహహమయ షపక

95-216/952

భరస : తనససన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1075
వయససస:27
లస: ససస స
95-213/741

2367 SQX0232819
పపరర: సతఖననరరయణ పపలపరటట

95-213/742

తసడడ:ద సరసబశవరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:68-14-1076
వయససస:48
లస: పప
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2368 SQX0966234
పపరర: సరమయమ జఖస పపలపరటట
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95-214/169

భరస : ససరఖ పదకరశ రరవప
ఇసటట ననస:68-14-1076
వయససస:63
లస: ససస స
2371 SQX2369239
పపరర: సససదరమక కకడనల

95-213/1097

95-213/746

95-213/749

95-213/751

95-213/754

95-220/104

95-213/758

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప మకజకలయర
ఇసటట ననస:68-14-1086
వయససస:23
లస: పప

2381 AP151000702557
పపరర: పదనకవత తతనసగయసటర

2384 SQX0728766
పపరర: శవ పదసరద తతనసగయసటర

2387 SQX1576604
పపరర: బషసరరన షపక

2390 SQX1914183
పపరర: బబజ షపక

95-217/831

2393 SQX1709427
పపరర: దదవఖ మకజకలయర

95-213/752

2396 SQX2262129
పపరర: పరరశత మకజకన
తసడడ:ద హహసపసన మకజకన
ఇసటట ననస:68-14-1086
వయససస:24
లస: ససస స

2376 SQX1280437
పపరర: మసగమక మలలర

95-213/748

2379 SQX2208247
పపరర: శశశదన షపక

95-213/1099

2382 SQX0199257
పపరర: కకటటశశరమక దదవరర

95-213/753

భరస : కకషష దదవరర
ఇసటట ననస:68-14-1081
వయససస:58
లస: ససస స
95-213/755

2385 SQX2437853
పపరర: వనసకట రమణయఖ మలలర

95-213/1100

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:68-14-1083
వయససస:20
లస: పప
95-213/756

2388 SQX0503227
పపరర: పదశరసత తతనసగయసటర

95-213/757

తసడడ:ద శవ పదసరద తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-14-1084
వయససస:29
లస: పప
95-213/759

2391 SQX1914191
పపరర: బబష షపక

95-213/760

తసడడ:ద అకసర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1085
వయససస:35
లస: పప
95-213/761

భరస : వననకటటసశరరర మకజకలయర
ఇసటట ననస:68-14-1086
వయససస:20
లస: ససస స
95-213/763

95-213/1098

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:68-14-1080
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:68-14-1085
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద మదనర ఎసససకజ
ఇసటట ననస:68-14-1085
వయససస:54
లస: పప
2395 SQX1709807
పపరర: గగపస మకజకలయర

95-213/750

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:68-14-1084
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1084
వయససస:57
లస: పప
2392 SQX2184265
పపరర: ఖజ వల ఎసససకజ

2378 SQX1279067
పపరర: శకనస తరరపత

2373 SQX2139426
పపరర: మరవల షపక

భరస : వనకటటశశరరర మలలర
ఇసటట ననస:68-14-1080
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషమబరరస తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-14-1081
వయససస:58
లస: పప

భరస : వరరసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-14-1083
వయససస:29
లస: ససస స
2389 MLJ2130284
పపరర: మహబబబ షపక

95-213/747

భరస : శవపదసరదనదవ తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-14-1081
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ మకజకళర
ఇసటట ననస:68-14-1081
వయససస:44
లస: పప
2386 SQX0876185
పపరర: శవ పరరశత బతష
స ల

2375 SQX1273333
పపరర: రరబక వనమయల

95-213/744

తలర : ఖదర బ షపక
ఇసటట ననస:68-14-1078
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:68-14-1080
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మకజకళర
ఇసటట ననస:68-14-1081
వయససస:35
లస: ససస స
2383 SQX1015685
పపరర: శకనవరసరరవప మకజకళళ

95-213/745

భరస : పదభయదనస వనమయల
ఇసటట ననస:68-14-1080
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-14-1080
వయససస:31
లస: పప
2380 SQX1015719
పపరర: బయజన మకజకళళ

2372 SQX1915388
పపరర: ఖయహఇకర ర బ షపక

2370 SQX1278929
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వలలర పప

తసడడ:ద రరమ రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:68-14-1077
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1078
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గరయయల
ఇసటట ననస:68-14-1080
వయససస:25
లస: ససస స
2377 SQX1278994
పపరర: పదభయదనస వనమయల

95-213/743

భరస : వనసకటటశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:68-14-1077
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససధకర కకడనల
ఇసటట ననస:68-14-1077
వయససస:36
లస: ససస స
2374 SQX1279760
పపరర: పపరరషమ గరయయల

2369 SQX1280387
పపరర: వనసకటటశశరమక వలలర పప

2394 SQX0745398
పపరర: మరరబ మకజకళళ

95-213/762

భరస : వనసకటటశశరరర మకజకళర
ఇసటట ననస:68-14-1086
వయససస:40
లస: ససస స
95-216/990

2397 SQX1309435
పపరర: షపక ఉమమక ఐమయన

95-216/81

భరస : షపక ఫజలలలయరహ
ఇసటట ననస:68-14-1087
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: బబజ బ షపక
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95-216/82

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-14-1087
వయససస:32
లస: ససస స
2401 MLJ3478278
పపరర: రవ మయరజళళ

95-213/766

95-213/1101

95-132/977

95-213/1104

95-216/85

95-216/992

95-216/88

తసడడ:ద రమణ రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-14-1095
వయససస:21
లస: పప

2411 SQX0745315
పపరర: అనసరరధ పచచవ

2414 AP151000696247
పపరర: బదహకయఖ పచచవ పచచవ

2417 SQX2187441
పపరర: వరణణ గయడడపరటట

2420 SQX0463901
పపరర: ససబసలకకషత వనమయల

95-213/773

2423 AP151000696091
పపరర: కకషష బతష
స ల

95-216/83

2426 SQX0986828
పపరర: లకడక బరస
భరస : మలర కరరరననరరవప బరస
ఇసటట ననస:68-14-1097
వయససస:30
లస: ససస స

2406 SQX2442374
పపరర: ఆనసద బటటటల

95-213/1103

2409 SQX0702936
పపరర: గయరవయఖ చలయర

95-213/770

2412 AP151000702349
పపరర: బబబసరగజన పచచవ పచచవ

95-216/84

భరస : బదహకయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:60
లస: ససస స
95-216/86

2415 SQX2273829
పపరర: రసగయఖ గయడడపరటట

95-216/991

తసడడ:ద తనటయఖ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:46
లస: పప
95-216/993

2418 MLJ2067353
పపరర: కలమయరర కకణణదచన కకణణదచన

95-216/87

భరస : అసజయఖ కకణణదచన
ఇసటట ననస:68-14-1092
వయససస:42
లస: ససస స
95-213/771

2421 AP151000702578
పపరర: ససబయసలల బతష
స ల

95-213/772

భరస : కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1095
వయససస:65
లస: ససస స
95-213/774

తసడడ:ద సస మయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1095
వయససస:70
లస: పప
95-213/1105

95-213/768

తసడడ:ద శవ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమణనరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68-14-1095
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-14-1095
వయససస:51
లస: పప
2425 SQX2124071
పపరర: హరర ననరరయణ వనమయల

95-213/769

భరస : రసగయఖ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశవపలల కకణణదచన
ఇసటట ననస:68-14-1092
వయససస:49
లస: పప
2422 AP151000696203
పపరర: సస మయఖ బతష
స ల

2408 SQX0701789
పపరర: శవ చలయర

2403 AP151000696286
పపరర: ననరరదదనన షపక�

తసడడ:ద ఏసస బటటటల
ఇసటట ననస:68-14-1089
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద జయరరవప కకమరబథదనన
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:39
లస: పప
2419 MLJ2130250
పపరర: అసజయఖ కకణణదచన

95-213/1102

భరస : వనణయ పచచవ
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకయఖ పచచవ
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:38
లస: పప
2416 SQX2168722
పపరర: రరజరరవప కకమరబథదనన

2405 SQX2350320
పపరర: షభనన షపక

95-213/765

తసడడ:ద బబబయసరహహబ� షససక
ఇసటట ననస:68-14-1089
వయససస:70
లస: పప

భరస : సససదసలల బతష
స ల చలర
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద పస లలస కకమరబథదనన
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:67
లస: పప
2413 SQX0728725
పపరర: వనణయ పచచవ

95-213/767

భరస : ననర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1089
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజరరవప బతస న
ఇసటట ననస:68-14-1090
వయససస:29
లస: ససస స
2410 SQX2312221
పపరర: జయరరవప కకమరబథదనన

2402 AP151000696297
పపరర: ఏడడకకసడలల మయరజలర�

2400 AP151000702530
పపరర: మసగమక మయరజళళ

భరస : ఏడడకకసడలల మయరజళర
ఇసటట ననస:68-14-1088
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ� marella
ఇసటట ననస:68-14-1088
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఏసస బటటటల
ఇసటట ననస:68-14-1089
వయససస:54
లస: ససస స
2407 SQX2201259
పపరర: ససధఖ రరయ జకలకల

95-213/764

భరస : ఏడడకకసడలల మయరజళర
ఇసటట ననస:68-14-1088
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:68-14-1088
వయససస:40
లస: పప
2404 SQX2442556
పపరర: ననగమణణ బటటటల

2399 MLJ3250750
పపరర: దసరర మయరజళళ

2424 SQX2368215
పపరర: లకడక దసరర వనమయల

95-213/947

తసడడ:ద రమణరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:68/14/1095
వయససస:25
లస: ససస స
95-213/775

2427 SQX0909952
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడనరర

95-213/776

తసడడ:ద కకటయ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-14-1097
వయససస:72
లస: పప
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2428 AP151000696036
పపరర: కకటటశశరరరవప బరస

95-213/777

తసడడ:ద మలర యఖ బరస
ఇసటట ననస:68-14-1097
వయససస:80
లస: పప
2431 SQX1708882
పపరర: రమఖ చలయర

95-213/778

95-213/781

95-213/784

95-213/787

95-213/790

95-213/1107

95-220/106

తసడడ:ద బబబయ రజడడర
ఇసటట ననస:68-14-1379
వయససస:49
లస: పప
2452 SQX1755099
పపరర: ననయబ బ షపక

తసడడ:ద ససధనకర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:68-15-158
వయససస:26
లస: ససస స

95-213/785

2441 SQX1709112
పపరర: వరయఖ చలయర

2444 SQX0859504
పపరర: మలర ఖయరరనన రరవప బరస

2447 SQX2392520
పపరర: నససమయ బఇవనస షపక

95-184/151

95-213/788

2439 MLJ2134799
పపరర: వనసకటకకషష చలయర

95-214/170

2445 SQX0859512
పపరర: వనణయ పప సగయలలరర

95-213/789

95-214/171

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:38
లస: పప
95-216/995

2448 SQX0114728
పపరర: ససబయసలల వనననన

2450 SQX0859538
పపరర: ఖయజజ షపక

2451 SQX0859520
పపరర: పసచచయఖ బతష
స ల

తసడడ:ద ససబసయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:68-15-158
వయససస:69
లస: పప

95-213/786

2442 AP151000696042
పపరర: రరసబబబయ చలర

భరస : వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:68-14-1379
వయససస:41
లస: ససస స

2456 SQX1706712
పపరర: చనన ససబస రరవప పరదరరస

95-213/783

తసడడ:ద పసచచయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:55
లస: పప

95-214/172

95-220/105

95-214/173

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-14-1668
వయససస:52
లస: పప
95-184/152

తసడడ:ద యయరకయఖ మమకల
ఇసటట ననస:68-14-1967
వయససస:41
లస: పప
95-216/90

2436 MLJ3250560
పపరర: మసగమక చలయర

తసడడ:ద కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:68-14-1141 , 6TH LINE
వయససస:18
లస: ససస స

2453 SQX1755248
పపరర: వనసకట రరవప మమకల

95-213/780

తసడడ:ద రరసబబబయ
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద షసషషదదనన
ఇసటట ననస:68-14-1668
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహబబబ వరల షపక
ఇసటట ననస:68-14-1967
వయససస:38
లస: ససస స
2455 SQX1706779
పపరర: ససపదజ పరదరరస

2438 AP151000702084
పపరర: రమయదదవ చలయర

2433 SQX0502047
పపరర: ననగలకడక చలయర

భరస : రరసబబబయ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనణయ పప నన
ర లలరర
ఇసటట ననస:68-14-1099/7
వయససస:32
లస: ససస స
2449 SQX0695882
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర

95-213/782

తసడడ:ద పసచచయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద మలర యఖ పరణణస
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:55
లస: పప
2446 SQX2120939
పపరర: ననగయలల పప నన
ర లలరర

2435 AP151000702291
పపరర: రమణ చలయర

95-216/994

భరస : వనసకట కకషష చలర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద రరసబబబయ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:37
లస: పప
2443 AP151000696105
పపరర: సరసబశవరరవప పరణణస పరణణస

95-213/779

భరస : వరయఖ చలర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ పసగయలలరర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:70
లస: ససస స
2440 MLJ2132926
పపరర: మలర ఖయరరననరరవప చలయర

2432 SQX0571414
పపరర: చలయర ధనలకడక

2430 SQX2222966
పపరర: బల సససదసలల మహసకరళ

తసడడ:ద వర రరఘవపలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-14-1098
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలర కరరరననరరవప చలర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రజడడర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:38
లస: ససస స
2437 AP151000702167
పపరర: కకటమక పసగయలలరర

95-213/1106

భరస : బల సససదసలల మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-14-1098
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ చలయర
ఇసటట ననస:68-14-1099
వయససస:23
లస: ససస స
2434 MLJ3250537
పపరర: ననగజజఖత కమతస

2429 SQX2122299
పపరర: అనత మహసకరళ

2454 SQX1780998
పపరర: భబలకడక ఉపలలదదననన

95-216/89

భరస : బబలకరశయఖ ఉపలలదదననన
ఇసటట ననస:68-15-116
వయససస:48
లస: ససస స
95-216/91

2457 AP151000702356
పపరర: మహబబబస పఠరన

95-216/722

భరస : షసషషదదనన పఠరన
ఇసటట ననస:68-15 457
వయససస:69
లస: ససస స
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95-216/92

భరస : వజయభబసకర � గరజక�
ఇసటట ననస:68-15-1099
వయససస:40
లస: ససస స
2461 SQX1355230
పపరర: అననరరధ బయకకక

95-216/95

భరస : యవ ననగబబబయ బయకకక
ఇసటట ననస:68-15-1100
వయససస:26
లస: ససస స
2464 SQX1357459
పపరర: ననగ బబబయ బయకకక

95-216/98

95-216/100

95-216/96

2465 SQX0226506
పపరర: చనవరయఖ బకకక బకకక

2468 AP151000702040
పపరర: కరరమబన షపక షపక

95-216/103

2471 SQX1447227
పపరర: చనన నబ దనదదకలల

95-216/99

2474 SQX2161222
పపరర: శవ షపక

2463 SQX1355867
పపరర: యవ ననగబబబయ బయకకక

95-216/97

2466 SQX2349082
పపరర: లకడక భవనస

95-216/996

భరస : ఆసజననయయలల భవనస
ఇసటట ననస:68-15-1100
వయససస:31
లస: ససస స
95-216/101

2469 SQX0961268
పపరర: హహససససన దనదదకలలల

95-216/102

తసడడ:ద నరసససహహలల దనదదకలలల
ఇసటట ననస:68-15-1101
వయససస:34
లస: పప
95-220/107

తసడడ:ద నబ దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-15-1101
వయససస:37
లస: పప
95-216/997

2472 SQX2163095
పపరర: మనసనర అల షపక

95-211/1007

తసడడ:ద చనన నజర వల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1101 , 6th line
వయససస:19
లస: పప
95-216/998

2475 SQX1056770
పపరర: బబల మమనక కలరరక

95-216/104

భరస : శవ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1101, 6th line , raghu ram
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1101, 6th line, raghu ram
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:68-15-1102
వయససస:26
లస: ససస స

2476 MLJ3250420
పపరర: భబగఖలకడక ఆరరధసఖల

2477 SQX0200170
పపరర: వనలకకషత కలరరక

2478 AP151000702120
పపరర: కకటటశశరమక ఆరరధసఖల

95-216/105

భరస : ననగరశశరరరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:68-15-1102
వయససస:43
లస: ససస స
2479 SQX0961219
పపరర: దసషఖసత దరక తదజ కలరక
తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:68-15-1102
వయససస:29
లస: పప
2482 SQX0909689
పపరర: తరరపత రజడడర కరసరర

భరస : చనన ననరరయణ జడనర
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:26
లస: ససస స

2480 SQX0909705
పపరర: వనసకట లకడక కరసరర

95-214/176

2483 SQX1948702
పపరర: వనసకటరమణ కరసరర

95-214/174

2486 SQX1059006
పపరర: లకడక చసతలపపడడ
భరస : బబల రసగర రజడడర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:28
లస: ససస స

2481 SQX0636233
పపరర: ధరకతదజ� దసషఖసత�

95-214/175

తసడడ:ద టరరక ధనలకడక�
ఇసటట ననస:68-15-1103
వయససస:29
లస: పప
95-216/109

తసడడ:ద తరరపత కరసరర
ఇసటట ననస:68-15-1103
వయససస:21
లస: ససస స
95-216/111

95-216/107

భరస : గసగరరజ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:68-15-1102
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : తరరపత రజడడర కరసరర
ఇసటట ననస:68-15-1103
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట కకసడన రజడర డ కరసరర
ఇసటట ననస:68-15-1103
వయససస:44
లస: పప
2485 SQX1948678
పపరర: మమనక జడనర

95-216/106

తసడడ:ద గసగరరజ కలరరక
ఇసటట ననస:68-15-1102
వయససస:45
లస: ససస స
95-216/108

95-216/94

తసడడ:ద చనన వరయఖ బయకకక
ఇసటట ననస:68-15-1100
వయససస:29
లస: పప

భరస : చనననసరశల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1101
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద చనమమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1101
వయససస:45
లస: పప
2473 SQX2161230
పపరర: ఫరతమ షపక

2462 SQX1357525
పపరర: గసగమక బయకకక

2460 AP151000696438
పపరర: వజయభబసకర గరరక గరజక

తసడడ:ద ససబబసరరవప గరజక
ఇసటట ననస:68-15-1099
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ బకకక
ఇసటట ననస:68-15-1100
వయససస:75
లస: పప

భరస : హహససససన దనదదకలలల
ఇసటట ననస:68-15-1101
వయససస:32
లస: ససస స
2470 AP151000696457
పపరర: చనననజర షపక

95-216/93

భరస : ననగ బబబయ బయకకక
ఇసటట ననస:68-15-1100
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన వరయఖ బయకకక
ఇసటట ననస:68-15-1100
వయససస:33
లస: పప
2467 SQX0961235
పపరర: ననసర బ దనదదకలలల

2459 SQX1949403
పపరర: మననజ వనసకట సరయ కలమయర
గరజక
తసడడ:ద వజయ భబసకర గరజక
ఇసటట ననస:68-15-1099
వయససస:19
లస: పప

2484 SQX1591073
పపరర: వనసకట ససబబసరజడర డ కరసరర

95-216/110

తసడడ:ద తరరపత రజడడర కరసరర
ఇసటట ననస:68-15-1103
వయససస:23
లస: పప
95-216/112

2487 SQX1948637
పపరర: ఆశరబ షపక

95-216/113

భరస : పసరరవల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:31
లస: ససస స
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2488 SQX0796425
పపరర: కకటటశశరమక చసతలపపడడ

95-216/114

భరస : శకనవరస రజడడర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:36
లస: ససస స
2491 MLJ2132694
పపరర: శకనవరసరజడడర చసతలపపడడ

95-216/117

95-216/119

95-216/1000

2506 SQX1584169
పపరర: వనసకరటరమణ మయరరసరజడడర

95-216/123

95-220/1077

95-216/128

తసడడ:ద ససబబసరజడడర సరనకకమయక
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:65
లస: పప

95-220/108

2501 SQX1705862
పపరర: బబరరడడ ననగరశశర రరవప

2504 SQX1547985
పపరర: నరజ వననన

2507 SQX0200006
పపరర: లకకషత వననన

95-216/131

2510 AP151000702424
పపరర: వనసకటలకకమక సరనకకమయక

95-216/124

2513 SQX0639674
పపరర: వనలలగగసడనరజడడర వననన

95-216/126

2516 SQX0728972
పపరర: వనసకటరజడడర వననన
తసడడ:ద వనలలగగసడయఖ వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:77
లస: పప

95-216/121

2499 SQX1775741
పపరర: లకడక దసరర బబరరడడ

95-216/122

2502 SQX0226530
పపరర: రరమయ గగడపరటట

95-216/125

2505 SQX0745562
పపరర: శకదదవ వననన

95-216/127

భరస : వనలలగగసడన రజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:34
లస: ససస స
95-216/129

2508 SQX0200121
పపరర: రమణ మయరస రజడడర వననన

95-216/130

తసడడ:ద తరరపత రజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:36
లస: ససస స
95-216/132

2511 AP151000702358
పపరర: వనసకటససబసమక వననన

95-216/133

భరస : వనసకటరజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:70
లస: ససస స
95-216/135

తసడడ:ద వనసకటటశశరరజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:45
లస: పప
95-216/137

2496 SQX1548140
పపరర: యలమననరజడడర పప సదసగయల

తసడడ:ద బబ లర యఖ గగడపరటట
ఇసటట ననస:68-15-1106
వయససస:39
లస: పప

భరస : తరరపతరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:60
లస: ససస స
95-216/134

95-216/118

భరస : ననగరశశరరరవప బబరరడడ
ఇసటట ననస:68-15-1106
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తరరపతరజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:43
లస: పప
2515 SQX0226480
పపరర: తరరపతరజడడర సరనకకమయక

2498 SQX0957761
పపరర: కకసడమక పప సదసగల

2493 SQX1547894
పపరర: రరవత కరమననన

తసడడ:ద వనసకట రజడడర పప సదసగయల
ఇసటట ననస:68-15-1105
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరజడడర వనననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:45
లస: ససస స
2512 AP151000696205
పపరర: తరరపతరజడడర వననన

95-216/120

తసడడ:ద బబరరడడ చనన రరవప
ఇసటట ననస:68-15-1106
వయససస:35
లస: పప

భరస : పస ల రజడడర మరస రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:36
లస: ససస స
2509 SQX0199943
పపరర: వజయలకడక వనననన

2495 SQX1584136
పపరర: మధస బబబయ దనసరర

95-216/116

భరస : కకషస ర కరమననన
ఇసటట ననస:68-15-1105
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యలమసద రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1105
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమయ గయదపత
ఇసటట ననస:68-15-1106
వయససస:34
లస: ససస స
2503 SQX1590372
పపరర: మధస ససధననన రరవప
దనమరవరపప
తసడడ:ద వరయఖ దనమరవరపప
ఇసటట ననస:68-15-1106
వయససస:52
లస: పప

95-216/999

తసడడ:ద మధదలత దనసరర
ఇసటట ననస:68-15-1105
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద బబపయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:68-15-1105
వయససస:36
లస: పప
2500 SQX1781020
పపరర: పదక లత గయదపత

2492 SQX2248078
పపరర: బబల రసగర రజడడర చసతలపపడడ

2490 SQX1949411
పపరర: పసరర వల షపక

తసడడ:ద శవ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద గయసడన రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:35
లస: పప

భరస : యలమసద రజడడర పప సదసగయల
ఇసటట ననస:68-15-1105
వయససస:53
లస: ససస స
2497 SQX2207686
పపరర: కకషస ర కరమననన

95-216/115

తసడడ:ద తరరపతయఖ చనన
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద గసగరరజ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:68-15-1104
వయససస:41
లస: పప
2494 AP151000702412
పపరర: కకసడమక పప సదసగయల

2489 SQX1948561
పపరర: ననగరశశర సరశమ చనన

2514 SQX1547860
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వననన

95-216/136

తసడడ:ద వనసకట రజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:46
లస: పప
95-216/138

95-216/1001
2517 SQX2161438
పపరర: నతశ వనసకట సరయ రజడడర వననన

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-15-1107
వయససస:20
లస: పప
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2518 SQX1916238
పపరర: వనసకట శశశలజ గగనసగయసటర

95-213/791

భరస : రమయసజనఉలల గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-15-1108
వయససస:19
లస: ససస స
95-216/141

తసడడ:ద రరమయఖ గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-15-1108
వయససస:24
లస: పప
95-216/1142

2522 SQX1907278
పపరర: రరమయసజననయయలల గగనసగయసటర

95-216/146

95-216/152

2536 SQX1257311
పపరర: దదవ రజడడర శకనవరస రజడడర

95-216/156

2528 SQX0562751
పపరర: గయరవరరజడడర తనసబయదదన

2534 SQX2269785
పపరర: హహసససన షపక

2537 SQX2185908
పపరర: ననగరరరనన రజడడర దదవరజడడర

2540 SQX2102440
పపరర: ససజజత సరనకకమయక

తసడడ:ద శకనవరసరజడడర దదవరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1111, L R COLONY
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రజడకర సరనకకమయక
ఇసటట ననస:68-15-1112
వయససస:30
లస: ససస స

2542 SQX0961334
పపరర: రమణమక మయదనల మయదనల

2543 SQX0719930
పపరర: కలరరరద షపక

95-216/157

భరస : వనసకటటసశరరరజడడర సరనకకమయక
ఇసటట ననస:68-15 1112
వయససస:30
లస: ససస స

95-216/145

2529 AP151000696070
పపరర: వనసకటరజడడర పప నగరటట

95-216/148

తసడడ:ద వనలలగగసడనరజడడర పప నగరటట
ఇసటట ననస:68-15-1109
వయససస:60
లస: పప
95-216/150

2532 SQX1510255
పపరర: వనసకట రజడడర ఇనపగయసడర

95-216/151

తసడడ:ద శశషస రజడడర ఇనపగయసడర
ఇసటట ననస:68-15-1110
వయససస:27
లస: పప
95-216/1002

2535 SQX1257279
పపరర: దదవ రజడడర ననగ మలలర శశరర

95-216/153

భరస : దదవ రజడడర శకనవరస రజడర డ
ఇసటట ననస:68-15-1111
వయససస:39
లస: ససస స
95-216/1003

2538 SQX2165728
పపరర: రరజ మహన రజడర క దదవరజడడర

95-216/1004

తసడడ:ద శకనవరసరజడడర దదవరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1111 , 6TH LANE , L R C
వయససస:22
లస: పప
95-199/971

2541 SQX2042968
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర సరనకకమయక

95-201/867

తసడడ:ద తరరపత రజడడర సరనకకమయక
ఇసటట ననస:68-15-1112
వయససస:39
లస: పప
95-216/158

భరస : జమయల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1112
వయససస:69
లస: ససస స

95-216/160 2546 SQX1584193
2545 SQX0961342
పపరర: యలర మసద మయదనల మయదనల
పపరర: ససజజత సరనకకమయక

తసడడ:ద పప దదలయఖ మయదనల
ఇసటట ననస:68-15-1112
వయససస:53
లస: పప

95-216/147

తసడడ:ద శకనవరసరజడడర దదవరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1111
వయససస:19
లస: పప
95-216/1005

95-216/143

భరస : వనసకటరజడడర పప లగరటట
ఇసటట ననస:68-15-1109
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1110
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1111
వయససస:47
లస: పప

2523 SQX0425967
పపరర: రరమయఖ గగనసగయసటర
తసడడ:ద వనసకటరజడడర గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-15-1108
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద వనలలగగసడన రజడడర తనసబయదదన
ఇసటట ననస:68-15-1109
వయససస:45
లస: పప

2533 AP151000696213
పపరర: శశషసరజడడర ఇనసపగయసడర
ఇనసపగయసడర
తసడడ:ద వనసకటరజడర ఇనసపగయసడర
ఇసటట ననస:68-15-1110
వయససస:53
లస: పప

95-216/140

95-216/144 2526 AP151000702396
2525 SQX0571489
పపరర: తనసబయదదన ననగలకడక తనసబయదదన
పపరర: సరమయమ జఖస పప లగరటట పప లగరటట

95-216/149 2531 AP151000702094
2530 SQX1373877
పపరర: వనసకట రమణమక ఇనపగయసడర
పపరర: కరశమక ఇనసపగయసడర
ఇనసపగయసడర
భరస : శకనవరస రజడడర ఇనపగయసడర
భరస : శశషసరజడడర ఇనసపగయసడర
ఇసటట ననస:68-15-1110
ఇసటట ననస:68-15-1110
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యలర మసద మయదనల
ఇసటట ననస:68-15-1112
వయససస:42
లస: ససస స

95-216/142

భరస : గయరవరరజడడర తనసబయదదన
ఇసటట ననస:68-15-1109
వయససస:40
లస: ససస స

2527 SQX1584185
పపరర: వనసకట వసశ కకషష రజడడర
తనసబయదదర
తసడడ:ద గయరవరజడడర తనసబయదదర
ఇసటట ననస:68-15-1109
వయససస:24
లస: పప

2520 SQX0425710
పపరర: కనకమక గగనసగయసటర

భరస : రరమయఖ గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-15-1108
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-15-1108
వయససస:26
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప జ
ఇసటట ననస:68-15-1108
వయససస:22
లస: ససస స

2539 SQX2165736
పపరర: భరత కలమయర రజడడర దదవరజడడర

95-216/139

భరస : రరమయసజననయయలల గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:68-15-1108
వయససస:20
లస: ససస స

2521 SQX1307488
పపరర: హనసమసతరరవప గగనసగయసటర

2524 SQX2495893
పపరర: రతన కలమయరర జ

2519 SQX1949429
పపరర: వనసకట శశశలజ గగనసగయసటర

2544 SQX1584201
పపరర: వనసకటటసశరరరజడడర సరనకకమయక

95-216/159

తసడడ:ద తరరపతరజడడర సరనకకమయక
ఇసటట ననస:68-15-1112
వయససస:39
లస: పప
95-216/721

2547 SQX1948553
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-216/161

భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1113
వయససస:27
లస: ససస స
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2548 SQX0703371
పపరర: జబన షపక
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95-216/162

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1113
వయససస:31
లస: పప
2551 SQX0664706
పపరర: పస లరజడడర మయరసరజడన డ

95-214/177

2552 SQX1380195
పపరర: వనసకటటశశరరర పరమయలలరర

95-216/165

2555 AP151000696374
పపరర: రరమకకషష తతట

భరస : మధససనదన రరవప దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:68-15-1115
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస కనననగసటట
ఇసటట ననస:68-15-1115
వయససస:66
లస: ససస స

2560 SQX0453381
పపరర: శకనవరస కనననగసటట

2561 SQX0627588
పపరర: కరశవశశశశశరరరవప కనననకసటట

95-216/171

తసడడ:ద కకషషమబరరస కనననగసటట
ఇసటట ననస:68-15-1115
వయససస:38
లస: పప
95-216/303

2564 SQX1547878
పపరర: భబలకడక ఉపలల దదననన
భరస : బబల కరశయఖ ఉపలల దదననన
ఇసటట ననస:68-15-1116
వయససస:48
లస: ససస స

2566 SQX2169456
పపరర: రరజరశ కకసపల

2567 SQX1781152
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర కలసదనర

95-216/1006

తసడడ:ద కకషష మబరరస కకసపల
ఇసటట ననస:68-15-1117 , L R COLONY, 6TH
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రజడడర కలసదనర
ఇసటట ననస:68-15-1118
వయససస:42
లస: పప

2569 MLJ3251378
పపరర: కలమయరర కలసదసల � �

2570 MLJ3251071
పపరర: లకష తమక కలసదసల

95-216/178

భరస : జననరరనరజడడర � �
ఇసటట ననస:68-15-1118/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చసదదరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1119
వయససస:43
లస: ససస స
2575 MLJ2132330
పపరర: సరసబరజడడర దదడనర
తసడడ:ద అచచ రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1119
వయససస:83
లస: పప

95-216/166

2573 MLJ3251220
పపరర: ఈగమక పస శస

95-216/169

2576 SQX0701920
పపరర: శకదదవ భవనస
భరస : బసగరరర రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1120
వయససస:34
లస: ససస స

95-216/164

2556 SQX0464065
పపరర: శకదదవ కనననగసటట

95-216/167

95-216/170
2559 SQX1948611
పపరర: మహన కలమయర దదపలలపపడడ

తసడడ:ద మధససనధనరరవప దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:68-15-1115
వయససస:19
లస: పప
95-216/172

2562 MLJ3478682
పపరర: మధససనదన రరవప
దదపలలపపడడ
తసడడ:ద పసచచయఖ దదపలలపపడడ
ఇసటట ననస:68-15-1115
వయససస:58
లస: పప

95-216/173

95-216/174

2565 SQX1781103
పపరర: బబలకరషయఖ ఉపలలదదననన

95-216/175

తసడడ:ద నగజశయయ ఉపలలదదననన
ఇసటట ననస:68-15-1116
వయససస:58
లస: పప
95-216/176

2568 MLJ3251311
పపరర: రమణ కలసదసల

95-216/177

భరస : వనసకటటశశరరజడడర కలసదసల
ఇసటట ననస:68-15-1118/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-216/179

2571 MLJ3250289
పపరర: రమయదదవ దదడనర

95-216/180

భరస : నరరసదద రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1119
వయససస:38
లస: ససస స
95-216/182

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-15-1119
వయససస:43
లస: ససస స
95-216/184

2553 SQX1547993
పపరర: రరణయక దదవ తతట

భరస : కరశ వశశశశశరరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:68-15-1115
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటరజడడర కలసదసల
ఇసటట ననస:68-15-1118/1
వయససస:58
లస: ససస స
95-216/181

95-213/1109

భరస : రరమకకషష తతట
ఇసటట ననస:68-15-1114
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషమబరరస కనననకసటట
ఇసటట ననస:68-15-1115
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస కనననగసటట
ఇసటట ననస:68-15-1115, 6 LINE, LR COLON
వయససస:24
లస: ససస స

2572 MLJ3251048
పపరర: అచచమక పరమయలపరటట

95-214/178

తసడడ:ద ససబదమణఖస తతట
ఇసటట ననస:68-15-1114
వయససస:46
లస: పప

95-216/168 2558 SQX0452961
2557 MLJ3251030
పపరర: ననగరరజ కలమయరర దదపలలపపడడ
పపరర: పరరశత కనననగసటట

2550 SQX2168748
పపరర: అవననష తతట

తసడడ:ద రరమ కకషష తతట
ఇసటట ననస:68-15-1114
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ససబబస రరవప పరమయలలరర
ఇసటట ననస:68-15-1114
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబదమణఖస తతట
ఇసటట ననస:68-15-1114
వయససస:68
లస: ససస స

2563 SQX1706035
పపరర: పరవన కనననగసటట

95-216/163

తసడడ:ద బయడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1113
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద మహనసదనరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1114
వయససస:36
లస: పప
2554 AP151000702233
పపరర: ఇసదసమత తతట

2549 SQX0703348
పపరర: జలయన షపక

2574 MLJ3477932
పపరర: నరరసదదరజడడర దదడనర

95-216/183

తసడడ:ద సరసబరజడడర స
ఇసటట ననస:68-15-1119
వయససస:40
లస: పప
95-216/185

2577 SQX0961243
పపరర: కలమయరర భవనస

95-216/186

భరస : వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1120
వయససస:43
లస: ససస స
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2578 SQX0961169
పపరర: బసగరరర రజడడర భవనస
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95-216/187

తసడడ:ద యగర రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1120
వయససస:36
లస: పప
2581 SQX2544831
పపరర: రమదదవ కర

95-213/1203

95-216/1008

95-216/193

95-216/196

95-216/199

95-216/202

95-216/1011

భరస : శకనస బబ కకల
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:47
లస: ససస స

2591 SQX1848811
పపరర: మనషర కకటర

2594 SQX0563130
పపరర: ససధదర కలమయర రజడడర మటకటర

2597 SQX2269066
పపరర: మసరసన వల షపక

2600 SQX2447076
పపరర: అసజన దదవ బబ లలపర

95-216/203

2603 SQX1949387
పపరర: ననగబర బ బబలగసటట

95-216/197

2606 AP151000702302
పపరర: పదనకవత ఈవపరర
భరస : లకకకరజడడర ఈవపరర
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:55
లస: ససస స

2586 SQX0701656
పపరర: అసజననదదవ బరరగజ

95-216/192

2589 SQX0703306
పపరర: నరసససహ రరవప బరరగర

95-216/195

2592 MLJ3251063
పపరర: ససశల మట కరటర

95-216/198

భరస : నరరస రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1124
వయససస:50
లస: ససస స
95-216/200

2595 SQX0563171
పపరర: నవన కలమయర రజడడర మటకటర

95-216/201

తసడడ:ద నరరసరజడడర మటకటర
ఇసటట ననస:68-15-1124
వయససస:33
లస: పప
95-216/1009

2598 SQX2267672
పపరర: కరరమబననసర బబగస షపక

95-216/1010

భరస : బబలసససదన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1125
వయససస:47
లస: ససస స
95-216/1012

2601 SQX2269058
పపరర: బబలసససదన షపక

95-216/1013

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1125/4
వయససస:53
లస: పప
95-216/204

భరస : శశష వల బబలగసటట
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:28
లస: ససస స
95-216/206

95-216/190

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-15-1123
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:68-15-1125
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రజడడర సససగరరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:24
లస: ససస స
2605 SQX0880336
పపరర: ఆదద లకకక బబ కకల

95-216/194

తసడడ:ద బబలసససదన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1124/4
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:68-15-1125
వయససస:37
లస: పప
2602 SQX1547829
పపరర: శక దదవ సససగరరజడడర

2588 SQX0718429
పపరర: ససధనకర బరరగజ

2583 SQX0639666
పపరర: వరరరజడడర తసగరరరల

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-15-1123
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద నరరసరజడడర మటకటర
ఇసటట ననస:68-15-1124
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రజడడర మటకటర
ఇసటట ననస:68-15-1124
వయససస:54
లస: పప
2599 SQX2446482
పపరర: శకనవరస బబ లలర పలర

95-216/191

తసడడ:ద నవన కలమయర రజడర డ కకటర
ఇసటట ననస:68-15-1124
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తదపపరరజడడర సససగరరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1124
వయససస:73
లస: ససస స
2596 SQX0563189
పపరర: నరరసరజడడర మటకటర

2585 SQX1144278
పపరర: ననగమణణ బరరగర

95-216/1007

తసడడ:ద వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1122
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద చన రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-15-1123
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-15-1123
వయససస:60
లస: పప
2593 SQX0701714
పపరర: నరసమక సససగరరజడడర

95-216/189

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:68-15-1123
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనరరమయఖఅ
ఇసటట ననస:68-15-1123
వయససస:55
లస: ససస స
2590 AP151000696422
పపరర: రరమయఖ బరరగజచన

2582 AP151000702375
పపరర: తదపపరరసబ తసగరరరల

2580 SQX2374189
పపరర: సనరఖ కలమయరర మశక

భరస : ససతనరరస హనసమయన పదసరద మశక
ఇసటట ననస:68-15-1121 , 6TH LINE
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరరరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1122
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మయణణకరఖల రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:68-15-1122
వయససస:33
లస: ససస స
2587 AP151000702300
పపరర: మసరసనమక బరరగజ

95-216/188

తసడడ:ద చనన ఏగర రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1120
వయససస:45
లస: పప

భరస : మయణణకరఖల కర
ఇసటట ననస:68-15-1122
వయససస:32
లస: ససస స
2584 SQX2409977
పపరర: రమదదవ కసభసపరటట

2579 SQX0961177
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర భవనస

2604 SQX0571703
పపరర: వరననరరయణమక సససగరరజడడర

95-216/205

భరస : వరరరజడడర సససగరరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:33
లస: ససస స
95-216/207

95-216/208
2607 SQX1473883
పపరర: సతఖ ననరరయణ రజడర డ ఈవపరర

తసడడ:ద లకకక రజడర డ ఈవపరర
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:27
లస: పప
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2608 SQX1209312
పపరర: వనసకట రజడడర సససగరరజడడర
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95-216/209

తసడడ:ద శకనవరసరజడడర సససగరరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:30
లస: పప
95-216/212

తసడడ:ద రరమరజడడర సససగరరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:48
లస: పప
95-216/213

తసడడ:ద కకటయఖ దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-15-1126/5
వయససస:31
లస: పప
95-216/215

భరస : కకటయఖ దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-15-1126/5,
వయససస:54
లస: ససస స
95-216/218

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర మయటటట
ఇసటట ననస:68-15-1127
వయససస:39
లస: పప

95-216/214

2618 SQX0961151
పపరర: ననగ లకడక మయటట

2621 SQX0961144
పపరర: హహససససన బ షపక

95-216/221

భరస : ననసర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1128
వయససస:65
లస: ససస స

2624 AP151000696370
పపరర: ననగయల మరర షపక

95-216/216

తసడడ:ద మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-15-1128 , 6 th line
వయససస:18
లస: ససస స

2627 SQX1065532
పపరర: మమరరభ దనదదకలల

95-216/219

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:68-15-1129
వయససస:30
లస: పప

2630 SQX1065524
పపరర: సససదసలల దసదదకలల

95-216/222

భరస : రరమకకషష కరమశశటట
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:25
లస: ససస స

2633 SQX1781137
పపరర: రరజజబ దసతస ఠలలరర

95-214/179

2636 MLJ3251055
పపరర: సశరరజఖలకడక కలడనల
తసడడ:ద అరరణ కలమయర కలడనల
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:35
లస: ససస స

2619 SQX1854348
పపరర: అసకమక సససగరరఏదదన

95-216/217

2622 SQX1548017
పపరర: మసరసన బ షపక

95-216/220

2625 SQX1547944
పపరర: మసరసన వల షపక

95-216/223

2628 SQX1096537
పపరర: ననగ దసరర దనదదకలల

95-214/180

తసడడ:ద సససదసలల
ఇసటట ననస:68-15-1129
వయససస:29
లస: ససస స
95-214/182

2631 SQX1244656
పపరర: శకనవరసరరవప మలయరదద

95-214/183

తసడడ:ద అయఖలల మలయరదద
ఇసటట ననస:68-15-1129
వయససస:51
లస: పప
95-216/225

భరస : బబల సససదయఖ దసతస ఠలలరర
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:27
లస: ససస స
95-216/227

95-216/304

తసడడ:ద ననసర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1128
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:68-15-1129
వయససస:32
లస: పప
95-216/224

2616 SQX0701730
పపరర: పదనకవత నలర బబ తషల

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1128
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చన సససదసలల
ఇసటట ననస:68-15-1129
వయససస:27
లస: ససస స
95-214/181

95-147/678

భరస : శకనవరస రజడర డ సససగరరఏదదన
ఇసటట ననస:68-15-1127
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద ననసర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1128
వయససస:43
లస: పప
95-216/1014

2613 SQX1750074
పపరర: జయ లకడక మనగర

భరస : కకషషమబరరస నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-15-1126\5
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1128
వయససస:33
లస: ససస స

2623 AP151000702491
పపరర: ననసరరస షపక షపక

భరస : ఖయజజ మరర పస దసనటటరర
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:32
లస: ససస స

2615 SQX0703264
పపరర: కకషషమబరరస నలర బబ తషల

95-216/211

భరస : శకనవరస రరవప మనగ
ఇసటట ననస:68-15-1126/5
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ మయటట
ఇసటట ననస:68-15-1127
వయససస:35
లస: ససస స

2620 SQX1781111
పపరర: ననగరరజ మయటటట

2635 SQX1706068
పపరర: సససదన బ పస దసనటటరర

95-216/1141

తసడడ:ద ససబబసరరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-15-1126/5
వయససస:41
లస: పప

2617 SQX0701870
పపరర: ఫరతమయభ దనదదకలల

2632 SQX1307330
పపరర: వనసకట భవరన కరమశశటట

2612 SQX2495877
పపరర: వనసకట ససబసమక ఏన

2610 SQX0563320
పపరర: వరరరజడడర సససగరరజడడర

తసడడ:ద రరమరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబస రరవప ఏన
ఇసటట ననస:68-15-1126/4
వయససస:67
లస: ససస స

2614 SQX0703462
పపరర: ననగయర వల దనదదకలల

2629 SQX1065540
పపరర: చన సససదసలల దనదదకలల

95-216/210

తసడడ:ద బబషర బబలగసటట
ఇసటట ననస:68-15-1126
వయససస:33
లస: పప

2611 SQX0703314
పపరర: శకనవరసరజడడర సససగరరజడడర

2626 SQX2198240
పపరర: ననసర బ షపక

2609 SQX1948645
పపరర: శశష వల బబలగసటట

2634 SQX0571398
పపరర: సరయససమ కరమశశటట

95-216/226

తసడడ:ద శవకకటటశశరరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:28
లస: ససస స
95-216/228

2637 SQX1781145
పపరర: సససదనబ దసతస లలరర

95-216/229

భరస : బబదసలయర దసతస లలరర
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:53
లస: ససస స
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2638 AP151000702294
పపరర: రమయదదవ కరమశశటట

95-216/230

భరస : శవకకటటశశరరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:55
లస: ససస స
2641 SQX0571521
పపరర: అరరణకలమయరర చలలకలరర

95-216/233

95-216/236

95-216/238

95-216/239

95-216/242

95-216/244

95-216/247

తసడడ:ద ననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1136
వయససస:80
లస: పప

2651 SQX1861137
పపరర: లకడక నరసమక కరకకననడ

2654 SQX2197226
పపరర: లకడక పదసనన అనసపస జ

2657 SQX0701508
పపరర: సరసబబదజఖస ఈదర ఈదర

2660 SQX0701706
పపరర: మసరసన భ వనలలగగటట

95-216/250

2663 SQX1548009
పపరర: మసరసన వల షపక

95-216/240

2666 SQX1584227
పపరర: ససతరరవమక యయతస
భరస : కకటటరజడడర యయత
ఇసటట ననస:68-15-1137
వయససస:39
లస: ససస స

2646 SQX1841626
పపరర: అసజల మలలర ల

95-216/237

2649 SQX2329530
పపరర: అరరణ మలలర ల

95-216/1016

2652 SQX1854371
పపరర: ననగరరరనన కరకకననడ

95-216/241

తసడడ:ద ధరపరటట కరకకననడ
ఇసటట ననస:68-15-1133
వయససస:32
లస: పప
95-216/1017

2655 SQX0701862
పపరర: కకటటశశరమక ఈదర

95-216/243

భరస : శకనవరసరరవప ఈదర
ఇసటట ననస:68-15-1135
వయససస:36
లస: ససస స
95-216/245

2658 SQX0703454
పపరర: శకనవరసరరవప ఈదర

95-216/246

తసడడ:ద సతఖననరరయణ ఈదర
ఇసటట ననస:68-15-1135
వయససస:44
లస: పప
95-216/248

2661 AP151000702288
పపరర: మరరబ షపక షపక

95-216/249

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1136
వయససస:75
లస: ససస స
95-216/251

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1136
వయససస:39
లస: పప
95-216/253

95-216/235

భరస : గగపస మలలర ల
ఇసటట ననస:68-15-1132
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పసదన ననసర వనలలగగటట
ఇసటట ననస:68-15-1136
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పరలయ ననసర లలగగటట
ఇసటట ననస:68-15-1136
వయససస:30
లస: పప
2665 AP151000696050
పపరర: మమలయల షపక షపక

95-216/1015

భరస : సతఖననరరయణ ఈదర
ఇసటట ననస:68-15-1135
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : చనన ననసర వనలలగగటట
ఇసటట ననస:68-15-1136
వయససస:42
లస: ససస స
2662 SQX0703025
పపరర: బబల �ఖరరవప లలగగటట

2648 SQX2329506
పపరర: రవణ మలలర ల

2643 SQX1355719
పపరర: శకనవరస రజడర డ గరయస

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:68-15-1132
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరరశ అనసపస జ
ఇసటట ననస:68-15-1134
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:68-15-1135
వయససస:49
లస: ససస స
2659 SQX0701524
పపరర: మరరభ వనలలగగటట

95-214/1241

భరస : ధరపరటట కరకకననడ
ఇసటట ననస:68-15-1133
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకనసదస కరకకననడ
ఇసటట ననస:68-15-1133
వయససస:63
లస: పప
2656 SQX0701797
పపరర: వనసకరయమక గయడడపరటట

2645 SQX2167369
పపరర: గగపస మయలలయ

95-216/232

తసడడ:ద తరరపత రజడడర గరయస
ఇసటట ననస:68-15-1131
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:68-15-1132
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగరరరనన కరకకననడ
ఇసటట ననస:68-15-1133
వయససస:29
లస: ససస స
2653 SQX1861186
పపరర: ధరపరటట కరకకననడ

95-216/234

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మయలలయ
ఇసటట ననస:68-15-1132
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:68-15-1132
వయససస:30
లస: పప
2650 SQX1861152
పపరర: సరవతద కరకకననడ

2642 SQX0578294
పపరర: ససహససన గరయస

2640 SQX1706092
పపరర: కహన మరర పప దన
న రరరర

తసడడ:ద ఖయససస పస దసనటటరర
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరజడడర గరయస
ఇసటట ననస:68-15-1131
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనలలగగసడ రజడడర గరయస
ఇసటట ననస:68-15-1131
వయససస:88
లస: పప
2647 SQX0961300
పపరర: పస తషరరజ మలలర ల

95-216/231

తసడడ:ద శవకకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:68-15-1130
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర చలలకలరర
ఇసటట ననస:68-15-1131
వయససస:32
లస: ససస స
2644 SQX1356261
పపరర: తరరపత రజడడర గరయస

2639 SQX0562652
పపరర: రరమకకకషష కరమశశటట

2664 SQX0702993
పపరర: చనన ననసర ఎలగగటట ఎలగగటట

95-216/252

తసడడ:ద మమలయల ఎలగగటట
ఇసటట ననస:68-15-1136
వయససస:49
లస: పప
95-216/254

2667 SQX1591081
పపరర: కకటటరజడడర యయతస

95-216/255

తసడడ:ద చసదనదరజడడర యయత
ఇసటట ననస:68-15-1137
వయససస:44
లస: పప
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95-216/1018

తసడడ:ద రరమయఖ ససదస
ఇసటట ననస:68-15-1138
వయససస:46
లస: పప
2671 SQX1546698
పపరర: ననర బ షపక

95-220/109

95-216/256

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:34
లస: ససస స
2677 SQX0695379
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

95-216/259

95-216/262

95-216/264

తసడడ:ద రరమరజడడర మయరస రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1143
వయససస:36
లస: పప
2689 SQX2183812
పపరర: సససహదదద తతట
భరస : గగవరరన తతట
ఇసటట ననస:68-15-1144
వయససస:31
లస: ససస స
2692 AP151000702110
పపరర: ససబసమక ఇమకడడశశటట
భరస : అలల
ర రయఖ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:68-15-1145
వయససస:90
లస: ససస స
2695 SQX1948686
పపరర: సరయ రరమ పస స
తసడడ:ద శకనవరస రరవప పస స
ఇసటట ననస:68-15-1146
వయససస:21
లస: పప

2676 AP151000702038
పపరర: చనఇమయసబ షపక

95-216/257

2678 SQX0961136
పపరర: ఇమయసబ షపక

2681 AP151000696069
పపరర: కరరమయలయర షపక

2684 SQX1355586
పపరర: కకటటశశరమక మయరస రజడర డ

2687 SQX0851766
పపరర: ననగరరజడడర మయరసరజడడర

2690 SQX1584151
పపరర: ధనలకడక తతట

2693 SQX1861319
పపరర: రరధదక పస స

95-216/260

2696 SQX1907708
పపరర: శకనవరస రరవప పస
తసడడ:ద రరమయఖ పస
ఇసటట ననస:68-15-1146
వయససస:45
లస: పప

2679 SQX1356113
పపరర: ససభబన షపక

95-216/261

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:38
లస: పప
95-216/263

2682 SQX1380716
పపరర: పదమల పరమయలలరర

95-214/184

భరస : ససబబస రరవప పరమయలలరర
ఇసటట ననస:68-15-1142
వయససస:36
లస: ససస స
95-216/265

2685 AP151000702486
పపరర: వనసకటనరసమక పపస పపస

95-216/266

భరస : రరమయఖ పపస
ఇసటట ననస:68-15-1143
వయససస:74
లస: ససస స
95-220/110

2688 SQX0395731
పపరర: రరమరజడడర మయరస

95-220/111

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-15-1143
వయససస:64
లస: పప
95-216/268

2691 SQX0703280
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

95-216/269

తసడడ:ద శకరరమయలల తతట
ఇసటట ననస:68-15-1144
వయససస:43
లస: పప
95-216/271

భరస : శకనవరసరరవప పస స
ఇసటట ననస:68-15-1146
వయససస:36
లస: ససస స
95-216/273

95-216/258

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర తతట
ఇసటట ననస:68-15-1144
వయససస:50
లస: ససస స
95-216/270

95-213/1201

2675 SQX1547928
పపరర: వహహదన షపక

తసడడ:ద రరమరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1143
వయససస:33
లస: పప
95-213/1110

2673 SQX2544583
పపరర: రజషక షపక
తసడడ:ద కలయమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమ రజడడర మయరస రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1143
వయససస:58
లస: ససస స
95-216/267

95-216/1150

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:68-15-1138 B , 6TH LINE
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప పస స
ఇసటట ననస:68-15-1143
వయససస:58
లస: ససస స
2686 SQX0226472
పపరర: ననగరరజడడర మయరస రజడడర

95-216/1020

భరస : మమలయల
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:40
లస: పప
2683 SQX1548033
పపరర: పరరశత పస స

2672 SQX2354694
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

2670 SQX2533446
పపరర: వనసకటటశశమక ససదస

భరస : యయననదదరరవప ససదస
ఇసటట ననస:68-15-1138
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1141
వయససస:74
లస: ససస స
2680 SQX0285932
పపరర: హహసపసన వల షపక

95-216/1019

తసడడ:ద అసర స షపక
ఇసటట ననస:68-15-1138
వయససస:28
లస: పప

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:68-15-1138
వయససస:27
లస: ససస స
2674 SQX1547902
పపరర: మసరసన బ షపక

2669 SQX2346864
పపరర: సమద షపక

2694 SQX1907724
పపరర: సరయ రరమ పస

95-216/272

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పస
ఇసటట ననస:68-15-1146
వయససస:21
లస: పప
95-216/274

2697 SQX1782226
పపరర: వరలకడక పస నసగరటట

95-214/185

భరస : శకనవరస రజడర డ పస నసగరటట
ఇసటట ననస:68-15-1148
వయససస:24
లస: ససస స
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2698 SQX0701490
పపరర: శరరషర పస నగరటట
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95-216/275

భరస : కకసడనరజడడర పస నగరటట
ఇసటట ననస:68-15-1148
వయససస:28
లస: ససస స
2701 SQX0226456
పపరర: కకసడనరజడడర పస నగరటట

95-216/278

95-216/281

95-216/284

95-216/287

95-216/289

95-216/290

95-216/293

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1195
వయససస:70
లస: ససస స

2711 SQX2481729
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర వజజదల

2714 SQX2339018
పపరర: ససజవ రజడడర యయరవ

2717 SQX1948579
పపరర: అసరక బబగస షపక

2720 AP151000702042
పపరర: హహరరబ షపక

95-216/297

2723 AP151000696454
పపరర: ననజర షపక షపక

95-216/1021

2726 SQX0115089
పపరర: హసరసన బ షపక
భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:68-15-1197
వయససస:76
లస: ససస స

2706 SQX0701904
పపరర: రతనమక వరరకలటట

95-216/283

2709 SQX0703249
పపరర: రరమరజడడర వరరకలటట

95-216/286

2712 AP151000702090
పపరర: భబగఖ లకడక చలలకలరర

95-216/288

భరస : శకనవరస రజడడర చలలకలరర
ఇసటట ననస:68-15-1150
వయససస:45
లస: ససస స
95-216/1022

2715 SQX1380997
పపరర: బబజ షపక

95-214/186

తసడడ:ద కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:28
లస: పప
95-216/291

2718 SQX0961110
పపరర: వనసకకసడ ఖయససస బ షపక

95-216/292

భరస : ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:32
లస: ససస స
95-216/294

2721 SQX1055327
పపరర: అఖల బబషర షపక

95-216/296

తసడడ:ద అబబసస వరల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:24
లస: పప
95-216/298

తసడడ:ద చనమమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:51
లస: పప
95-216/300

95-216/280

తసడడ:ద రజడడర వరరకలటట
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:49
లస: పప

భరస : పసదననసరశల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:26
లస: పప
2725 AP151000702607
పపరర: రజయయబ షపక

95-216/285

భరస : అజజరరదదనన షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : మయలయబ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:36
లస: ససస స
2722 SQX0961128
పపరర: అబయనల బబష షపక

2708 SQX1182013
పపరర: శకనవరస రజడడర దదవరజడడర

2703 SQX1181965
పపరర: ననగడరరమమయ దదవరజడర డ

భరస : రరమరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహ రజడడర యయరవ
ఇసటట ననస:68-15-1150
వయససస:28
లస: పప

భరస : అఖల బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151
వయససస:20
లస: ససస స
2719 MLJ3250370
పపరర: మయలన బ షపక

95-216/282

తసడడ:ద కకటటరజడడర వజజదల
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద పసద వనలలగగసడరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1150
వయససస:49
లస: పప
2716 SQX1949437
పపరర: రరఖ షపక

2705 SQX0425702
పపరర: సరవతదమక వజజదల

95-216/277

భరస : శకనవరస రజడర డ దదవరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రజడడర దదవరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద అసకక రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:51
లస: పప
2713 AP151000696234
పపరర: శకనవరసరజడడర చలలకలరర

95-216/279

భరస : కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకచనరర మయతస
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:36
లస: పప
2710 SQX0961227
పపరర: కకటట రజడడర వజజదల

2702 SQX0961250
పపరర: పదనకవత మయరస రజడర డ

2700 SQX0728956
పపరర: శశకద అల షపక

తసడడ:ద ఉమకర బబషర
ఇసటట ననస:68-15-1148
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగర రజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మయసత
ఇసటట ననస:68-15-1149
వయససస:36
లస: ససస స
2707 SQX1781319
పపరర: శకనవరస మయతస

95-216/276

భరస : తరరపతరజడడర పప నగరటట
ఇసటట ననస:68-15-1148
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపతరజడడర
ఇసటట ననస:68-15-1148
వయససస:36
లస: పప
2704 SQX1781285
పపరర: మయలత మయసత

2699 AP151000702411
పపరర: ససబయసలల పప నగరటట

2724 SQX1706126
పపరర: ససలయర బబషర షపక

95-216/299

తసడడ:ద అబబసస షపక
ఇసటట ననస:68-15-1151 SANGADIGUNTA
వయససస:22
లస: పప
95-220/112

2727 AP151000696114
పపరర: వనసకటబదవప పస స

95-216/301

తసడడ:ద రరమయఖ పస స
ఇసటట ననస:68-15-1243
వయససస:68
లస: పప
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2728 SQX1165621
పపరర: ననగబరరస షపక
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95-216/302

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-15-1318
వయససస:34
లస: ససస స
2731 SQX1548058
పపరర: బబల కరశయఖ ఉపలల దదననన

95-216/305

2732 SQX2412039
పపరర: మయధవరజడడర ఏవపరర

95-216/306

2735 SQX1547761
పపరర: నససరరననసబబగస షపక

తసడడ:ద చసదద రజడడర పరమయలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1152
వయససస:21
లస: పప

తలర : పదనకవత మదమసచ
ఇసటట ననస:68-16-1153
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:48
లస: ససస స
95-216/317

95-213/1196

తసడడ:ద ఆసజననయయలల దనబబ
ఇసటట ననస:68-16-1158
వయససస:48
లస: పప

2747 AP151000696477
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉపలలపరటట

2750 MLJ2068666
పపరర: పరరశత ఉపలలపరటట

95-216/1139

2753 MLJ3249778
పపరర: హనసమయయమక గయడడమమటర

95-216/312

2756 MLJ3249794
పపరర: పదమల తచలరగడనర
భరస : రరసబబబయ తచలరగడనర
ఇసటట ననస:68-16-1159
వయససస:36
లస: ససస స

2736 NDX2411676
పపరర: వనసకటపర రజడడర పరమయలపరటట

94-216/17

2739 SQX1706480
పపరర: చసదద రజడడర పరమయలపరటట

95-216/310

2742 MLJ2068682
పపరర: లకకక అనననబబ యన

95-216/313

భరస : ససతనరరమయలల అనననబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:43
లస: ససస స
95-216/315

2745 SQX1365015
పపరర: వకరస అనననబబ యన

95-216/316

తసడడ:ద ససతనరరమయలల అనననబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:24
లస: పప
95-216/318

2748 AP151000696301
పపరర: పపలర యఖ ఉపలలపరటట

95-216/319

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:65
లస: పప
95-216/320

2751 AP151000696201
పపరర: కకషష ఉపలలపరటట

95-216/321

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1155
వయససస:65
లస: పప
95-216/322

భరస : కరష గయడడమమటర
ఇసటట ననస:68-16-1158
వయససస:43
లస: ససస స
95-216/324

95-216/1026

తసడడ:ద వనసకటపరల రజడర డ పరమయలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1152
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషష ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1155
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష పదసరద యయ
ఇసటట ననస:68-16-1155
వయససస:18
లస: పప
2755 AP151000696404
పపరర: కకషష దనబబ

95-216/309

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద కకషష పదసరద ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1155
వయససస:18
లస: పప
2752 SQX2495836
పపరర: వసశ యయ

2744 AP151000702394
పపరర: లకకకరరజఖస ఉపలలపరటట

2733 SQX2323111
పపరర: సససదరఖ ఏవపరర

తసడడ:ద చసదద రజడడర పరమయలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1152
వయససస:28
లస: పప

భరస : పపలర యఖ ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలర యఖ ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:38
లస: పప
2749 SQX2519916
పపరర: వసశ ఉపలలపరటట

95-216/307

భరస : రవ శసకర ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1154
వయససస:28
లస: ససస స
95-216/314

95-185/81

తసడడ:ద లకక రజడడర ఏవపరర
ఇసటట ననస:68-16-1126
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద చసదద రజడడర పరమయలపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1152
వయససస:29
లస: పప

95-216/311 2741 SQX1004233
2740 SQX1307579
పపరర: వనసకట సరయ ననథ మదమసచ
పపరర: శవ భవఖ ఉపలలపరటట

2746 MLJ2130128
పపరర: రవశసకర ఉపలలపరటట

95-216/1025

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1140
వయససస:35
లస: ససస స

95-216/308 2738 SQX1861194
2737 SQX1706530
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర పరమయలపరటట
పపరర: వనసకటపర రజడడర పరమయలపరటట

2730 SQX0714329
పపరర: శవననరరయనణ మమకర

తసడడ:ద రరమయఖ మమకవత
ఇసటట ననస:68-16
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద లకకరజడడర ఏవపరర
ఇసటట ననస:68-16-1126
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద బడడలర దసటట లలరర
ఇసటట ననస:68-16-1130
వయససస:30
లస: పప

2743 AP151000702547
పపరర: కకటటశశరర ఉపలలపరటట

95-185/80

భరస : పస తషరరజ నననస
ఇసటట ననస:68-16
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగయఖ ఉపలల దదననన
ఇసటట ననస:68-16-1116
వయససస:58
లస: పప
2734 SQX1781160
పపరర: బబల ససదనయఖ దసటట లలరర

2729 SQX0716076
పపరర: వనసకట రమణ నననస నననస

2754 SQX1358887
పపరర: కరరణ గయడడమమటర

95-216/323

తసడడ:ద గరలయఖ గయడడమమటర
ఇసటట ననస:68-16-1158
వయససస:39
లస: పప
95-216/325

2757 SQX0746032
పపరర: వనసకటరమణ సససగసశశటట

95-216/326

భరస : రరసబబబయ
ఇసటట ననస:68-16-1159
వయససస:36
లస: ససస స
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95-216/327

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1159
వయససస:45
లస: ససస స
2761 MLJ3478567
పపరర: రరసబబబయ సససగసశశటట

95-216/330

95-216/331

95-202/768

95-216/335

2768 SQX0200246
పపరర: గగహర షపక

2771 SQX1809375
పపరర: చసదనసషర షపక

95-216/1143

95-216/1031

2774 SQX2354629
పపరర: ససబస రరవప గబడపరటట

2785 MLJ3249703
పపరర: ససబయసలల గగగయ�
భరస : ఎలర మసద�
ఇసటట ననస:68-16-1171
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట గగపరల రరవప అరరశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1163
వయససస:23
లస: ససస స
95-216/333

95-220/113

95-216/334

2772 SQX2284149
పపరర: కరరమయలర బబగయమ

95-216/1028

తసడడ:ద హహమ బబగయమ
ఇసటట ననస:68-16-1166
వయససస:46
లస: పప
95-216/1029

95-216/336

2775 SQX2354645
పపరర: ససనత గబడపరటట

95-216/1030

2783 SQX1452259
పపరర: జలయన షపక

2786 SQX1707074
పపరర: సరసబశవరరవప వరకరబబ యన
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వరకరబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1171
వయససస:34
లస: పప

95-216/337

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-16-1168
వయససస:70
లస: ససస స
95-216/339

2781 SQX1510263
పపరర: గగపస మయరరబబ యన

95-216/340

తసడడ:ద మననయఖ మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1169
వయససస:25
లస: పప
95-216/342

తసడడ:ద మయసస ఫర మహమకద
ఇసటట ననస:68-16-1170
వయససస:44
లస: పప
95-216/344

2769 SQX1706902
పపరర: ధనరరయయ షపక
తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1164
వయససస:26
లస: పప

భరస : మనననయఖ మరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1169
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1170
వయససస:36
లస: ససస స

95-216/1027

2778 AP151000702174
పపరర: వనసకటరమణమక గగడపరటట

2780 SQX1707058
పపరర: నరసమక మరరబబ యన

95-216/341

2766 SQX2196244
పపరర: ససధఖ రరణణ అరరశశటట

2777 SQX1705839
పపరర: వరలకడక పస నగరటట

2779 MLJ3250230
పపరర: రరజఖలకకషత మయరరబబ యన
భరస : వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:68-16-1169
వయససస:36
లస: ససస స

95-215/1472

భరస : ససబస రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1166 , 7TH LINE
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరససడ
ద డర పస నగరటట
ఇసటట ననస:68-16-1167
వయససస:24
లస: ససస స

95-216/338

2763 SQX2276160
పపరర: నశర బఇవనస షపక

తసడడ:ద బబ లర యఖ గబడపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1166 , 7TH LINE
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద ససబస రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1166 , 7TH LINE
వయససస:18
లస: పప

2782 SQX1452317
పపరర: బబజ షపక

95-216/332

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1164
వయససస:30
లస: పప

భరస : శనస జ
ఇసటట ననస:68-16-1166
వయససస:42
లస: ససస స
2776 SQX2354686
పపరర: భబసకర డదవడ గబడపరటట

2765 SQX1307371
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జకరక

95-216/329

తసడడ:ద హహసపన వల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1160
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగరర
ఇసటట ననస:68-16-1164
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద అలర భక షపక
ఇసటట ననస:68-16-1164
వయససస:55
లస: పప
2773 SQX2495901
పపరర: పదక జ

95-213/1205

తసడడ:ద మహన రరవప జకరక
ఇసటట ననస:68-16-1163
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1164
వయససస:27
లస: పప
2770 SQX1781251
పపరర: ఖయససస షపక

2762 SQX2544880
పపరర: ఇమయసస సయద

2760 SQX1144260
పపరర: ఇమయసస షపక షపక

తసడడ:ద జజనస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1159
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద లలల సయద
ఇసటట ననస:68-16-1160
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:68-16-1160
వయససస:44
లస: ససస స
2767 SQX2043651
పపరర: చసద బబష షపక

95-216/328

భరస : కకటయఖ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1159
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-16-1159
వయససస:38
లస: పప
2764 SQX0961284
పపరర: దసరర కణణత

2759 AP151000702377
పపరర: ససబయసలల శసగసశశటట

2784 MLJ3249695
పపరర: కకటటశశరర వసకరబబ యన

95-216/343

భరస : వనవకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-16-1171
వయససస:46
లస: ససస స
95-216/345

2787 SQX2544922
పపరర: ససనల బబబయ ఏమ

95-213/1206

తసడడ:ద రసగ రర ఏమ
ఇసటట ననస:68-16-1172
వయససస:18
లస: పప
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95-216/346

భరస : రసగరరరవప మయటటట
ఇసటట ననస:68-16-1172
వయససస:38
లస: ససస స
95-216/349

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:68-16-1173
వయససస:43
లస: ససస స

2792 SQX1781004
పపరర: బబజ సరహహబ షపక

95-216/1032

2795 SQX1548124
పపరర: హససనన బబగస కరరరమసచ
తసడడ:ద సససదసలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-16-1176
వయససస:24
లస: ససస స

2797 SQX1781129
పపరర: ససభబన కరరరమసచ

2798 SQX1781061
పపరర: సససదన కరరరమసచ

95-216/353

తసడడ:ద సససదసలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-16-1176
వయససస:28
లస: పప

95-216/350

95-214/187

తసడడ:ద హమద మహమకద
ఇసటట ననస:68-16-1177
వయససస:42
లస: పప

2801 SQX1358382
పపరర: సబహ ఎసడక

95-216/351

95-216/358

తసడడ:ద హమద షపక
ఇసటట ననస:68-16-1177
వయససస:41
లస: పప

2804 SQX2437762
పపరర: ఈసనబ షపక

95-216/354

తసడడ:ద మహమకద బశరరదదనన
ఇసటట ననస:68-16-1177
వయససస:18
లస: పప
2809 SQX1948546
పపరర: ననగ గగపరల నడమయననరర

2807 SQX0746156
పపరర: పసచదచశశరర నడమయననరర

95-216/356

2810 SQX0703405
పపరర: శకనవరసరరవప నడమయననరర

తసడడ:ద శకనవరస రరవప నడమయననరర
ఇసటట ననస:68-16-1178
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ననగరసదసదడడ
ఇసటట ననస:68-16-1178
వయససస:49
లస: పప

2812 MLJ3477452
పపరర: అసజననయయలల గగడడగయ

2813 SQX1584219
పపరర: పదకలత గబడపరటట

95-216/364

తసడడ:ద పపరయఖ
ఇసటట ననస:68-16-1180
వయససస:41
లస: పప
2815 SQX1473974
పపరర: వనసకట పదకరశ బయకకక

95-216/1033

తసడడ:ద వనసకట ననగరసదద రరవప బయకకక
ఇసటట ననస:68-16-1181
వయససస:24
లస: పప

2816 SQX2355154
పపరర: వనసకట ననగజసదద రరవప బయకక
తసడడ:ద వరయఖ బయకక
ఇసటట ననస:68-16-1181
వయససస:45
లస: పప

95-216/352

2799 SQX1547845
పపరర: సససధసలల కరరరమసచ

95-216/355

2802 SQX0702365
పపరర: అమరరన షపక

95-216/357

2805 SQX2195451
పపరర: ననగయర బబబయ షపక

95-216/1034

తసడడ:ద ఖజ శశక
ఇసటట ననస:68-16-1177
వయససస:18
లస: పప
95-216/359

95-216/360
2808 SQX1861384
పపరర: వనసకట కలలదదప కలమయర
నడడమయననరర
తసడడ:ద శకనవరస రరవప నడడమయననరర
ఇసటట ననస:68-16-1178
వయససస:21
లస: పప

95-216/362

2811 AP151000702415
పపరర: ననగమక గగడడగయ

95-216/363

భరస : పసరయఖ
ఇసటట ననస:68-16-1180
వయససస:60
లస: ససస స
95-216/365

భరస : రరమయ గబడపరటట
ఇసటట ననస:68-16-1181
వయససస:34
లస: ససస స
95-216/367

2796 SQX1548041
పపరర: ననసరమక కరరరమసచ

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1177
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-16-1178
వయససస:40
లస: ససస స
95-216/361

95-216/1136

తసడడ:ద మరర సరహహబ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-16-1176
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద ఖజ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1177
వయససస:24
లస: పప
95-216/1035

2793 SQX2495653
పపరర: షబన షపక

భరస : సససధసలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-16-1176
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బషసరరదదనన ఎసడక
ఇసటట ననస:68-16-1177
వయససస:39
లస: ససస స

2803 SQX1358465
పపరర: బషసరరదదనన షపక

95-216/348

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1173
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదసలల కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-16-1176
వయససస:30
లస: పప

2800 SQX1862200
పపరర: బషసరరదదనన మహమకద

2790 MLJ3250446
పపరర: ననగమణణ కలమకరపలర � �

భరస : వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:68-16-1172
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద బయజన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1173
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబయనల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1174 , 7th line L R COLO
వయససస:36
లస: ససస స

2806 SQX2259588
పపరర: మహమకద గగస మహహదన దన

95-216/347

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-16-1172
వయససస:40
లస: ససస స

2791 MLJ3250180
పపరర: బబజత బ షపక

2794 SQX2160802
పపరర: దదలర యద షపక

2789 MLJ3250255
పపరర: ససనత కలమకరపలర

2814 SQX0701771
పపరర: వరకలమయరర బయకకక

95-216/366

భరస : వనసకట ననగరసదదరరవప బయకకక
ఇసటట ననస:68-16-1181
వయససస:39
లస: ససస స
95-216/1036

2817 SQX2316230
పపరర: పదదదప బయకకక

95-216/1037

తసడడ:ద వనసకట ననగజసదద రరవప బయకకక
ఇసటట ననస:68-16-1181
వయససస:19
లస: పప
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2818 SQX0851774
పపరర: వనసకట ననగరసదదరరవప బయకకక

95-220/114

తసడడ:ద చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:68-16-1181
వయససస:44
లస: పప
2821 SQX2385433
పపరర: ననగ రరజరశశరర ఖజజనన

95-216/1039

95-216/370

95-216/373

95-216/375

భరస : సజన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1185
వయససస:62
లస: ససస స
2836 SQX1605395
పపరర: సరయ బబబయ చటటటలలరర

95-216/379

95-139/1224

95-216/384

తసడడ:ద కకటయఖ వసకరబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1191
వయససస:29
లస: పప
2845 SQX2422798
పపరర: ననగలకడక వరనకరబబ ఈనన
తసడడ:ద కకటయఖ వరనకరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:68-16-1191
వయససస:25
లస: ససస స

2828 SQX1910603
పపరర: ఖసససబ షపక

95-215/221

95-216/376

95-216/1040

2837 SQX1473958
పపరర: రరమయసజననయయలల చటటటలలరర

95-216/380

2829 SQX0745992
పపరర: కరశ ననయయడడ

95-216/374

2832 SQX0586388
పపరర: హబబయలయర షపక

95-216/377

2835 SQX1473933
పపరర: పదనకవత చటటటలలరర

95-216/378

2838 SQX1948710
పపరర: సససదన షపక

95-216/381

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1190
వయససస:40
లస: పప
95-216/382

2843 SQX1473990
పపరర: పరప రరవప కలపరలల

95-216/385

తసడడ:ద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1192/1
వయససస:36
లస: పప

95-216/372

భరస : రరమయసజననయయలల చటటటలలరర
ఇసటట ననస:68-16-1189
వయససస:36
లస: ససస స

2840 MLJ3249992
పపరర: లకడక వసకరబబ యన
వసకరబబ యన
భరస : కకటయఖ వసకరబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1191
వయససస:50
లస: ససస స

2846 SQX1257212
పపరర: ననగబర షపక

2826 SQX1948595
పపరర: వరజత షపక

తసడడ:ద కరససస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1185
వయససస:48
లస: పప

2841 SQX1513341
పపరర: పదవణ వసకరబబ యన

95-216/383

తసడడ:ద కకటయఖ వసకరబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1191
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద మయలలర స కకసడయఖ కలపరలల
ఇసటట ననస:68-16-1191
వయససస:45
లస: పప
95-216/1041

95-216/369

భరస : నగరష
ఇసటట ననస:68-16-1185
వయససస:31
లస: ససస స

2831 MLJ2130185
పపరర: ససరరష పలగరన

2834 SQX2284388
పపరర: షరరకలయ షపక

2823 SQX1948538
పపరర: అయయషర షపక

తసడడ:ద హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1184
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద రసగయఖ చటటటలలరర
ఇసటట ననస:68-16-1189
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటమయల అసదసగయల
ఇసటట ననస:68-16-1191
వయససస:47
లస: పప
2842 SQX1452374
పపరర: ఏడడకకసడలల వసకరబబ యన

95-216/371

భరస : అబయనల సలస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1188
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగయఖ చటటటలలరర
ఇసటట ననస:68-16-1189
వయససస:33
లస: పప
2839 SQX2504504
పపరర: ససబబసరరవప అసదసగయల

2825 SQX1948660
పపరర: జమల షపక

తసడడ:ద రరమయ పలగరన
ఇసటట ననస:68-16-1185
వయససస:36
లస: పప
95-216/1138

95-216/1038

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1184
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : షరజజన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1185
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : హబబయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1185
వయససస:43
లస: ససస స
2833 SQX2495778
పపరర: ఖససస బ షపక

95-216/1133

తసడడ:ద హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1184
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:68-16-1184
వయససస:48
లస: పప
2830 MLJ3250701
పపరర: కరరమయన షపక

2822 SQX2407294
పపరర: అశశక కలమయర ఖజజనన

2820 SQX2168755
పపరర: ససధదర పలగన

తసడడ:ద రరమయ పలగన
ఇసటట ననస:68-16-1183
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ఖజజనన అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:68-16-1183
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1184
వయససస:22
లస: పప
2827 SQX1948603
పపరర: హబబ షపక

95-216/368

తసడడ:ద గయరరసరశమ గగడడగయ
ఇసటట ననస:68-16-1182
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద ఖజజనన అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:68-16-1183
వయససస:21
లస: పప
2824 SQX1949395
పపరర: సలస షపక

2819 AP151000696250
పపరర: వనసకటసరశమ గగడడగయ

2844 AP151000696056
పపరర: కకటయఖ వసకరబబ యన

95-216/386

తసడడ:ద పసచచయఖ వసకరబబ యన
ఇసటట ననస:68-16-1191
వయససస:55
లస: పప
95-216/387

2847 SQX0702316
పపరర: సససదనబ పఠరన

95-216/388

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-16-1193
వయససస:28
లస: ససస స
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95-216/389

భరస : హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-16-1193
వయససస:45
లస: ససస స
2851 SQX0718312
పపరర: హహసపసన పఠరన

95-216/392

95-216/395

95-216/398

95-216/401

95-216/978

95-216/405

95-214/188

తలర : చనసద బ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:38
లస: పప

2861 AP151000696190
పపరర: మరరవల షపక

2864 SQX2279552
పపరర: హఫసజననసర షపక

2867 SQX1706423
పపరర: ఇబదహహస షపక

2870 SQX0701805
పపరర: ననజరర షపక

95-216/409

2873 AP151000696302
పపరర: జజన సససదన షపక

95-216/402

2876 SQX0586362
పపరర: సతనసర షపక
తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:44
లస: పప

2856 SQX0718353
పపరర: గగస మహహదన దన షపక

95-216/397

2859 MLJ3250222
పపరర: రహహమయననసర షపక

95-216/400

2862 SQX0461806
పపరర: ససబబన షపక

95-216/403

తసడడ:ద మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197
వయససస:75
లస: పప
95-216/1042

2865 SQX1706860
పపరర: హమధ షపక

95-216/404

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-216/406

2868 AP151000702176
పపరర: కరశసబ షపక

95-216/465

భరస : ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197\1
వయససస:62
లస: ససస స
95-216/407

2871 SQX0701425
పపరర: అసరక షపక

95-216/408

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:29
లస: ససస స
95-216/410

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:34
లస: పప
95-216/412

95-216/394

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:40
లస: ససస స
2875 SQX1949445
పపరర: బబజ షపక

95-216/399

తసడడ:ద గగరర ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : అదమ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:27
లస: ససస స
2872 SQX0200402
పపరర: సరగర షపక

2858 AP151000702178
పపరర: నననబ పఠరన పఠరన

2853 SQX1781095
పపరర: మరరవరల షపక

తసడడ:ద మమలయ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1195
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మరవల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197/1
వయససస:26
లస: పప
2869 SQX1266437
పపరర: బబజ షపక

95-216/396

తసడడ:ద ససబబన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద మరవరల షససక
ఇసటట ననస:68/16/1197
వయససస:18
లస: పప
2866 SQX1706845
పపరర: కరరమయలయర షపక

2855 SQX0718346
పపరర: మససరరలయర షపక

95-216/391

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1194
వయససస:37
లస: పప

భరస : హబబబబ న పఠరన
ఇసటట ననస:68-16-1196
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1197
వయససస:38
లస: పప
2863 SQX2414753
పపరర: అబబబబకర ససదన దక షససక

95-216/393

తసడడ:ద మమలయ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1195
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద అలయరబకడ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1195
వయససస:77
లస: పప
2860 MLJ2130060
పపరర: ననగబర వల షపక

2852 AP151000702187
పపరర: వరలకడక ససదస

2850 SQX0718304
పపరర: మసరసన పఠరన

తసడడ:ద హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-16-1193
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ససదస
ఇసటట ననస:68-16-1194
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ ససదస
ఇసటట ననస:68-16-1194
వయససస:50
లస: పప
2857 AP151000696066
పపరర: మమలయల షపక

95-216/390

తసడడ:ద హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-16-1193
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద రన హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-16-1193
వయససస:49
లస: పప
2854 AP151000696079
పపరర: శకనవరసరరవప ససదస

2849 SQX0718320
పపరర: గరలషర పఠరన

2874 MLJ3477023
పపరర: ననగబర షపక

95-216/411

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198
వయససస:36
లస: పప
95-216/413

2877 SQX1775725
పపరర: లయలస షపక

95-216/414

భరస : హహసససన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1198/1
వయససస:58
లస: ససస స
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2878 SQX2404838
పపరర: ఫరరననన షపక
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95-184/821

తసడడ:ద దసస గరరర బబష షపక
ఇసటట ననస:68-16-1199
వయససస:19
లస: ససస స
2881 SQX2390524
పపరర: దసస గరరర బబష షపక

95-216/1043

95-220/116

95-216/417

95-216/419

తసడడ:ద గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:68-16-1202
వయససస:34
లస: పప
2896 SQX2518017
పపరర: పఠరన ససభబన పఠరన

2885 SQX1363381
పపరర: ఆదస షపక

2899 SQX1854363
పపరర: ననరర పఠరన

2900 SQX1355834
పపరర: బషసరరన షపక

95-216/426

భరస : ఏడడలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:36
లస: ససస స
95-216/429

2903 SQX1363282
పపరర: మసరసన వల షపక

95-216/423

2906 SQX2409787
పపరర: రహమయ
స ననసర షపక
భరస : మహబబబ జన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:51
లస: ససస స

95-214/190

2889 SQX2199115
పపరర: షరరర షపక

95-216/1046

2892 SQX1365049
పపరర: సలయక సయఖద

95-216/421

2895 AP151000696101
పపరర: గఫపర సయఖద సయఖద

95-216/424

తసడడ:ద హహసపసననసబ సయఖద
ఇసటట ననస:68-16-1202
వయససస:65
లస: పప
95-214/191

2898 SQX1861285
పపరర: మసరసనస సయఖద

95-216/425

భరస : ఇమయసస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:30
లస: ససస స
95-216/427

2901 SQX1854397
పపరర: జజన బ షపక

95-216/428

భరస : ససలయర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:43
లస: ససస స
95-216/430

తసడడ:ద హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:26
లస: పప
95-216/956

2886 SQX1363415
పపరర: గగస షపక

తసడడ:ద గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:68-16-1202
వయససస:24
లస: పప

భరస : హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ససలయర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:18
లస: పప

95-216/420

2894 AP151000696298
పపరర: ఎదసరరరజజన సయఖద సయఖద

2897 SQX1777952
పపరర: మసరసన బ సయఖద

95-216/1045

తసడడ:ద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1201
వయససస:18
లస: పప

2891 SQX1848910
పపరర: ఇమయమ న బబష సయద

తలర : ఇమయసస బ సయఖద
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:30
లస: ససస స

2905 SQX2020329
పపరర: ఖయదర బబష షపక

95-216/418

తసడడ:ద గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:68-16-1202
వయససస:44
లస: పప
95-205/865

2883 SQX2361285
పపరర: షరహహన షపక

తసడడ:ద ఖయదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1201
వయససస:32
లస: పప

2888 AP151000696268
పపరర: ఖయదరరదషర షపక షపక

తసడడ:ద పఠరన యయదసళర ఖయన యయదసళర ఖయన
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:19
లస: పప

2902 SQX1355255
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-214/189

తసడడ:ద జజన బబష సయద
ఇసటట ననస:68-16-1202
వయససస:21
లస: పప
95-216/422

95-216/416

తసడడ:ద మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1199
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1201
వయససస:75
లస: పప

భరస : ననగబర సయఖద
ఇసటట ననస:68-16-1202
వయససస:32
లస: ససస స
2893 SQX0151811
పపరర: ననగబర సయఖద

95-216/1044

తసడడ:ద ఖయదర భబషర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1201
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఇబబదహహస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1201
వయససస:41
లస: ససస స
2890 SQX0745794
పపరర: ఖయజజబ సయఖద సయఖద

2882 SQX2392389
పపరర: సరజదన షపక

2880 SQX1706456
పపరర: మసరసన దనదదకలల

తసడడ:ద బబబయలల దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-16-1199
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఇమయమ షర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1199
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:68-16-1200
వయససస:42
లస: పప
2887 SQX0200345
పపరర: నససన
ద షపక

95-216/415

భరస : మసరసన దదసడపరడడ
ఇసటట ననస:68-16-1199
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద బయడచ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1199
వయససస:44
లస: పప
2884 SQX0075143
పపరర: మహబబబ ససబబన షపక

2879 SQX1547852
పపరర: బబలమరరబ దదసడపరడడ

2904 SQX1355800
పపరర: హహసపసన వల షపక

95-216/431

తసడడ:ద ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:55
లస: పప
95-216/1047

2907 SQX2463388
పపరర: నససమయ షపక

95-216/1048

తసడడ:ద మహబబబ జన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1203
వయససస:20
లస: ససస స
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2908 SQX0966259
పపరర: షపక బబజ బ
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95-214/193

భరస : నననన
ఇసటట ననస:68-16-1204
వయససస:37
లస: ససస స
2911 SQX1355958
పపరర: నననన షపక

95-216/433

95-214/195

తసడడ:ద మహబబబ ఖయన
ఇసటట ననస:68-16-1205
వయససస:41
లస: పప
2917 SQX1144302
పపరర: ననగమణణ పలగరన

95-216/435

95-216/438

95-216/440

95-214/196

2924 AP151000702128
పపరర: ఆషరజ షపక

95-216/1050

2927 SQX0773689
పపరర: వనసకట పదనకవత కకసడ

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1208
వయససస:48
లస: ససస స

2930 SQX1406264
పపరర: మహబబబ జజన షపక

Deleted

తసడడ:ద రహమతతలయర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1208,7th line
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1209
వయససస:56
లస: పప

95-216/447

94-211/38

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1209
వయససస:74
లస: పప

2916 SQX1144294
పపరర: లకడక తరరపతమక పలగరన

95-216/434

2919 SQX1144310
పపరర: లకడక పలగరన

95-216/437

2922 MLJ2064772
పపరర: షరకకరర షపక

95-216/439

భరస : రహసతషలయర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:38
లస: ససస స
95-216/441

2925 MLJ2134716
పపరర: రహసతషలయర షపక

95-216/442

తసడడ:ద గన సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:40
లస: పప
95-220/117

2928 SQX0876334
పపరర: మలయరల గగవసద రరవప

95-220/118

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:56
లస: పప
95-216/444

2931 SQX2229342
పపరర: మసరసన మహమకద

95-216/1051

భరస : జబవపలయర మహమకద
ఇసటట ననస:68-16-1208
వయససస:23
లస: ససస స
95-216/445

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1209
వయససస:45
లస: ససస స
2936 SQX2177582
పపరర: మసరసన షపక

95-216/1049

భరస : రరమయ పలగరన
ఇసటట ననస:68-16-1206
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1208
వయససస:28
లస: పప

95-213/1184 2933 SQX1357632
2932 SQX2496321
పపరర: షపక అజకతషలయర షపక అజకతషలయర
పపరర: కగసర షపక

2935 MLJ3477684
పపరర: కరరస షపక

95-216/436

భరస : గగవసద బబబయ
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:32
లస: ససస స
95-216/443

2913 SQX2194587
పపరర: మయభయ ససబబన షపక

భరస : ననగరరజ పలగరన
ఇసటట ననస:68-16-1206
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అలయరబకడ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : గగవసదరరవప మలయరల
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:55
లస: ససస స
2929 AP151000702276
పపరర: కగసరబ షపక

2915 SQX1777879
పపరర: జజససకన సయఖద

2921 NDX2513745
పపరర: ఆదదలకడరత మలర ల

95-216/432

తసడడ:ద ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1204/2
వయససస:19
లస: పప

భరస : గగవసదద రరవప మలర ల
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : షషసషసదన షపక
ఇసటట ననస:68-16-1207
వయససస:60
లస: ససస స
2926 SQX2356079
పపరర: ఆదదలకడక మలయరల

95-205/878

భరస : ససరరష పలగరన
ఇసటట ననస:68-16-1206
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయ పరలగరన
ఇసటట ననస:68-16-1206
వయససస:28
లస: పప
2923 AP151000702181
పపరర: కమబ
మ న షపక

2912 SQX2519114
పపరర: shaik mabhu Subani షపక
మయభయ ససబబన
తసడడ:ద షపక ననగయర
ఇసటట ననస:68/16/1204/2
వయససస:19
లస: పప

2918 SQX1144328
పపరర: కకటటశశరర పలగరన

2910 MLJ2067593
పపరర: అమనన షపక షపక

భరస : ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1204
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:68-16-1206
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససధదర పలగరన
ఇసటట ననస:68-16-1206
వయససస:27
లస: ససస స
2920 SQX0718106
పపరర: ననగరరజ పరలగరన

95-214/194

తసడడ:ద నననన
ఇసటట ననస:68-16-1204
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద జజనస షపక
ఇసటట ననస:68-16-1204
వయససస:40
లస: పప
2914 SQX1065722
పపరర: లయలల ఖయన పఠరన

2909 SQX0966242
పపరర: షపక జజనస

2934 AP151000702326
పపరర: మయనన షపక

95-216/446

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1209
వయససస:52
లస: ససస స
95-216/1052

2937 SQX1907666
పపరర: ననగజ యసగలశశటట

95-216/448

తసడడ:ద అసకమకరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:21
లస: ససస స
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95-216/449

భరస : కకటటశశరరరవప వనసగలశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:38
లస: ససస స
2941 AP151000702124
పపరర: రరణయక వనసగలశశటట

95-216/452

95-216/455

95-215/1473

95-216/458

95-216/461

95-216/464

95-214/198

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:23
లస: ససస స

2951 SQX1548157
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

2954 SQX1357582
పపరర: మహబబబ బ షపక

2957 SQX0019828
పపరర: ఆదదలకడక కకసపలయ

2960 SQX1307637
పపరర: వరసససధర పతస

95-216/468

2963 SQX1627563
పపరర: రవ కలమయర కలటబల

95-216/459

2966 SQX0200998
పపరర: జజసనయ
భరస : అహకద
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:36
లస: ససస స

95-216/1054

2949 AP151000702150
పపరర: కసన
స రర పససపపలలటట

95-216/457

2952 MLJ3478500
పపరర: మసరసననదవప పససపపలలటట

95-216/460

తసడడ:ద కరళళశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:68-16-1211
వయససస:46
లస: పప
95-216/462

2955 AP151000702134
పపరర: హహసపసనస షపక

95-216/463

భరస : ఖయదరశల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1212
వయససస:65
లస: ససస స
95-214/197

2958 SQX2286235
పపరర: లయల అహమకద షపక

95-220/1160

తసడడ:ద మయధనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-13/8
వయససస:60
లస: పప
95-216/466

2961 SQX1307678
పపరర: వనసకట మహన పతస

95-216/467

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పతస
ఇసటట ననస:68-17-1123
వయససస:32
లస: పప
95-216/469

తసడడ:ద శవ శసకర కలటబల
ఇసటట ననస:68-17-1212
వయససస:36
లస: పప
95-216/471

2946 SQX2167674
పపరర: వనసకటటష యయనర లసపత

భరస : కరళళశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:68-16-1211
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట మహన పతస
ఇసటట ననస:68-17-1123
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవ కలమయర కలటబల
ఇసటట ననస:68-17-1212
వయససస:34
లస: ససస స
2965 SQX1781301
పపరర: షమమ షపక

95-216/456

భరస : రరమ కకషష
ఇసటట ననస:68-16-1322
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబసరరవప మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-130
వయససస:65
లస: ససస స
2962 SQX1627571
పపరర: లలయవత కలటబల

2948 MLJ3250685
పపరర: కకటటశశరర పససపపలలటట

95-216/454
2943 AP151000696048
పపరర: చననఅసకమకరరవప వనసగలశశటట

తసడడ:ద అసకమక రరవప యయనర లసపత
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1212
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద మహహదదనన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-16-1212
వయససస:72
లస: పప
2959 SQX1912328
పపరర: మననమక మయరరబబ యన

95-216/1053

తసడడ:ద ఖయదర వరల షపక
ఇసటట ననస:68-16-1211
వయససస:43
లస: పప

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-16-1212
వయససస:33
లస: ససస స
2956 SQX1547951
పపరర: ఖయదర వల షపక

2945 SQX2186542
పపరర: ధన లకడక యయనర లసపత

95-216/451

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనసగలశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:47
లస: పప

భరస : మసరసననదవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:68-16-1211
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద కరళళసశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:68-16-1211
వయససస:38
లస: పప
2953 SQX1548025
పపరర: వహహదన షపక

95-216/453

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప యయనర లసపత
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:18
లస: పప

భరస : చనన పససపపలలటట
ఇసటట ననస:68-16-1211
వయససస:33
లస: ససస స
2950 MLJ3477353
పపరర: చనన పససపపలలటట

2942 SQX0453399
పపరర: కకటటశశరరరవప వనసగలశశటట

2940 MLJ3250404
పపరర: శశభబరరణణ వనసగలశశటట

భరస : అసకమకరరవప వనసగలశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనసగలశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ వనసగలషసటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:70
లస: పప
2947 SQX2390342
పపరర: పవన పససపపలలటట

95-216/450

భరస : చనఅసకమకకరవప వనసగలశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వనసగలశశటట
ఇసటట ననస:68-16-1210
వయససస:65
లస: ససస స
2944 MLJ3477221
పపరర: వనసకటటశశరరర వనసగలషసటట

2939 MLJ3250388
పపరర: రరణయక వనసగలశశటట

2964 SQX1861293
పపరర: అపసర బబగస షపక

95-216/470

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:21
లస: ససస స
95-216/472

2967 MLJ3249612
పపరర: రహకతషన షపక

95-216/473

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:42
లస: ససస స
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2968 AP151000702173
పపరర: బబ షపక

95-216/474

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:60
లస: ససస స
2971 SQX0226555
పపరర: అహకద షపక

95-216/477

95-216/480

95-216/483

95-216/485

95-216/488

95-216/491

95-216/493

భరస : రమణ పససపపల
ఇసటట ననస:68-17-1221
వయససస:47
లస: ససస స

2981 SQX1165696
పపరర: షహననజ షపక

2984 AP151000702224
పపరర: కరరమయననసర షపక

2987 SQX1165712
పపరర: అయబబ షపక

2990 SQX1707090
పపరర: షబబసర షపక

95-216/496

2993 SQX2196574
పపరర: రమణ పససపపల

95-216/486

2996 AP151000702079
పపరర: రరజఖస కలచపపడడ
భరస : డదవడ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:68-17-1222
వయససస:45
లస: ససస స

2976 SQX1907211
పపరర: శకనస కకయ

95-216/482

2979 SQX2201242
పపరర: సరఖదనబ షపక

95-216/1055

2982 SQX1165670
పపరర: రరషక షపక

95-216/487

తసడడ:ద అయబబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:27
లస: ససస స
95-216/489

2985 SQX1841618
పపరర: షకకర షపక

95-216/490

తసడడ:ద అయబబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:22
లస: పప
95-216/492

2988 SQX2495760
పపరర: Shakila షపక

95-216/1137

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:55
లస: ససస స
95-216/494

2991 SQX1907849
పపరర: ససభబన షపక

95-216/495

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1220
వయససస:33
లస: పప
95-216/1056

తసడడ:ద పసచచయఖ పససపపల
ఇసటట ననస:68-17-1221
వయససస:59
లస: పప
95-216/1058

95-216/479

భరస : మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:68-17-1216 , 8 th line
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-17-1220
వయససస:32
లస: పప

భరస : గగస మహహదదనన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1221
వయససస:57
లస: ససస స
2995 SQX2196608
పపరర: మయధవ పససపపల

95-216/484

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1220
వయససస:28
లస: ససస స
2992 SQX1706753
పపరర: షరజజదద షపక

2978 SQX1907013
పపరర: శదనయఖ షపక

2973 SQX0571042
పపరర: ఆదదలకడక ఈమన

తసడడ:ద కకటయఖ కకయ
ఇసటట ననస:68-17-1215
వయససస:46
లస: పప

భరస : అయబబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:50
లస: పప
2989 SQX1907864
పపరర: చనసదదన షపక

95-216/481

తసడడ:ద అయబబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1219
వయససస:38
లస: ససస స
2986 AP151000696197
పపరర: బబజ షపక

2975 SQX1907203
పపరర: కకటమక కకయ

95-216/476

భరస : వనసకట ననరరయణ రజడడర ఈమన
ఇసటట ననస:68-17-1214
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1216
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1218
వయససస:40
లస: ససస స
2983 MLJ3249729
పపరర: షరజహన షపక

95-216/478

భరస : శకనస కకయ
ఇసటట ననస:68-17-1215
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససదనయఖ షససక
ఇసటట ననస:68-17-1216
వయససస:33
లస: ససస స
2980 MLJ3250495
పపరర: షహననజ షపక

2972 AP151000696183
పపరర: ససభబన షపక

2970 SQX0563205
పపరర: జజన షపక

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద పపలయరరజడడర ఈమన
ఇసటట ననస:68-17-1214
వయససస:49
లస: పప
2977 SQX1907039
పపరర: ననగబర బ షససక

95-216/475

తసడడ:ద దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:68-17-1213
వయససస:41
లస: పప
2974 SQX0426122
పపరర: వనసకటననరరయణరజడడర ఈమన

2969 MLJ2132702
పపరర: ననగయర షపక

2994 SQX2410785
పపరర: మలర క షపక

95-216/1057

భరస : మడడసల షపక
ఇసటట ననస:68-17-1221
వయససస:57
లస: ససస స
95-216/497

2997 AP151000702004
పపరర: కలచపపడడ వజదమ

95-216/498

భరస : పదకరశరరవప వజదమ
ఇసటట ననస:68-17-1222
వయససస:70
లస: ససస స

Page 105 of 389

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17

2998 AP151000696026
పపరర: డదవడ కలచపపడడ

95-216/499

తసడడ:ద పదకరశరరవప కలచపపడడ
ఇసటట ననస:68-17-1222
వయససస:50
లస: పప
3001 SQX1059097
పపరర: లకడక బబ మకడడ

95-216/502

95-216/506

95-216/509

95-216/512

95-216/515

95-216/1059

95-214/200

Deleted
95-216/1062

భరస : ఆసజననయయలల కరపరటఅలయ
ఇసటట ననస:68-17-1233
వయససస:57
లస: ససస స
3025 SQX0502005
పపరర: ననగ కకకషషవనణణ కకలర కకలర
భరస : హనసమసతష కకలర
ఇసటట ననస:68-17-1234
వయససస:30
లస: ససస స

95-216/510

3011 SQX1520791
పపరర: పఠరన అబయనల

3014 AP151000702281
పపరర: శకదదవ సససకర

3017 SQX2352870
పపరర: కకషషవనణణ సససకర

95-216/513

3006 MLJ3478518
పపరర: శకనవరస బబ మకడడ

95-216/508

3009 SQX1520783
పపరర: పఠరన గగససయయ

95-216/511

3012 SQX0961383
పపరర: హసన అహకద పఠరన

95-216/514

తసడడ:ద బబబయ పఠరన
ఇసటట ననస:68-17-1230
వయససస:28
లస: పప
95-216/516

3015 AP151000696267
పపరర: శకనవరస సససకర

95-216/1060

95-216/1061
3018 SQX2354736
పపరర: వనసకట రరమ రరజ రరవప వనర వసస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనర వసస
ఇసటట ననస:68-17-1232 , 8TH LINE
వయససస:52
లస: పప

95-215/1475 3021 SQX1706654
3020 SQX2279644
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప కరపరటఅలయ
పపరర: రగశమక కపటబల

తసడడ:ద ఆసజననయయలల కరపరటఅలయ
ఇసటట ననస:68-17-1233
వయససస:22
లస: పప
3023 SQX2170058
పపరర: ససబసయమక రరగయల

3026 SQX2200947
పపరర: మయసతనజ బబష షపక
తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1234
వయససస:32
లస: పప

95-216/517

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-17-1231
వయససస:50
లస: పప

95-216/518

భరస : ఆసజననయయలల కపటబల
ఇసటట ననస:68-17-1233
వయససస:58
లస: ససస స
95-216/1063

95-216/1064
3024 SQX2198604
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కరపరటఅలయ

Deleted

భరస : ననగయఖ రరగయల
ఇసటట ననస:68-17-1233
వయససస:48
లస: ససస స
95-216/519

95-216/505

భరస : పఠరన హసన అహకద
ఇసటట ననస:68-17-1230
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-17-1231
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల కపటలయ
ఇసటట ననస:68-17-1233
వయససస:22
లస: పప
3022 SQX2169555
పపరర: రగశమక కరపరటఅలయ

3008 MLJ3478674
పపరర: అపరలరరవప బబ పరలడ

3003 MLJ3250529
పపరర: సతఖవత పస

తసడడ:ద అపరలరరవప బబ పరలడ
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస సససకర
ఇసటట ననస:68-17-1231
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-17-1231
వయససస:21
లస: పప
3019 SQX1912773
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప కపటలయ

95-216/507

తసడడ:ద పఠరన బబబయ
ఇసటట ననస:68-17-1230
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మదనర పటబన
ఇసటట ననస:68-17-1230
వయససస:45
లస: పప
3016 SQX2352516
పపరర: నరజసదద కలమయర సససకర

3005 SQX1907070
పపరర: వనసకటటశశరరర మయవశ

95-216/501

భరస : వనసకటటశశరరర పస
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద అపలలసరశమ బబ పరలడ
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:59
లస: పప

భరస : బబబయ పఠరన
ఇసటట ననస:68-17-1230
వయససస:41
లస: ససస స
3013 SQX1356352
పపరర: బబబయ పటబన

95-216/504

తసడడ:ద కకసడలల మయవశ
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద అపరలరరవప బబ పరలడ
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:37
లస: పప
3010 MLJ3249596
పపరర: ఆషర పఠరన

3002 SQX1059055
పపరర: వమల బబ మకడడ

3000 SQX0200758
పపరర: మయలన మమగల

భరస : అలయరభక మమగల
ఇసటట ననస:68-17-1224
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బబ మకడడ
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అపరలరరవప బబ మకడడ
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:49
లస: ససస స
3007 MLJ3478435
పపరర: ననగరరజ బబ మకడడ

95-216/500

తసడడ:ద డదవడ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:68-17-1222
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబ మకడడ
ఇసటట ననస:68-17-1225
వయససస:26
లస: ససస స
3004 MLJ3251097
పపరర: పదక బబ మకడడ

2999 AP151000696015
పపరర: పదకరశరరవప కలచపపడడ

తసడడ:ద ఆసజననయయలల కరపరటఅలయ
ఇసటట ననస:68-17-1233
వయససస:22
లస: పప
95-216/1065

3027 SQX1199083
పపరర: శక లకడక అడర గరరర

95-214/201

భరస : కకటటశశరరరవప అడర గరరర
ఇసటట ననస:68-17-1235
వయససస:27
లస: ససస స
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95-214/202

భరస : వనసకటటసశరరర అడర గరరర
ఇసటట ననస:68-17-1235
వయససస:44
లస: ససస స
3031 SQX1548116
పపరర: కకసడమక అడర గరరర

95-216/521

95-200/1056

94-216/19

95-216/525

95-216/527

95-216/530

95-216/1067

భరస : పసదన కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:58
లస: ససస స

3041 SQX1547746
పపరర: గసగయఖ కతననటట

3044 SQX1584144
పపరర: శవ కరట

3047 AP151000696028
పపరర: సరసబయఖ కరటబ

3050 SQX0079616
పపరర: మసరసన బ షపక

95-215/1476

3053 SQX1706571
పపరర: నవఖ లకడక కకటటవనసకట
తసడడ:ద వరదయఖ కకటటవనసకట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:21
లస: ససస స

95-216/535

3036 NDX2411577
పపరర: హససనన షపక

94-216/18

3039 SQX2138790
పపరర: దసరర రరవప కటటననటట

95-181/1243

95-216/526

3042 SQX2207983
పపరర: గగరర కటటననటట

95-216/1066

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:68-17-1289
వయససస:29
లస: ససస స
95-216/528

3045 SQX1780980
పపరర: శవ కత

95-216/529

భరస : సరసబయఖ కత
ఇసటట ననస:68-17-1292
వయససస:48
లస: ససస స
95-216/531

3048 SQX1775717
పపరర: గయరవమక కటబ

95-216/532

భరస : కకసడయఖ కటబ
ఇసటట ననస:68-17-1293
వయససస:66
లస: ససస స
95-220/119

3051 SQX2557007
పపరర: చననకకసడయఖ కకటసశశటట

95-184/1064

తసడడ:ద పసదన కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:29
లస: పప
95-216/533

3054 SQX1706613
పపరర: ధనలకడక కకటవనసకట

95-216/534

భరస : వరడడఆ కకటవనసకట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:43
లస: ససస స

95-216/536 3057 SQX1707025
3056 SQX1837491
పపరర: సరయ దసరర పదసరద కకటటవనసకట
పపరర: కకసడయఖ కకటసశశటట

తసడడ:ద వరదయఖ కకటటవనసకట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:21
లస: పప

95-216/523

తసడడ:ద గసగయఖ
ఇసటట ననస:68-17-1289
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద కరరస
ఇసటట ననస:68-17-1294
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద ససవసనకరరఓ జకక
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:28
లస: ససస స
3055 SQX1706621
పపరర: ససబబమక కకటసశశటట

95-216/524

తసడడ:ద కకసడయఖ కరటబ
ఇసటట ననస:68-17-1292
వయససస:55
లస: పప

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:68-17-1294
వయససస:56
లస: ససస స
3052 SQX2270528
పపరర: రజన జకక

3038 SQX1781178
పపరర: మబసర షపక

3033 AP151000696074
పపరర: వనసకటటశశరరర అడర గరరర

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-17-1287
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కరట
ఇసటట ననస:68-17-1292
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ కరట
ఇసటట ననస:68-17-1292
వయససస:28
లస: పప
3049 SQX2481620
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

95-214/1152

తసడడ:ద లకకయఖ కతననటట
ఇసటట ననస:68-17-1289
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కరటబ
ఇసటట ననస:68-17-1292
వయససస:41
లస: ససస స
3046 SQX1357020
పపరర: అశశక కరట

3035 SQX2045318
పపరర: భవన మయణగ

95-216/520

తసడడ:ద ససబసయఖ అడర గరరర
ఇసటట ననస:68-17-1235
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-17-1287
వయససస:24
లస: పప

భరస : గసగయఖ కతననటట
ఇసటట ననస:68-17-1289
వయససస:48
లస: ససస స
3043 SQX1055277
పపరర: వనసకట లకడక కరటబ

95-216/522

తసడడ:ద ననగరశశరర రరవప మయణగ
ఇసటట ననస:68-17-1236
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదన రరజ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1287
వయససస:48
లస: పప
3040 SQX1547787
పపరర: ఆరగగఖస కతననటట

3032 SQX0961367
పపరర: కకటటశశర రరవప అడర గరరర

3030 SQX0961359
పపరర: ననగ పసదయయ అడర గరరర

భరస : ననగ రరజ అడర గరరర
ఇసటట ననస:68-17-1235
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర అడర గరరర
ఇసటట ననస:68-17-1235
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ సససహదదద
ఇసటట ననస:68-17-1236
వయససస:38
లస: పప
3037 NDX2411619
పపరర: రఫస షపక

95-214/203

తసడడ:ద ససబస రరవప
ఇసటట ననస:68-17-1235
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబసరరవప అడర గరరర
ఇసటట ననస:68-17-1235
వయససస:69
లస: ససస స
3034 SQX2008258
పపరర: ననగరసదదయఖ సససహదదద

3029 SQX1065698
పపరర: ననగ రరజ అడర గరరర

95-216/537

తసడడ:ద పసదన కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:33
లస: పప
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3058 SQX1706993
పపరర: వరడఇఆ కకటటవనసకట
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95-216/538

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప కకటటవనసకట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:48
లస: పప
3061 SQX1706217
పపరర: మయననసర షపక

95-216/540

95-216/542

95-216/1140

3065 SQX2404507
పపరర: మయణణకఖస బరక

3068 SQX2271351
పపరర: అసజ రజడడర పస సదసల

95-216/544

3071 SQX2232239
పపరర: మమలయల దనడదకలఇఆ

95-216/1070

తసడడ:ద వనసకట రజడడర పప సదసల
ఇసటట ననస:68-17-1298
వయససస:25
లస: పప

3074 SQX0961425
పపరర: వజయ లకకక వనననపపస
వనననపపస
భరస : చచసచ రజడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:68-17-1299
వయససస:47
లస: ససస స

3063 SQX2161263
పపరర: హససన షపక

95-216/1069

3066 SQX2192185
పపరర: బసవ రరజ బరక

95-216/1071

తసడడ:ద రరఘవపలల బరక
ఇసటట ననస:68-17-1297
వయససస:50
లస: పప
95-213/1116

3069 SQX1706597
పపరర: ననగ జజఖత కకటసశశటట

95-216/543

భరస : కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-17-1298
వయససస:31
లస: ససస స
95-216/1072

తసడడ:ద అల సరహహబ దనడదకలఇఆ
ఇసటట ననస:68-17-1298
వయససస:35
లస: పప
95-216/1074

95-216/539

తసడడ:ద లయల అహకద షపక
ఇసటట ననస:68-17-1296 , 8th line , L R CO
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రజడడర లలట పస సదసల
ఇసటట ననస:68-17-1298
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటరజడడర పస సదసగయల
ఇసటట ననస:68-17-1298
వయససస:53
లస: ససస స
3073 SQX2285856
పపరర: అసజ రజడడర పప సదసల

95-216/541

భరస : రరఘవపలల బరక
ఇసటట ననస:68-17-1297
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల బ
ఇసటట ననస:68-17-1297
వయససస:68
లస: ససస స
3070 MLJ3251022
పపరర: వనసకట లకకమక పస సదసగయల

3062 MLJ3477031
పపరర: లయల షపక

3060 MLJ3249604
పపరర: మయసతనజ బబగస షపక

భరస : లయల షపక
ఇసటట ననస:68-17-1296
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1296
వయససస:47
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-17-1297
వయససస:29
లస: ససస స
3067 SQX2495851
పపరర: మణణకఖస బ

95-216/1068

తసడడ:ద పసదన కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-17-1295
వయససస:28
లస: పప

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1296
వయససస:44
లస: ససస స
3064 SQX1706647
పపరర: కససస బ షపక

3059 SQX2270841
పపరర: కకసడయఖ కకటసశశటట

3072 SQX2232213
పపరర: ఖససస దసదచకలల

95-216/1073

భరస : మమలలసల దసదచకలల
ఇసటట ననస:68-17-1298
వయససస:31
లస: ససస స
95-216/545

3075 SQX0961417
పపరర: రరమ రజడడర వనననపపస

95-216/546

తసడడ:ద చచసచ రజడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:68-17-1299
వయససస:30
లస: పప

95-216/1075 3078 SQX2266898
95-216/547 3077 SQX2433589
3076 SQX0961433
పపరర: చచసచ రజడడర వనననపపస వనననపపస
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప రరగయల
పపరర: కకరస ర పసదయ మలర డడ

తసడడ:ద కకసడన రజడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:68-17-1299
వయససస:52
లస: పప
3079 SQX2266880
పపరర: వననద కలమయర మలర డడ

తసడడ:ద ననగయఖ రరగయల
ఇసటట ననస:68-17-1299
వయససస:29
లస: పప
95-216/1077

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:68-17-1299/1
వయససస:25
లస: పప
3082 AP151000696151
పపరర: శవయఖ సససకలల

95-216/550

95-216/548

3083 SQX2467793
పపరర: శరసతమక సససకరల

95-213/1117

3086 SQX1912302
పపరర: శకనవరస రరవప మయరరబబ యన
తసడడ:ద ససబసరరవప మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:44
లస: పప

3081 AP151000702144
పపరర: నరసమక శసకలల

95-216/549

భరస : నరసయఖ శసకలల
ఇసటట ననస:68-17-1299/2
వయససస:50
లస: ససస స
95-216/1078

భరస : శవయఖ సససకరల
ఇసటట ననస:68-17-1299/2
వయససస:51
లస: ససస స

Deleted

భరస : ననగయఖ రరగయల
ఇసటట ననస:68-17-1299 , 8 LINE
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:68-17-1299/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడన రగసడడ
ఇసటట ననస:68-17-1299/2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసయఖ సససకలల
ఇసటట ననస:68-17-1299/2
వయససస:65
లస: పప
3085 SQX2219491
పపరర: ససబబసయమక రరగయల

3080 SQX1706175
పపరర: పరరశత రగసడడ

95-216/1076

3084 SQX2467280
పపరర: పరరఖత సససకలల

95-216/1079

భరస : హనసమసత రరవప సససకలల
ఇసటట ననస:68-17-1299/2
వయససస:24
లస: ససస స
95-214/204

3087 SQX1912286
పపరర: ససబసరరవప మయరరబబ యన

95-214/205

తసడడ:ద నరసయఖ మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:64
లస: పప
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3088 SQX1948629
పపరర: ననగ మలలర శశరర రగతష
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95-216/551

భరస : వనసకటటశశరరర రగతష
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:32
లస: ససస స
3091 AP151000702201
పపరర: పరరశత మయరరబబ యన

95-216/554

95-216/1080

95-216/558

95-216/559

95-216/560

95-216/563

95-216/955

భరస : ఆసజననయయలల గగడడగయ
ఇసటట ననస:68-17-1310
వయససస:34
లస: ససస స

3101 SQX2188464
పపరర: ననగ సరయ దసరర మలర శశటట

3104 AP151000702027
పపరర: రహహమబన సయఖద

3107 SQX1805258
పపరర: సయఖద ఉమర షపక

3110 SQX0876342
పపరర: ఇమయసబ సయఖద

95-216/566

3113 MLJ3250511
పపరర: ననగజజఖత మమనకపలర

95-216/1083

3116 SQX1547977
పపరర: ననరరయణమక మడతల
భరస : శవ పదసరద మడతల
ఇసటట ననస:68-17-1310
వయససస:36
లస: ససస స

3096 AP151000702021
పపరర: వనసకరయమక తరరపస

95-216/557

3099 SQX2544609
పపరర: రమయ యయ

95-213/1202

3102 SQX2188449
పపరర: రరశ ఉగయర

95-216/1084

తసడడ:ద పదసరద ఉగయర
ఇసటట ననస:68-17-1304
వయససస:19
లస: ససస స
95-216/561

3105 SQX0639773
పపరర: మహహదనన బ సయఖద

95-216/562

భరస : మమలయల సయఖద
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:78
లస: ససస స
95-216/564

3108 SQX0961292
పపరర: మమలయల సయఖద

95-216/565

తసడడ:ద రహహమన సయఖద
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:29
లస: పప
95-220/120

3111 SQX0294900
పపరర: మమలయల సయఖద

95-220/121

తసడడ:ద రహహస
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:29
లస: పప
95-216/567

భరస : వనసకటరరవప మమనకపలర
ఇసటట ననస:68-17-1309
వయససస:38
లస: ససస స
95-216/569

95-216/556

భరస : పదసరద యయ
ఇసటట ననస:68-17-1304
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద రహహమ
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1308
వయససస:24
లస: పప
3115 SQX0745935
పపరర: ససబబసయమక గగడడగయ

95-216/1082

తసడడ:ద శవ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద మమలయల సయద
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:44
లస: పప
3112 SQX1364611
పపరర: గగస మహహదన దన షపక

3098 SQX2384899
పపరర: లకడక తరరపస

3093 SQX0655563
పపరర: మననయఖ మయరరబబ యన

భరస : ఏగయఖ తరరపస
ఇసటట ననస:68-17-1303
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:68-17-1307
వయససస:25
లస: పప
3109 SQX2046084
పపరర: మహమకద సయద

95-216/1081

భరస : వనసకట ససబసరరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:68-17-1304
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-17-1306
వయససస:27
లస: ససస స
3106 SQX1364561
పపరర: మయజబ సయఖద

3095 SQX2194454
పపరర: బబగఖ లకడక మయరబబ ఇన

95-216/553

తసడడ:ద నరసయఖ మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగరరజ తరరపస
ఇసటట ననస:68-17-1303
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయలల ఉగయర
ఇసటట ననస:68-17-1304
వయససస:50
లస: పప
3103 SQX1364546
పపరర: మహబయన షపక

95-216/555

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మమరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏగయఖ తడడపస
ఇసటట ననస:68-17-1303
వయససస:37
లస: పప
3100 SQX0426056
పపరర: పదసరద ఉగయర

3092 SQX1948694
పపరర: రవ పదసరద ఎకరకల

3090 AP151000702202
పపరర: పదక మయరరబబ యన

భరస : ఆసజననయయలల మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ ఎకరకల
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మమరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:27
లస: ససస స
3097 SQX0655597
పపరర: ననగరరజ తడడపస

95-216/552

భరస : శకనవరస రరవప మయరజబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మననయఖ మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1301
వయససస:55
లస: ససస స
3094 SQX2310852
పపరర: జజఖత మమరరబబ ఈనన

3089 SQX1474014
పపరర: హహమ లత మయరజబబ యన

3114 MLJ2133502
పపరర: వనసకటరరవప మమనకపలర

95-216/568

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మమనకపలర
ఇసటట ననస:68-17-1309
వయససస:40
లస: పప
95-216/570

3117 SQX1548132
పపరర: ససబయసలల మడతల

95-216/571

భరస : గయరవయఖ మడతల
ఇసటట ననస:68-17-1310
వయససస:58
లస: ససస స
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3118 MLJ2137388
పపరర: పదసరదస మడతల
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95-216/572

తసడడ:ద గయరవయఖ మడతల
ఇసటట ననస:68-17-1310
వయససస:43
లస: పప
95-216/574

భరస : ఇమయస భబషర మగల
ఇసటట ననస:68-17-1311
వయససస:38
లస: ససస స

3122 SQX0201038
పపరర: గగససయయ పఠరన

95-216/577

తసడడ:ద దరరయయ బబగ మగల
ఇసటట ననస:68-17-1311
వయససస:42
లస: పప

3125 SQX0563114
పపరర: దరరయయ బబగ మగల

95-216/575

95-220/123

తసడడ:ద దరరయయ బబగ
ఇసటట ననస:68-17-1311
వయససస:42
లస: పప

3128 AP151000702151
పపరర: రమణ శవరరతద

95-216/578

95-220/124

భరస : రమమష వలర భననన
ఇసటట ననస:68-17-1312
వయససస:44
లస: ససస స

3131 SQX1613471
పపరర: రమమష వలర భననన

95-216/579

95-214/207

భరస : ననగబర షసక
ఇసటట ననస:68-17-1313
వయససస:27
లస: ససస స

3134 SQX1118919
పపరర: దనదదకలల షరససన

95-220/125

95-214/210

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప ననమయల
ఇసటట ననస:68-17-1313
వయససస:31
లస: పప
3139 SQX1837541
పపరర: ససజజత కటటబబ యన

3137 SQX1591842
పపరర: చసదద శశఖర ననమయల

95-214/208

భరస : శకకరనస కటటబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1314
వయససస:22
లస: ససస స

3140 SQX1907062
పపరర: వనసకట రమణ కకతబబ యనన

95-214/211

95-216/584

తసడడ:ద రరజయఖ కటటబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1314
వయససస:30
లస: పప

3143 SQX1907054
పపరర: రరజయఖ కకతబబ యనన

3129 SQX0426031
పపరర: బబలకకటయఖ శవరరతద

95-216/580

3132 SQX1118935
పపరర: ననగబరరద దనదదకలల

95-214/206

3135 SQX0876375
పపరర: నవన కలమయర పససతచల

95-214/209

3138 SQX1118976
పపరర: ననగయరశఅల దనదదకలల

95-214/212

తసడడ:ద హహసపసన దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-17-1313
వయససస:33
లస: పప
95-216/582

భరస : హరర పదసరద కకతబబ యనన
ఇసటట ననస:68-17-1314
వయససస:30
లస: ససస స

3142 SQX1089292
పపరర: శక కరసత కరటటబబ యన

95-216/1085

తసడడ:ద హనసమసత రరవప పససతచల
ఇసటట ననస:68-17-1313
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప ననమయల
ఇసటట ననస:68-17-1313
వయససస:32
లస: పప
95-216/581

3126 SQX2408045
పపరర: ఆషరబ పఠరన

తసడడ:ద హహసపసన దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-17-1313
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నగయరశఅల దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-17-1313
వయససస:30
లస: ససస స

3136 SQX1591867
పపరర: ససరరష కలమయర ననమయల

95-216/576

తసడడ:ద కకటయఖ శవరరతద
ఇసటట ననస:68-17-1312
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద ననగయఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:68-17-1312
వయససస:45
లస: పప

3133 SQX1209270
పపరర: హమదన షసక

3123 AP151000702148
పపరర: యబససఫ బ మగల

భరస : మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-17-1311
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : చనకకటయఖ శవరరతద
ఇసటట ననస:68-17-1312
వయససస:50
లస: ససస స

3130 SQX1613463
పపరర: రమయదదవ వలర భననన

95-220/122

భరస : దరరయయ బబగ మగల
ఇసటట ననస:68-17-1311
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇమయమ సరహహబ మగల
ఇసటట ననస:68-17-1311
వయససస:59
లస: పప

3127 SQX0395814
పపరర: ఇమయమ బబషర మగల

3120 SQX1073006
పపరర: అసజనయయలల గగడడగయ

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-17-1310
వయససస:39
లస: పప

భరస : సససదన పఠరన
ఇసటట ననస:68-17-1311
వయససస:40
లస: ససస స

3124 SQX0562900
పపరర: ఇమయమ భబషర మగల

భరస : నజరరసషర�
ఇసటట ననస:68-17-1316
వయససస:39
లస: ససస స

95-216/573

తసడడ:ద చచదయఖ మడతల
ఇసటట ననస:68-17-1310
వయససస:65
లస: పప

3121 SQX0200626
పపరర: రరహనన మగల

3144 MLJ3766995
పపరర: జజన బబగమ� షపక�

3119 SQX0226548
పపరర: గయరవయఖ మడతల

3141 AP151000702387
పపరర: ననగమక కరటటబబ యన

95-216/583

భరస : రరజయఖ కరటటబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1314
వయససస:65
లస: ససస స
95-216/585

తసడడ:ద ఆవపలయ కకతబబ యనన
ఇసటట ననస:68-17-1314
వయససస:63
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-214/213

3145 MLJ3766987
పపరర: జజన బ� షపక�

భరస : లయల హన వర �
ఇసటట ననస:68-17-1316
వయససస:69
లస: ససస స

95-214/214

3146 MLJ3760337
పపరర: నజర బబషర� షపక�

95-214/215

తసడడ:ద లయల అహకద�
ఇసటట ననస:68-17-1316
వయససస:45
లస: పప
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3147 SQX1165662
పపరర: అలయర బ షపక
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95-216/586

భరస : ఘన సససద షపక
ఇసటట ననస:68-17-1317
వయససస:26
లస: ససస స
3150 SQX1706936
పపరర: జజన బ షపక

95-216/589

95-216/593

3154 AP151000702101
పపరర: జమలయ షపక

95-216/596

3157 SQX1907302
పపరర: బబజ షపక

95-216/1086

3160 SQX2561199
పపరర: శకనవరస రరవప కకమమర
తసడడ:ద చన వనసకయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:68-17-1319
వయససస:53
లస: పప

3162 SQX1907146
పపరర: వనత ససదస

3163 AP151000702284
పపరర: సరమయమ జఖస సససకర

95-216/599

భరస : శకనస ససదస
ఇసటట ననస:68-17-1319
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద ననర మహమకద
ఇసటట ననస:68-17-1319
వయససస:33
లస: పప
3168 SQX1239582
పపరర: ధన లకడక వళళళ
భరస : శకనస వళళళ
ఇసటట ననస:68-17-1320
వయససస:28
లస: ససస స

3166 SQX1118893
పపరర: గగపసననథ మదమసచ

95-220/127

3169 SQX1239541
పపరర: రవణ వళళ

తసడడ:ద మనననయఖ మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-17-1401
వయససస:31
లస: పప

95-216/597

95-213/1208

3155 AP151000702107
పపరర: మహబబబ బ

95-216/595

3158 SQX0695932
పపరర: ససలయర షపక

95-220/126

3161 SQX2561207
పపరర: ననగరసదదస కకమమర

95-215/1721

భరస : శకనవరసరరవప కకమమర
ఇసటట ననస:68-17-1319
వయససస:49
లస: ససస స
95-216/600

3164 SQX1356170
పపరర: లకకకననరరయణ సససకర

95-216/601

తసడడ:ద ససబబసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-17-1319
వయససస:30
లస: పప
95-214/216

3167 SQX1379719
పపరర: సససదన షపక

95-214/217

తసడడ:ద సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-17-1320
వయససస:51
లస: పప
95-220/128

3170 SQX0941179
పపరర: ననగరశశరర కసచరర

95-214/218

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-17-1327
వయససస:43
లస: ససస స
95-214/220

తసడడ:ద అననననయలల
ఇసటట ననస:68-17-1327
వయససస:43
లస: పప

భరస : యరకయఖ వనలలలల
ఇసటట ననస:68-18
వయససస:65
లస: ససస స

95-216/591

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:68-17-1318
వయససస:54
లస: పప

భరస : అపరలరరవప వళళ
ఇసటట ననస:68-17-1320
వయససస:49
లస: ససస స

95-216/602 3175 SQX1270040
3174 SQX1356691
పపరర: నరసససహ రరవప మయరరబబ యన
పపరర: రగశమక వనలలలల

3152 SQX1848902
పపరర: షపక మధర

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:68-17-1318
వయససస:90
లస: ససస స

తలర : పదనకవత మదమసచ
ఇసటట ననస:68-17-1320
వయససస:32
లస: పప

95-214/219 3172 SQX0941153
3171 SQX1423805
పపరర: వనసకట సరయ కలమయర సససకర
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-17-1327
వయససస:25
లస: పప

95-216/594

భరస : ససబబసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-17-1319
వయససస:50
లస: ససస స
95-216/1087

95-216/588

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1317
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద మయధనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1318
వయససస:51
లస: పప

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:68-17-1318 , 8th line , L R Col
వయససస:47
లస: ససస స

3165 SQX2318947
పపరర: రబబసన మహమకద

95-216/590

భరస : లయలఅహమకద షపక
ఇసటట ననస:68-17-1318
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1318
వయససస:19
లస: పప
3159 SQX2161214
పపరర: ససలయసనన షపక

3151 SQX1848894
పపరర: చటటటష షపక

3149 MLJ3249851
పపరర: దరరయయ బ షపక

భరస : దరరయయ ఇమయస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1317
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద బయడద షపక
ఇసటట ననస:68-17-1317
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-17-1317
వయససస:49
లస: పప
3156 SQX1907229
పపరర: మదరసర షపక

95-216/587

భరస : ననగబర వల దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-17-1317
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజ బ షపక
ఇసటట ననస:68-17-1317
వయససస:84
లస: ససస స
3153 SQX1356444
పపరర: బయడద షపక

3148 SQX0701896
పపరర: ఫరతమయ దనదదకలల

3173 SQX1548454
పపరర: వనసకటయఖ వలర పపణణన

95-214/221

తసడడ:ద రరమయఖ వలర పపణణన
ఇసటట ననస:68-17-1327
వయససస:75
లస: పప
95-215/222

3176 SQX0728931
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-216/603

తసడడ:ద ఇబదహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-18-1308
వయససస:81
లస: పప
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95-214/222

భరస : రరజరశ�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:33
లస: ససస స
3180 AP151000705021
పపరర: వజయలకడక రరగర�

95-214/225

95-214/228

95-214/231

95-214/1153

95-216/1089

3187 AP151000699402
పపరర: శకనవరసరరవప రరగర�

3190 SQX1364389
పపరర: మహమకద రఫస షపక

3193 SQX1423797
పపరర: జజనస షపక

95-216/606

3196 SQX1605361
పపరర: మసరసనమక గబడపరటట

95-214/232

తసడడ:ద వనసకట కకటట శవ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:27
లస: ససస స

3199 SQX0019844
పపరర: శవ పరరశత మయరరబతష
స న�

95-216/604

3185 SQX0002402
పపరర: రరజరశ సవరస�

95-214/230

3188 SQX1778059
పపరర: మసరసన వల షపక

95-214/233

3191 SQX1364330
పపరర: ససభబన వల షపక

95-216/605

తసడడ:ద కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:27
లస: పప
95-214/234

3194 SQX1423789
పపరర: సలయస షపక

95-214/235

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-18-1322
వయససస:45
లస: పప
95-214/236

3197 SQX1530329
పపరర: ససధఖ రరణణ జకక

95-214/237

తసడడ:ద మహన రరవప జకక
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:24
లస: ససస స
95-214/239

భరస : వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:34
లస: ససస స

95-214/241 3202 SQX0002451
3201 SQX1548553
పపరర: జతదసదద కకషష పదసరద పపలవరరస
పపరర: సతఖననరరయణ మయరరబతష
స న

95-214/227

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద బబ లర యఖ గబడపరటట
ఇసటట ననస:68-18-1322/1
వయససస:64
లస: ససస స
95-214/238

3182 SQX0636241
పపరర: అబయనల షరరఫ� షపక�

తసడడ:ద వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:37
లస: పప

భరస : అకసర మహమకద
ఇసటట ననస:68-18-1322
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1322
వయససస:28
లస: పప
3198 SQX1065615
పపరర: పదమల రరణణ పపలవరరస

95-214/229

తసడడ:ద కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:20
లస: ససస స
3195 SQX0880401
పపరర: లయల బబబయ షపక

3184 MLJ3759792
పపరర: అమర రరగర

95-214/224

తసడడ:ద కరరమయలయర�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:55
లస: పప

భరస : లయల బబబయ షపక
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:21
లస: ససస స
3192 SQX2198059
పపరర: రజషక షపక

95-214/226

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద హహసససనసరహహబ�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:52
లస: పప
3189 SQX1990704
పపరర: సమరర షపక

3181 AP151000705244
పపరర: హలమయబ షపక�

3179 MLJ3765104
పపరర: లయలస షపక

భరస : కరరమయలయర
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసనశల�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:30
లస: పప
3186 AP151000699188
పపరర: కరరమబలయర షపక�

95-214/223

భరస : బబబయ�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:68-18-1321
వయససస:47
లస: ససస స
3183 SQX0504134
పపరర: ననగబర బబబయ షపక�

3178 MLJ3765112
పపరర: పదక అనసరరధల�

3200 SQX0019836
పపరర: కలమయరర కటటకల�

95-214/240

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/242

95-214/243
3203 SQX0002477
పపరర: వనసకట ననరరయణ మయరరబతష
స న

తసడడ:ద వనసకట కకటట శవ సససదర రరవప పపలవ
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద గరలలయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద గరలలయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:37
లస: పప

3204 SQX0002386
పపరర: శకనవరసరరవప కటటకల

95-214/245
3205 SQX0741439
పపరర: వనసకట కకటట శవ సససదర రరవప
పపలవరరస
తసడడ:ద మలర ఖరరనన రరవప
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:49
లస: పప

3206 SQX0758565
పపరర: లలయ వరరసదద కలమయర పపలవరరస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:44
లస: పప

95-214/244

95-220/129

తసడడ:ద శవ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:68-18-1323
వయససస:28
లస: పప

Page 112 of 389

3207 SQX0201236
పపరర: మయధవ సససకర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-216/607

భరస : పరపరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-18-1324
వయససస:38
లస: ససస స
3210 SQX1364298
పపరర: గగపరల కకషష అసకరల

95-216/610

95-214/246

95-214/249

95-214/251

95-214/254

95-216/615

95-214/256

తసడడ:ద అనశర మహమకద
ఇసటట ననస:68-18-1331
వయససస:22
లస: పప

3220 AP151000705147
పపరర: మహమబబబస� షపక�

3223 SQX1357921
పపరర: వనసకట లకడక సవలస

3226 SQX2166783
పపరర: పదవణ కలమయర శవరస

3229 SQX1198887
పపరర: ససజజత వపటర

95-214/259

3232 SQX0317420
పపరర: ఫజలలననసర షపక

95-214/252

3235 SQX1373927
పపరర: అనశర మహమకద
తసడడ:ద అబయనల అజజ మహమకద
ఇసటట ననస:68-18-1331
వయససస:47
లస: పప

3215 MLJ3758539
పపరర: రరమకకషష క�ేసపపల

95-214/248

3218 MLJ3765096
పపరర: ననగమణణ� సవరస�

95-214/250

3221 AP151000699050
పపరర: రమమష సవరస�

95-214/253

తసడడ:ద వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:44
లస: పప
95-216/613

3224 SQX1359018
పపరర: రవ కలమయర సవరస

95-216/614

తసడడ:ద వర సరశమ సవరస
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:37
లస: పప
95-216/1091

3227 SQX0423582
పపరర: ససనత� ననరరశశటట �

95-214/255

భరస : బదహకస�
ఇసటట ననస:68-18-1329
వయససస:30
లస: ససస స
95-214/257

3230 SQX1198911
పపరర: రమణమక వపటర

95-214/258

భరస : లసగయఖ వపటర
ఇసటట ననస:68-18-1331
వయససస:51
లస: ససస స
95-216/616

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1331
వయససస:42
లస: ససస స
95-216/618

95-216/1090

భరస : రవకలమయర�
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప వపటర
ఇసటట ననస:68-18-1331
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరర రరవప వపటర
ఇసటట ననస:68-18-1331
వయససస:33
లస: పప
3234 SQX1706506
పపరర: ఫయయజ మహమకద

95-216/612

తసడడ:ద రవ కలమయర శవరస
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-18-1329
వయససస:32
లస: ససస స
3231 SQX1198937
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వపటర

3217 SQX1705896
పపరర: పదక కకసపల

3212 SQX2237329
పపరర: పపరరషమ ససగ

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1326
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సవలస
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద రతస యఖ సవరస
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:72
లస: పప
3228 SQX1144237
పపరర: రమణ మదనస

95-214/247

భరస : రహసతషలయర�
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద రతస యఖ�
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:65
లస: పప
3225 SQX1358838
పపరర: వర సరశమ సవరస

3214 SQX0636217
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప� తషసగర�

95-216/609

భరస : పపరష చసదద రరవప ససగ
ఇసటట ననస:68-18-1325
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష కకసపల
ఇసటట ననస:68-18-1326
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరసరశమ�
ఇసటట ననస:68-18-1328
వయససస:61
లస: ససస స
3222 AP151000699530
పపరర: వరరసరశమ సవరస�

95-216/611

తసడడ:ద రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:68 -18-1326
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-18-1326
వయససస:67
లస: పప
3219 MLJ3765070
పపరర: పరరశత సవరస�

3211 SQX0639708
పపరర: ఆసజననయయలల అసకరల

3209 SQX0961474
పపరర: జయ లకడక అసకరల

భరస : ఆసజననయయలల అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1325
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద యలర యఖ అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1325
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:68-18-1326
వయససస:36
లస: ససస స
3216 MLJ3758521
పపరర: వనసకటససబసయఖ కకసపల�

95-216/608

తసడడ:ద శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-18-1324
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1325
వయససస:25
లస: పప
3213 SQX0019802
పపరర: లకడక గగడడగయ�

3208 AP151000696419
పపరర: పరపరరరవప సససకర

3233 SQX1907336
పపరర: ఫయయజ మహమకద

95-216/617

తసడడ:ద అనవర మహమకద
ఇసటట ననస:68-18-1331
వయససస:20
లస: పప
95-216/619

3236 SQX2209807
పపరర: వనసకయమక ననగరరకరసత

95-216/1092

భరస : కరశయఖ ననగరరకసటట
ఇసటట ననస:68-18-1332
వయససస:41
లస: ససస స
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3237 SQX1358796
పపరర: ఉమమర షపక
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95-216/620

భరస : అబయనల ఖయదర జలయన షపక
ఇసటట ననస:68-18-1333
వయససస:38
లస: ససస స
3240 SQX1358705
పపరర: శరసత సశరరప కకసపల

95-216/622

95-216/625

95-216/628

95-216/631

95-216/634

95-216/637

95-216/1093

Deleted
95-216/641

భరస : శవ ససబబసరరవప వపడత
ఇసటట ననస:68-18-1341
వయససస:57
లస: ససస స
3264 SQX0226571
పపరర: శకలసతలమక దనమరర
తసడడ:ద పరరశ రరమయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:68-18.1341
వయససస:75
లస: పప

95-216/629

3250 SQX1474048
పపరర: శరకవణణ అసకరల

3253 MLJ3477395
పపరర: ససబబసరరవప అసకరల

3256 SQX1706449
పపరర: శవ కలమయర పససపపల

3259 SQX2211423
పపరర: ససశల ఆదదన

95-216/632

95-216/635

3265 SQX1547795
పపరర: ననగమలలర శశరర నలర బబ తషల
భరస : చసదద శశఖర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-18-1342
వయససస:34
లస: ససస స

95-216/627

3248 AP151000702248
పపరర: రరహననబబగస షపక

95-216/630

3251 SQX0961466
పపరర: లకకక అసకరల

95-216/633

3254 SQX0961458
పపరర: వనసకటటశశరరర అసకరల

95-216/636

తసడడ:ద ఎలర యఖ అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1339
వయససస:59
లస: పప
95-216/638

3257 SQX0718197
పపరర: ననగరరజ చసతకకకసదద

95-216/639

తసడడ:ద సతఖననరరయణ చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:68-18-1340
వయససస:44
లస: పప
95-216/1094

3260 SQX1373620
పపరర: ససనత దనమరర

95-216/640

భరస : ననగరరజ దనమరర
ఇసటట ననస:68-18-1341
వయససస:29
లస: ససస స
95-216/642

తసడడ:ద శవససబబసరరవప వపడత
ఇసటట ననస:68-18-1341
వయససస:31
లస: పప
95-216/724

3245 SQX0718130
పపరర: సతఖననరరయణ బబ నస

భరస : వనసకటటశశరరర అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1339
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగరరరనన ఆదదన
ఇసటట ననస:68-18-1340
వయససస:22
లస: ససస స
3262 SQX0718122
పపరర: ననగ ససధకర వపదతన

95-216/624

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1338
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద రమణ పససపపల
ఇసటట ననస:68-18-1340
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద ననగయఖ ఆదదన
ఇసటట ననస:68-18-1340
వయససస:29
లస: పప
3261 SQX0201285
పపరర: శశషషకలమయరర వపడత

3247 SQX1861129
పపరర: భబరత కకలర

3242 SQX0226597
పపరర: బబలకకషష కకసపల

తసడడ:ద పసదన వనసకటబదవప బబ నస
ఇసటట ననస:68-18-1336
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1339
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగరరజ చసతకకకసదద
ఇసటట ననస:68-18-1340
వయససస:38
లస: ససస స
3258 SQX2255479
పపరర: ననగరరరనన ఆదదన

95-216/626

భరస : ససరరసదద అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1339
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర అసకరల
ఇసటట ననస:68-18-1339
వయససస:33
లస: పప
3255 SQX0702084
పపరర: పలర వ చసతకకకసదద

3244 SQX0702340
పపరర: అమకడడ బబ నస

95-202/916

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ కకసపల
ఇసటట ననస:68-18-1335
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటసరశరరవ కకలర
ఇసటట ననస:68-18-1337
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-18-1338
వయససస:61
లస: పప
3252 SQX1358150
పపరర: ససరరసదద అసకరల

95-216/623

భరస : సతఖననరరయణ బబ నస
ఇసటట ననస:68-18-1336
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససధనకర బబ తష
ఇసటట ననస:68-18-1337
వయససస:35
లస: ససస స
3249 SQX1358200
పపరర: మసరసన వల షపక

3241 SQX0317461
పపరర: సససదమక చనగసటట

3239 SQX2167633
పపరర: రమణ ససకర

తలర : ఆసజననయయలల ససకర
ఇసటట ననస:68-18-1335
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చనగసటట
ఇసటట ననస:68-18-1335
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ కకసపల
ఇసటట ననస:68-18-1335
వయససస:38
లస: పప
3246 SQX1854389
పపరర: ఏలసరమక బబ టటట

95-216/621

తసడడ:ద దనదన వల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1333
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబలకకషష కకసపల
ఇసటట ననస:68-18-1335
వయససస:30
లస: ససస స
3243 SQX0226589
పపరర: రరమకకకషష కకసపల

3238 SQX1358762
పపరర: అబయనల ఖయదర జలయన షపక

95-216/643
3263 SQX0226563
పపరర: శవ ససబబసరరవప వపడత వపడత

తసడడ:ద పపరయఖ వపడత
ఇసటట ననస:68-18-1341
వయససస:60
లస: పప
95-216/644

3266 SQX0950642
పపరర: అతక అల షపక

95-214/260

తసడడ:ద ఆబద అల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:26
లస: పప
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3267 SQX1065565
పపరర: మయననన షపక
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95-214/261

తసడడ:ద మరర
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:26
లస: పప
3270 SQX1548108
పపరర: కరససలల షపక

95-216/645

95-216/648

3274 SQX1165753
పపరర: మహబయ ససభబన షపక

95-216/651

3277 SQX1358010
పపరర: కలమయర గరననల

95-216/654

3280 SQX1548165
పపరర: ఖయదర బ షపక
భరస : పసద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-18.1344
వయససస:49
లస: ససస స

3282 SQX2338705
పపరర: వనసకట ననరరయణ ఆదదన

3283 SQX0859603
పపరర: రరఘవ రజడడర ఓగరరరల

95-205/740

తసడడ:ద ననగయఖ ఆదదన
ఇసటట ననస:68-18-1346
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వరరసజననయయలల శరఖమబరర
ఇసటట ననస:68-18-1346
వయససస:40
లస: పప
3288 SQX1933175
పపరర: ననగ మలర శశరర వరరకలటట

95-187/25

తసడడ:ద కరశ�
ఇసటట ననస:68-18-1347
వయససస:36
లస: పప

95-216/652

3289 SQX1911262
పపరర: రరథనణన కలమయరర మయణగ

95-214/268

3292 SQX1899541
పపరర: వరయఖ వరరకలటట

95-216/725

3295 MLJ3759818
పపరర: చనన కరశ� హనసకలకకసడ�
తసడడ:ద కరశ�
ఇసటట ననస:68-18-1347
వయససస:39
లస: పప

3275 SQX1548074
పపరర: ఖయససస షపక

95-216/650

3278 SQX1547936
పపరర: ఖయససస షపక

95-216/653

3281 SQX2194777
పపరర: మయబయనన షపక

95-216/1095

భరస : మయబయ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:19
లస: ససస స
95-214/264

3284 SQX1381045
పపరర: సరసబ శవ రరవప శరఖమబరర

95-214/265

తసడడ:ద వరరసజననయయలల శరఖమబరర
ఇసటట ననస:68-18-1346
వయససస:41
లస: పప
95-216/1096

3287 SQX1250208
పపరర: నళన శరఖమబరర

95-220/130

భరస : సరసబ శవ రరవప శరఖమబరర
ఇసటట ననస:68-18-1346
వయససస:34
లస: ససస స
95-214/266

3290 SQX1912971
పపరర: మణణకసట వరరకలటట

95-214/267

తసడడ:ద వరయఖ వరరకలటట
ఇసటట ననస:68-18-1346/1
వయససస:23
లస: పప
95-221/9

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వరరకలటట
ఇసటట ననస:68-18-1346/1
వయససస:53
లస: పప
95-214/270

95-216/647

తసడడ:ద ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మయణగ
ఇసటట ననస:68-18-1346/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద కరసతనరరవప మయణగ
ఇసటట ననస:68-18-1346/1
వయససస:38
లస: పప
3294 MLJ3759800
పపరర: బబల కరశ� హనసకలకకసడ�

3286 SQX2338887
పపరర: మలర శశరర ఆదదన

3272 SQX1358085
పపరర: సరగజ గరననల

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ ఆదదన
ఇసటట ననస:68-18-1346
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరయఖ వరరకలటట
ఇసటట ననస:68-18-1346/1
వయససస:50
లస: ససస స
3291 SQX1911494
పపరర: శకనవరస రరవప మయణగ

95-216/649

తసడడ:ద వనసకట నరస రజడడర
ఇసటట ననస:68-18-1346
వయససస:38
లస: పప
95-216/655

95-214/263

భరస : తదభయవన చనరర గరననల
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద తదభయవన చనరర గరననల
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వర హనసమసత రరవప గరననల
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:75
లస: పప

3285 SQX1474022
పపరర: సరసబశవ రరవప శరఖమబరర

95-216/646

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:29
లస: పప
3279 SQX1357970
పపరర: తదభయవన చనరర గరననల

3271 SQX1548090
పపరర: హహసపసన బ షపక

3269 SQX1380815
పపరర: ఏడడకకసడలల సససగసశశటట

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:73
లస: ససస స
3276 SQX1358051
పపరర: మసరసన వల షపక

95-214/262

తసడడ:ద వనసకట రరమ రరవప పరధద
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-18-1344
వయససస:28
లస: ససస స
3273 SQX1548066
పపరర: సససదనబ షపక

3268 SQX1244797
పపరర: లకకకకరసత కలమయర పరధద

3293 SQX1138826
పపరర: మసగ కకసడడ

95-214/269

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:68-18-1347
వయససస:44
లస: ససస స
95-214/271

3296 SQX1968510
పపరర: రరమలకడక కకమమర

95-212/236

భరస : బబబయ కకమమర
ఇసటట ననస:68-18-1350
వయససస:44
లస: ససస స
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95-216/656

తసడడ:ద బబబయ కకమమర
ఇసటట ననస:68-18-1350
వయససస:23
లస: పప
3300 SQX2231991
పపరర: అనసరరధ ఏతదద

95-216/1098

95-214/272

95-214/275

95-216/660

తసడడ:ద మహమకద షపక
ఇసటట ననస:68-18-1357
వయససస:25
లస: పప
3315 SQX2261014
పపరర: దసరర దదవ దదమల

95-216/1101

95-216/664

తసడడ:ద హహసపన వల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1361
వయససస:19
లస: పప

95-216/658

95-216/667

3310 SQX0851717
పపరర: వనసగయఖ అదదన

95-220/131

95-216/662

95-216/1102

3308 SQX1861251
పపరర: వనసకరటరమణ ఆదదన

95-216/659

3311 SQX1139006
పపరర: ననగయఖ ఆదదన

95-220/132

3314 SQX0961441
పపరర: వనసకటటసశర రజడడర దదరరనల

95-216/663

3317 SQX2167336
పపరర: రగశమక డదరనల

95-220/1161

భరస : వనసకట రజడడర డదరనల
ఇసటట ననస:68-18-1358
వయససస:54
లస: ససస స

3319 SQX1854355
పపరర: మయనన పఠరన

3325 SQX2197895
పపరర: రసజన బఇవనస షపక

95-214/274

తసడడ:ద వనసకట రజడడర దదరరనల
ఇసటట ననస:68-18-1358
వయససస:36
లస: పప

95-216/665

3320 SQX0880393
పపరర: ననయబ రసనల పఠరన

95-216/666

తసడడ:ద కరరమబలయర పఠరన
ఇసటట ననస:68-18-1359/1
వయససస:26
లస: పప
95-216/1103

భరస : నయయబ పఠరన
ఇసటట ననస:68-18-1359/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-215/1485

3305 SQX1059568
పపరర: ననగ రరజ ఆదదన

తసడడ:ద యరక ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:62
లస: పప

3313 SQX0718098
పపరర: అసజరజడడర దదరరనల

3322 SQX2285039
పపరర: కగసర పఠరన

95-216/1100

భరస : ససధనకర ఆదదన
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమయలయర పఠరన
ఇసటట ననస:68-18-1359/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ససలయసన పఠరన
ఇసటట ననస:68-18-1359/1
వయససస:50
లస: పప
3324 SQX2146462
పపరర: సససదసలల షపక

3307 SQX1309468
పపరర: పదసనన ఆదదన

3316 SQX2283521
పపరర: దదపసక డదరనల

3302 SQX2232023
పపరర: సనన ఏథదద

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసజ రజడడర డదరనల
ఇసటట ననస:68-18-1358
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ ససబబసరరవప వపడత
ఇసటట ననస:68-18-1359
వయససస:31
లస: ససస స
3321 SQX0880385
పపరర: కరరమబలయర పఠరన

95-214/273

తసడడ:ద వనసకటరజడడర దదరరనల
ఇసటట ననస:68-18-1358
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రజడడర దదమల
ఇసటట ననస:68-18-1358
వయససస:28
లస: ససస స
3318 SQX0702308
పపరర: ససభబషసన వపడత

3304 SQX1059519
పపరర: ననగమక ఆదదన

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:37
లస: పప
95-216/661

95-216/1097

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప ఏథదద
ఇసటట ననస:68-18-1354
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసగయఖ ఆదదన
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగయఖ ఆదదన
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:41
లస: పప
3312 SQX1452465
పపరర: ఒమర మకకసయయర షపక

95-216/1099

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగయఖ అదదన
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:38
లస: పప
3309 SQX1861236
పపరర: ససధనకర ఆదదన

3301 SQX2232049
పపరర: సరశత ఏథదద

3299 SQX2213148
పపరర: గసగర తనడడగడప

భరస : వనసకటటశశరరర తనడడగడప
ఇసటట ననస:68-18-1354
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప ఏథదద
ఇసటట ననస:68-18-1354
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:68-18-1355
వయససస:28
లస: ససస స
3306 SQX1381060
పపరర: వనసగయఖ అదదన

95-216/657

తసడడ:ద వరయఖ కకమమర
ఇసటట ననస:68-18-1350
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప ఏతదద
ఇసటట ననస:68-18-1354
వయససస:34
లస: ససస స
3303 SQX1059535
పపరర: రజన ఆదదన

3298 SQX1964337
పపరర: బబబయ కకమమర

3323 AP151000696107
పపరర: శకనవరసరరవప సససకర

95-216/668

తసడడ:ద పసదచఎలర యఖ సససకర
ఇసటట ననస:68-18-1360
వయససస:65
లస: పప
95-216/1104

భరస : హహసపన వల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1361 , 6th line
వయససస:36
లస: ససస స

3326 SQX2197499
పపరర: హహసపన వల షపక

95-216/1105

తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1361 , 6th line
వయససస:44
లస: పప
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95-216/669

భరస : అబద అల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1362
వయససస:44
లస: ససస స
95-216/671

భరస : దనదన పసర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:30
లస: ససస స

3331 SQX1907500
పపరర: వనసకట లకడక బబసస

95-216/674

తసడడ:ద జమయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68--18-1363
వయససస:68
లస: పప

3334 SQX2195535
పపరర: శవమక ససదస

3337 SQX1357806
పపరర: రమణ సససకర

భరస : కకట వనసకట సతఖననరరయణ సపటట ననన
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఎలర రరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-18-1364
వయససస:33
లస: ససస స

3339 SQX2167401
పపరర: సతనఖలల సవఆలమ

3340 SQX2167252
పపరర: జయ లకడక సవరస

95-216/1109

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర సవఆలమ
ఇసటట ననస:68-18-1364
వయససస:32
లస: పప
95-216/677

భరస : కకటటశశరరరవప రరచనబతష
స న
ఇసటట ననస:68-18-1366
వయససస:45
లస: ససస స

3343 AP151000702048
పపరర: దమయసత రరచనబతష
స న

95-216/1106

95-216/680

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరచనబతష
స న
ఇసటట ననస:68-18-1366
వయససస:85
లస: పప

3346 SQX2279149
పపరర: ఆశరజజఖత రరచబతష
స న

95-216/675

95-216/681

3349 SQX2195402
పపరర: వనగజశయయ వనమయల

తసడడ:ద ఆసజననయయలల మయరరబబ యన
ఇసటట ననస:68-18-1367
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:68-18-1367
వయససస:56
లస: పప

3351 SQX2284685
పపరర: వనసకటటష వనమయల

3352 AP151000702073
పపరర: భబలకడక గగపసశశటట

95-216/1115

తసడడ:ద వనగజశయయ వనమయల
ఇసటట ననస:68-18-1367
వయససస:26
లస: పప

95-216/1110

3355 SQX0630509
పపరర: నరసససహరరజ మయరరశశటట
తసడడ:ద శకరరమయలల
ఇసటట ననస:68-18-1368
వయససస:70
లస: పప

3335 SQX2451482
పపరర: శవమక ససదస

95-216/1107

3338 MLJ3478302
పపరర: యలయర రరవప సససకర

95-216/676

3341 NDX2411643
పపరర: గగపస సస మ

94-216/20

తసడడ:ద పపనన రరవప సస మ
ఇసటట ననస:68-18-1365
వయససస:21
లస: పప
95-216/678

3344 SQX0718171
పపరర: కకటటశశరరరవప రరచనబతష
స న

95-216/679

తసడడ:ద కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:68-18-1366
వయససస:54
లస: పప
95-216/1111

3347 SQX2243640
పపరర: సససధస రరచబతష
స న

95-216/1112

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-18-1366
వయససస:22
లస: ససస స
95-216/1113

3350 SQX2391431
పపరర: కరరమయలర షపక

95-216/1114

తసడడ:ద దనదనఫసర
ఇసటట ననస:68-18-1367
వయససస:30
లస: పప
95-216/682

భరస : లకడక ననరరయణ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:68-18-1368
వయససస:29
లస: ససస స
95-216/684

95-216/673

తసడడ:ద శకనవరసరరవప సససకర
ఇసటట ననస:68-18-1364
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-18-1366
వయససస:23
లస: ససస స

3348 SQX1584110
పపరర: శసకర మయరరబబ యన

3332 AP151000702246
పపరర: మసరసనస షపక

భసధసవప: పపలర యయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప రరచనబతష
స న
ఇసటట ననస:68-18-1366
వయససస:79
లస: ససస స

3345 AP151000696119
పపరర: పరసడడరసగవఠల రరచనబతష
స న

95-216/670

భరస : దనదనపసరర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర సవరస
ఇసటట ననస:68-18-1364
వయససస:25
లస: ససస స

3342 AP151000702049
పపరర: లకకకరరజఖస రరచనబతష
స న

తసడడ:ద రమణయఖ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:68-18-1368
వయససస:47
లస: పప

95-216/672

భరస : పపలర యఖ ససదస
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:49
లస: ససస స
95-216/1108

3329 SQX1364447
పపరర: నగరనన షపక

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బబసస
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:49
లస: ససస స

3333 SQX1357871
పపరర: దనద పసర షపక

3354 SQX1584128
పపరర: లకడక ననరరయణ గగపసశశటట

95-215/223

తసడడ:ద చచననపల బబసస
ఇసటట ననస:68-18-1363
వయససస:56
లస: పప

3330 SQX1406249
పపరర: ననగబర బ షపక

3336 SQX2161701
పపరర: ధనలకడక సపటట ననన

3328 SQX1910579
పపరర: ననరరయణ బబసస

3353 AP151000702062
పపరర: ననగరసదదస మయరరశశటట

95-216/683

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-18-1368
వయససస:65
లస: ససస స
95-216/685

3356 NDX2411528
పపరర: పదవలర క మయరరససటట

94-216/21

తసడడ:ద శకనస మయరరససటట
ఇసటట ననస:68-18-1369
వయససస:20
లస: ససస స
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95-216/686

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-18-1369
వయససస:43
లస: ససస స
3360 SQX0639757
పపరర: లకడకననరరయణ మయరరశశటట

95-216/689

95-214/1242

95-216/693

95-216/696

95-216/1118

95-216/1120

95-216/699

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1384
వయససస:49
లస: ససస స

3370 SQX2284719
పపరర: మలర ఖయరరనన రరవప కలపలల

95-216/702

95-216/1116

3365 SQX1358515
పపరర: బబజ బ షపక

95-216/692

3368 SQX1165738
పపరర: కరమమశశర రరవప వనలలలరర

3371 SQX2208825
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కలపలల

95-216/1119 3374 SQX0079632
3373 SQX2198224
పపరర: ననగ సరయ కలమయర వనలలలరర
పపరర: శకదదవ కలపరలల

3376 SQX1357715
పపరర: ననరరయణమక కపలల

3379 SQX1024116
పపరర: రరజశన షపక

3382 AP151000696211
పపరర: గఫరల షపక

3385 SQX1059634
పపరర: కసదసకలరర రసగననయకలలల
తసడడ:ద రసగయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1384
వయససస:28
లస: పప

95-216/695

95-216/1117

తసడడ:ద మలలర స కకసడయఖ కలపలల
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:40
లస: పప
95-220/133

భరస : మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:36
లస: ససస స
95-216/697

3377 SQX1364512
పపరర: షరరకల షపక

95-216/698

భరస : ఇరరలన షపక
ఇసటట ననస:68-18-1374
వయససస:25
లస: ససస స
95-216/700

3380 SQX0830430
పపరర: రరజజశన షపక

95-216/701

తసడడ:ద గఫరర
ఇసటట ననస:68-18-1374
వయససస:28
లస: పప
95-216/703

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:68-18-1374
వయససస:61
లస: పప
95-214/277

95-216/690

తసడడ:ద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద గ�ే్హర షపక
ఇసటట ననస:68-18-1374
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద గఫరలర
ఇసటట ననస:68-18-1374
వయససస:32
లస: పప
3384 AP151000705485
పపరర: ననమలమక కసదసకలరర

95-216/694

భరస : కకసడయఖ కపలల
ఇసటట ననస:68-18-1373
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : గఫరర
ఇసటట ననస:68-18-1374
వయససస:52
లస: ససస స
3381 SQX0718361
పపరర: ఇరరలన షపక

3367 SQX0201210
పపరర: మలలశశరర వనలలలరర

3362 MLJ2130078
పపరర: వనసకటటశశరరర కరజక

భరస : చనన షరవల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప వనలలలరర
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కలమకరర
ఇసటట ననస:68-18-1371 , 9th line
వయససస:37
లస: ససస స
3378 AP151000702327
పపరర: బషసరర షపక

95-216/691

తసడడ:ద మలలమకననర నయయ కలపలల
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:40
లస: పప

భరస : శశషష కలమయర చరరరజపఅల
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:25
లస: ససస స
3375 SQX2190569
పపరర: వరసవ కలమకరర

3364 SQX1861327
పపరర: వసరసత చథరరజపఅల

95-216/688

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-18-1370
వయససస:59
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయదర వల షపక
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:39
లస: పప
3372 SQX2169548
పపరర: వరససత చరరరజపఅల

95-217/833

తసడడ:ద షపశరకలమయర చథరరజపఅల
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ చచనననరర
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:54
లస: ససస స
3369 SQX1358580
పపరర: చననషర వల షపక

3361 SQX2217586
పపరర: పదవళక మయరరశశటట

3359 SQX0285882
పపరర: శకనవరసరరవప మయరరశశటట

తసడడ:ద నరసససహరరజ
ఇసటట ననస:68-18-1369
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద శకనస మయరరశశటట
ఇసటట ననస:68-18-1369
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరజక
ఇసటట ననస:68-18-1371
వయససస:51
లస: ససస స
3366 MLJ3250669
పపరర: వనసకరయమక చచనననరర

95-216/687

భరస : లకకషత ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-18-1369
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:68-18-1369
వయససస:56
లస: పప
3363 SQX2167658
పపరర: గరలలమక కరజక

3358 SQX0578278
పపరర: ఈశశరమక మయరరససటట

3383 SQX1266338
పపరర: ససజజత కసదసకలరర

95-214/276

తసడడ:ద రసగరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:68-18-1384
వయససస:26
లస: ససస స
95-214/278

3386 SQX1059659
పపరర: కసదసకలరర రసగ రరవప

95-214/279

తసడడ:ద రసగయఖ
ఇసటట ననస:68-18-1384
వయససస:31
లస: పప
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95-183/117

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-19
వయససస:67
లస: ససస స
3390 SQX2289908
పపరర: వనలలగగసడ రజడడర కరసరర

95-207/651

95-214/282

95-214/284

95-214/287

95-214/290

95-214/293

95-214/296

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:31
లస: ససస స

3400 SQX1389007
పపరర: ఓబయలలశ పరలలరరర

3403 SQX0019935
పపరర: రమణ జటబట�

3406 SQX0204933
పపరర: మసరసన భ షపక

3409 MLJ3758612
పపరర: వరరసజననయయలల గగగసరన

95-214/299

3412 MLJ3759909
పపరర: జజన� యస.కర.�

95-214/288

3415 SQX0019919
పపరర: వనసకట జయశక కసదద
భరస : రరమ కకషష రజడడర
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:33
లస: ససస స

3395 AP151000699422
పపరర: కకటటశశరరరవప తనళళళరర�

95-214/283

3398 SQX1394493
పపరర: అననరరధ పరలలరర

95-214/286

3401 MLJ3765195
పపరర: కకయల� తనళళళరర�

95-214/289

భరస : పదసరదస�
ఇసటట ననస:68-19-1376
వయససస:39
లస: ససస స
95-214/291

3404 MLJ3765161
పపరర: వనసకటరమణ� చసదలలరర�

95-214/292

భరస : ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:37
లస: ససస స
95-214/294

3407 AP151000705294
పపరర: అసజమక చసదలలరర

95-214/295

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:75
లస: ససస స
95-214/297

3410 AP151000699434
పపరర: ససబబసరరవప చసదలలరర�

95-214/298

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:52
లస: పప
95-214/300

తసడడ:ద గరలబ�
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:66
లస: పప
95-214/302

95-214/281

భరస : ఓబయలలశ పరలలరర
ఇసటట ననస:68-19-1347
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:52
లస: పప
3414 SQX0637454
పపరర: అమనన� షపక�

95-214/285

భరస : జజన
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:34
లస: పప
3411 SQX1059683
పపరర: శకనస చసదలలరర

3397 SQX1308619
పపరర: జజన షపక

3392 AP151000705292
పపరర: రరమయలమక శరఖమబరర

తసడడ:ద యలర మసద�
ఇసటట ననస:68-19-1276
వయససస:65
లస: పప

భరస : లకకణ�
ఇసటట ననస:68-19-1377
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-19-1378
వయససస:46
లస: ససస స
3408 MLJ3759883
పపరర: వనసకటటశశరరర మయదనరరస

95-213/1131

తసడడ:ద చన ఓబసయఖ పరలలరరర
ఇసటట ననస:68-19-1347
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-19-1376
వయససస:60
లస: ససస స
3405 SQX1059709
పపరర: లకడక చసదలలరర

3394 SQX2419331
పపరర: ఖససస సరహహబ షపక

95-215/1486

భరస : మయనససరశమ శరఖమబరర
ఇసటట ననస:68-19-138
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద హజ షపక
ఇసటట ననస:68-19-1342
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరశ�
ఇసటట ననస:68-19-1347
వయససస:31
లస: ససస స
3402 MLJ3765187
పపరర: సరమమజఖస తనళళళరర�

95-214/280

తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:68-19-960
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరర రజడడర
ఇసటట ననస:68-19-1342
వయససస:25
లస: ససస స
3399 MLJ3766474
పపరర: తరపతమక� హనకకకసడ�

3391 AP151000705366
పపరర: వనసకటటశశరమక గయతస

3389 SQX2456614
పపరర: ఉదయ లకడక అలర

భరస : ససధకర రజడడర అలర
ఇసటట ననస:68-19
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:68-19-78
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రజడడర పస షస
ఇసటట ననస:68-19-378
వయససస:31
లస: ససస స
3396 SQX1059725
పపరర: రరమ దదవ గగరమయల

95-183/118

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-19
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట కకసడ రజడడర కరసరర
ఇసటట ననస:68-19-1
వయససస:49
లస: పప
3393 SQX0465260
పపరర: అదద లకడక పస షస

3388 SQX0777839
పపరర: రరమయరరవప గరడడపరరస

3413 SQX0019893
పపరర: కకటట రతనస కసదద

95-214/301

భరస : వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/303

3416 SQX0068346
పపరర: ననరరయణమక� కసదద�

95-214/304

భరస : తరరపత రజడడర�
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:41
లస: ససస స
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3417 SQX0435487
పపరర: ననరరయణమక� పరమయల�

95-214/305

భరస : గసగయఖ�
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:41
లస: ససస స
3420 MLJ3758596
పపరర: రరమకకషరషరజడడర కసదద

95-214/308

95-214/311

తసడడ:ద వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:68-19-1380
వయససస:41
లస: పప
3429 SQX0114504
పపరర: కలమయరర సరయబబ యన
భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1381
వయససస:36
లస: ససస స
3432 SQX0068304
పపరర: కరరమయన షపక

95-214/317

95-214/320

95-214/323

తసడడ:ద మకలట స
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:33
లస: ససస స

3430 SQX1359463
పపరర: బబజబ షపక

3433 MLJ3257755
పపరర: వనసకటనరసమక� �

3436 SQX1059618
పపరర: అదద లకడక ననగర రజడర డ

3439 MLJ3240454
పపరర: పపరషచసదద రరవప� పరరరపలర �

95-184/862

3442 SQX2543684
పపరర: భయలకడక చచనసనపలర

95-214/315

95-214/318

భరస : కమలల షపక
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:34
లస: ససస స

95-214/1243

3431 SQX1777903
పపరర: శభన షపక

95-214/316

3434 MLJ3765146
పపరర: శవకలమయరర రరపరరరపలర

95-214/319

భరస : పపరషచసదదరరవప
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/321

3437 SQX0664714
పపరర: బబజ షపక

95-214/322

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:28
లస: పప
95-214/324

3440 SQX1059592
పపరర: శకనవరస రజడర డ ననగరరజడడర

95-214/325

తసడడ:ద రగగయఖ ననగరరజడడర
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:56
లస: పప
95-213/1200

Deleted

3445 SQX1363324
పపరర: శరకకల షపక

3428 SQX2169894
పపరర: గగపస సస మ

భరస : రబబసన షపక
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస చచనసనపలర
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/327

95-214/313

తసడడ:ద పపనననరరవప సస మ
ఇసటట ననస:68-19-1381
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ�
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద బదదయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:50
లస: పప
3444 SQX1065508
పపరర: నజర షపక

95-66/862

భరస : శకనవరస రజడర డ
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబన
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:30
లస: పప
3441 SQX2436988
పపరర: శకనస చచనసనపలర

3427 SQX2064434
పపరర: దసరర రరవప పససపపలలటట

3425 SQX1416248
పపరర: దదలయర అహమకద షపక
తసడడ:ద ఇననయతఅల షపక
ఇసటట ననస:68-19-1380
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబసయఖ� �
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:51
లస: ససస స
3438 MLJ3759867
పపరర: రబబసన షపక

95-214/312

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖయశస
ఇసటట ననస:68-19-1382
వయససస:41
లస: ససస స
3435 SQX0435651
పపరర: జరరనన షపక

3424 AP151000705349
పపరర: నరసమక యసపరరల

95-214/310

భరస : వరదరరజ�
ఇసటట ననస:68-19-1380
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద దనసస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:68-19-1381
వయససస:26
లస: పప
95-220/134

95-214/307

95-214/309 3422 MLJ3765138
3421 AP151000699428
పపరర: సరసబశవరరవప రరతరరజపలర �
పపరర: అననరరధ� యసపరరల�

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1380
వయససస:65
లస: ససస స
95-214/314

3419 SQX0002865
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర కసదద

తసడడ:ద తరపత రజడడర
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద రతస యఖ�
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:68-19-1380
వయససస:56
లస: ససస స
3426 MLJ3758554
పపరర: వరదరరజ� యసపరరల�

95-214/306

భరస : సరయనన�
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపత రరడకర
ఇసటట ననస:68-19-1379
వయససస:37
లస: పప
3423 SQX0019877
పపరర: ననగమలలర శశరర ఓసగగలల�

3418 SQX0068387
పపరర: వనసగమక� తదలకలటర �

95-214/328

3443 SQX1065516
పపరర: నజజక షపక

95-214/326

తసడడ:ద మకలసమ
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:27
లస: ససస స
3446 MLJ3257474
పపరర: ననగయకనసర బబగమ� షపక�

95-214/329

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:42
లస: ససస స
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3447 MLJ3257482
పపరర: ననరన హనస బబగస� షపక�

95-214/330

భరస : శకనస చచనసనపలర
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/333

తసడడ:ద కససస షపక
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:24
లస: పప
3453 SQX0664664
పపరర: వనసకట ససబబసరజడడర పపల

95-214/336

95-214/1245

95-214/340

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-19-1386
వయససస:60
లస: ససస స
3462 SQX1778653
పపరర: జయ లకడక చలయర

95-214/343

95-214/346

95-214/349

తసడడ:ద అపరల రరవప చలయర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:24
లస: పప

95-214/338

95-214/352

3452 SQX1912823
పపరర: శకనస చచనసనపలర

3458 SQX1778521
పపరర: కరరణ కలమయరర పరగల

3460 SQX1389361
పపరర: ఇసదయయలల పరగల

3461 SQX1911478
పపరర: జయ లకడక చలర

3463 SQX1778588
పపరర: రతన కలమయరర చలయర

3466 SQX1244748
పపరర: లకడక పదసనన శశటట పలర

3469 SQX1065672
పపరర: పరరశత సరయ బబ యన

3472 SQX0637157
పపరర: మమధదన బ� షపక�

3475 SQX1359687
పపరర: హరరశ చలయర
తసడడ:ద అపరల రరవప చలయర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:25
లస: పప

95-214/335

3455 AP151000699429
పపరర: రసగయఖ కసదసకలరర

భరస : పస ఉలల పరగల
ఇసటట ననస:68-19-1386
వయససస:26
లస: ససస స

95-214/341

95-214/337

95-214/339

95-214/342

భరస : హరరశ చలర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:22
లస: ససస స
95-214/344

3464 SQX1138800
పపరర: ఆకలమలర సససజనన

95-214/345

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:26
లస: ససస స
95-214/347

3467 SQX0204735
పపరర: చసటట� చలయర�

95-214/348

భరస : అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:38
లస: ససస స
95-214/350

3470 SQX0204883
పపరర: సస మ ఎలజబబత రరణణ�

95-214/351

భరస : సస మ పపనననరరవప�
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/353

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:42
లస: ససస స
95-214/355

భరస : వనసకయఖ వనసపరరరల
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పదభబకర పపల
ఇసటట ననస:68-19-1385 SANGADIGUNTA
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రజడడర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:42
లస: ససస స
3474 SQX1359497
పపరర: శకనస చలయర

3457 SQX1782259
పపరర: ఉమ ననగలకడక పపల

95-214/332

తసడడ:ద అడడవయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1384
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర శశటట పలర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:40
లస: ససస స
3471 SQX0966291
పపరర: రగశమక చచరరకలపలర

95-214/1244

భరస : శకనస చలయర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఖయససస ఆకలమళర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:27
లస: ససస స
3468 SQX0637033
పపరర: ననరరయణమక చదరరదదననన

3454 SQX2170231
పపరర: షపక అబయనల లతఫ

3449 SQX1389155
పపరర: నరసమక వనసపరరరల

తసడడ:ద బదదయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప పరగల
ఇసటట ననస:68-19-1386
వయససస:28
లస: పప

భరస : హరరష చలయర
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:22
లస: ససస స
3465 SQX1389080
పపరర: సఇజనన ఆకలమళర

95-214/334

తసడడ:ద షపక హఫసజన
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద అసజయఖ చరర దదననన
ఇసటట ననస:68-19-1385
వయససస:22
లస: పప
3459 AP151000705261
పపరర: లకడక పరగల�

3451 SQX1363514
పపరర: కహకలల షపక
తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతరజడడర
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:55
లస: పప
3456 SQX2168763
పపరర: వరసజననయయలల చరర దదననన

95-214/331

Deleted

భరస : మయకలసస�
ఇసటట ననస:68-19-1383
వయససస:45
లస: ససస స
3450 SQX1400100
పపరర: అఖల షపక

3448 SQX1912807
పపరర: భయలకడక చచనసనపలర

3473 SQX1059675
పపరర: లలత కలమయరర కకలర

95-214/354

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:67
లస: ససస స
95-214/356

3476 SQX1266346
పపరర: వనసకటటశశరరర నకక

95-214/357

తసడడ:ద సనరర బబబయ నకక
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:28
లస: పప
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3477 SQX1138818
పపరర: ఆకలమలర ఖయససస
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95-214/358

తసడడ:ద ససదనయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:31
లస: పప
3480 SQX1065656
పపరర: శకనస బబ యన

95-214/361

95-214/364

95-214/366

95-214/369

95-214/1247

95-214/372

95-214/375

భరస : కకసడల రరవప పపల
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:21
లస: ససస స

3490 SQX2303824
పపరర: ఇమయసజల పసక

3493 SQX1911403
పపరర: దసరర గగపస

3496 MLJ2066793
పపరర: సనరఖకలమయరర� గగపస�

3499 MLJ3759842
పపరర: గగపస ఉదయభబసకర �

95-214/378

3502 MLJ3758570
పపరర: పదసరద గగపస�

95-214/1246

3505 SQX1244789
పపరర: షకకర షపక
భరస : ఘననసర షపక
ఇసటట ననస:68-19-1393
వయససస:32
లస: ససస స

3485 NDX2632586
పపరర: కకననపస భగఖమక

94-5/1075

3488 SQX1911452
పపరర: ఏడడకకసడలల కనపరరస

95-214/368

3491 NDX2864502
పపరర: షహననజ సయద

94-30/1216

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:68-19-1390
వయససస:25
లస: ససస స
95-214/370

3494 SQX1778737
పపరర: దసరర గగపస

95-214/371

భరస : ఉదయ భబసకర రరవప గగపస
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:30
లస: ససస స
95-214/373

3497 AP151000705590
పపరర: భబరతమక గగపస

95-214/374

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:60
లస: ససస స
95-214/376

3500 MLJ3240470
పపరర: ననగరరజ� గగపస�

95-214/377

తసడడ:ద ఆసజననయయలల� �
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:38
లస: పప
95-214/379

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:48
లస: పప
95-214/1155

95-214/363

తసడడ:ద శకరరస కనపరరరర
ఇసటట ననస:68-19-1388
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల�
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:45
లస: పప
3504 SQX2105534
పపరర: అనసరరధ పపల

95-214/367

భరస : మలలర శశర రరవ�
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల�
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:70
లస: ససస స
3501 AP151000699300
పపరర: మలలర శశరరరవప గగపస�

3487 SQX1911445
పపరర: ససనల కనపరరస

3482 SQX1266296
పపరర: బబల కకటయఖ యయగరలశశటట

తలర : మణణకఖస కకననపస
ఇసటట ననస:68-19-1388
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప గగపస
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:33
లస: ససస స
3498 MLJ3257540
పపరర: సరసమమజఖస గగపస�

95-214/365

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:68-19-1388
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబజ సయద
ఇసటట ననస:68-19-1390
వయససస:25
లస: ససస స
3495 MLJ3766508
పపరర: గగపసభబలకడక�

3484 SQX1548405
పపరర: పపనననరరవప సస మ

95-214/360

తసడడ:ద యలమసద యయగరలశశటట
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కనపరరరర
ఇసటట ననస:68-19-1388
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద శకలస కనపరరస
ఇసటట ననస:68-19-1388
వయససస:34
లస: పప
3492 SQX2318384
పపరర: షహననజ సయద

95-214/362

తసడడ:ద పరశతనలల సస మ
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల కనపరరస
ఇసటట ననస:68-19-1388
వయససస:23
లస: ససస స
3489 SQX1777895
పపరర: ఏడడకకసదలల కనపరరస

3481 SQX0636183
పపరర: అసజయఖ చరర దదననన

3479 SQX1389437
పపరర: పసలల పరగల

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప పరగల
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద సతస రరజ�
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:46
లస: పప
3486 SQX1778596
పపరర: ససనతన కనపరరస

95-214/359

తసడడ:ద నభ�
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:68-19-1387
వయససస:43
లస: పప
3483 MLJ3759859
పపరర: అపరలరరవప� చలయర�

3478 MLJ3759875
పపరర: సససదన వల� యస.కర.�

3503 SQX2076024
పపరర: కకసడల రరవప పపల

95-214/1154

తసడడ:ద పపననయఖ పపల
ఇసటట ననస:68-19-1392
వయససస:34
లస: పప
95-214/380

3506 AP151000705321
పపరర: బబగస కలరరరద�

95-214/381

భరస : తజమయలలసగ�
ఇసటట ననస:68-19-1393
వయససస:55
లస: ససస స
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3507 MLJ3758562
పపరర: హలమ బబగ
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95-214/382

తసడడ:ద తజకల
ఇసటట ననస:68-19-1393
వయససస:34
లస: పప
3510 AP151000699352
పపరర: జజసఫ బసడర మబడడ�

95-214/385

95-220/137

భరస : లకడక ననరరయణ జసపల
ఇసటట ననస:68-19-1398
వయససస:29
లస: ససస స
3519 SQX2477479
పపరర: రరణణ బబజన జమక

95-214/1252

95-214/1254

95-214/389

95-214/392

భరస : గయదచ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:68-20-831
వయససస:53
లస: ససస స
3534 MLJ3759925
పపరర: రరసబబబయ ససదన
తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-20-1402
వయససస:34
లస: పప

3515 SQX2143683
పపరర: లకడక ననరరయణ జసపల

3523 SQX2170561
పపరర: ననగ రరజ సరఇబబ ఈనన

3526 MLJ3758646
పపరర: బతదస శశరరరవప� బ�లర ననన�

3529 SQX0019927
పపరర: ససజజత ననగరరజడడర�

3532 SQX2434421
పపరర: సరశజజఖమ మమడడ

3535 MLJ2067916
పపరర: మయసరసక అహకద సయఖద
తసడడ:ద మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-20-1402
వయససస:37
లస: పప

95-214/1248

95-214/1251

భరస : పసదన మల కకసడయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:68-19-1398
వయససస:21
లస: ససస స
95-214/1253

3521 SQX1951748
పపరర: మణణకసఠ యసపరరల

95-214/388

తసడడ:ద వరదరరజ యసపరరల
ఇసటట ననస:68-19-1402
వయససస:22
లస: పప
95-214/1255

3524 SQX2151827
పపరర: మణణకరసత యసపరరల

95-214/1256

తసడడ:ద వరదరరజ యసపరరల
ఇసటట ననస:68-19-1402/1
వయససస:22
లస: పప
95-214/390

3527 MLJ3241783
పపరర: కకటటశశరరరవప పరగరల�

95-214/391

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-19-3187
వయససస:70
లస: పప
95-214/393

3530 SQX1323013
పపరర: మమనక మయరజడర డ

95-212/237

తసడడ:ద సరయ కకషష రజడర డ మయరజడడర
ఇసటట ననస:68-20
వయససస:25
లస: ససస స
95-181/1245

భరస : లకడక ననరరయణ మమడడ
ఇసటట ననస:68-20-841
వయససస:37
లస: ససస స
95-214/394

95-220/136

95-214/1250 3518 SQX2267870
3517 SQX2268076
పపరర: పసదన మయలకకసడయఖ మటటకలరర
పపరర: లలవ కలమయరర మతషకలరర

భరస : శవ శసకర�
ఇసటట ననస:68-19-13377
వయససస:31
లస: ససస స
95-181/920

3512 SQX1181742
పపరర: బబపసరజడడర పస ననగగటటట

తసడడ:ద మల కకసడయఖ జసపల
ఇసటట ననస:68-19-1398
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద చననయఖ�
ఇసటట ననస:68-19-1432
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద అసకమక
ఇసటట ననస:68-19-11378
వయససస:85
లస: పప
3531 AP151000600303
పపరర: ఉమయదదవ గయదచ�

95-214/387

తసడడ:ద వనసకట రరవప సరఇబబ ఈనన
ఇసటట ననస:68-19-1402
వయససస:26
లస: పప

భరస : పసదన లసగరరవప�
ఇసటట ననస:68-19-1432
వయససస:35
లస: ససస స
3528 AP151000699201
పపరర: కకటయఖ చసదలలరర

3514 SQX1778604
పపరర: రరజఖలకడక కసదసకలరర

3520 SQX2171643
పపరర: అమరరన షపక

95-214/384

తసడడ:ద వనసకటరజడడర పస ననగగటటట
ఇసటట ననస:68-19-1395/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : అజస షపక
ఇసటట ననస:68-19-1400
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప లగ
ఇసటట ననస:68-19-1402
వయససస:36
లస: ససస స
3525 MLJ3766516
పపరర: అదద లకడక� ససటట ననన�

95-214/386

తసడడ:ద శకనవరససలల మటటకలరర
ఇసటట ననస:68-19-1398
వయససస:29
లస: పప

భరస : శక రమయలల బబజన జమక
ఇసటట ననస:68-19-1399
వయససస:31
లస: ససస స
3522 SQX2170116
పపరర: కకసడమక లగ

3511 SQX1778463
పపరర: తరరపతమక అనసమయల

భరస : రసగ ననయకలలల కసదసకలరర
ఇసటట ననస:68-19-1398
వయససస:24
లస: ససస స
95-214/1249

3509 AP151000699550
పపరర: శశషగరరర ఆకలల�

తసడడ:ద ససబసయఖ�
ఇసటట ననస:68-19-1393
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబల కరశయఖ అనసమయల
ఇసటట ననస:68-19-1395
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలయర రజడడర పస ననగగటటట
ఇసటట ననస:68-19-1395/1
వయససస:56
లస: పప
3516 SQX2154540
పపరర: పదమల జసపల

95-214/383

తసడడ:ద జజసఫ�
ఇసటట ననస:68-19-1393
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రతనమ�
ఇసటట ననస:68-19-1393
వయససస:65
లస: పప
3513 SQX1181700
పపరర: వనసకట రజడడర పస ననగగటటట

3508 AP151000699115
పపరర: లయజర బసడర మబడడ�

3533 SQX1373463
పపరర: అరరణ కలమయరర పపల

95-181/921

భరస : శకనవరస పపల
ఇసటట ననస:68-20-842/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-214/395

3536 MLJ2069219
పపరర: నజర అహకద సయఖద

95-214/396

తసడడ:ద మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-20-1402
వయససస:39
లస: పప
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3537 MLJ2065696
పపరర: మయననసర అహకద సయఖద

95-214/397

తసడడ:ద మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-20-1402
వయససస:48
లస: పప
3540 SQX1778455
పపరర: రమఖ పస లశశటట

95-214/400

95-214/403

95-214/406

95-214/409

95-214/412

95-214/415

95-214/418

భరస : వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:68-20-1410
వయససస:47
లస: ససస స
3561 SQX1400159
పపరర: నహరరక పపలపఅల

తసడడ:ద ససబసయఖ�
ఇసటట ననస:68-20-1411
వయససస:74
లస: పప

95-214/407

3550 MLJ3765260
పపరర: లకడక పస లశశటట

3553 SQX1778497
పపరర: ససశల సససగరపప

3556 SQX1424068
పపరర: అననరరధ కవపలలరర

95-214/421

95-214/410

3548 MLJ3766649
పపరర: లకడక మబల

95-214/413

95-214/411

3554 SQX1244813
పపరర: దమయసత తరరవధసల

95-214/414

తసడడ:ద కనకయఖ తరరవధసల
ఇసటట ననస:68-20-1408
వయససస:76
లస: ససస స
95-214/416

3557 SQX0019992
పపరర: వరమక గయసడనరజడడ�

3559 SQX1520411
పపరర: బబజ పఠరన

3560 SQX1059758
పపరర: పపలపలర లలత

భరస : తరరపతయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:68-20-1411
వయససస:28
లస: ససస స

95-214/408

3551 MLJ3760022
పపరర: గగపసకకషష� బబ డపరటట�

భరస : మలయర రజడడర�
ఇసటట ననస:68-20-1410
వయససస:41
లస: ససస స

3565 SQX2260982
పపరర: మహలకడక పసడతల

95-214/405

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-20-1407
వయససస:31
లస: పప

95-214/419

95-214/417

95-214/420

తసడడ:ద సరసబ శవర రజడర డ
ఇసటట ననస:68-20-1411
వయససస:25
లస: ససస స
95-214/422

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:68-20-1411
వయససస:29
లస: ససస స
95-214/424

3545 MLJ3760030
పపరర: పదతనప రజడడర ఎనమరజడడర

భరస : బబలయసజననయ కలమయర కవపలలరర
ఇసటట ననస:68-20-1410
వయససస:35
లస: ససస స

3562 SQX1059774
పపరర: రరహనన పఠరన

95-214/402

భరస : శకనవరస రజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1407
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలయల పఠరన
ఇసటట ననస:68-20-1410
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబ ససవర రజడర డ ననగమనఈ
ఇసటట ననస:68-20-1411
వయససస:24
లస: ససస స
3564 AP151000699028
పపరర: సరరసగపరణణ పపల�

3547 SQX1059808
పపరర: అనత పస లశశటట

3542 AP151000705389
పపరర: భదమరరసబ ఎనమరజడడర

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1405
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవ సససగరపప
ఇసటట ననస:68-20-1408
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కనకయఖ�
ఇసటట ననస:68-20-1409
వయససస:85
లస: ససస స
3558 MLJ3766631
పపరర: రతనకలమయరర� బబ డపరటట�

95-214/404

భరస : శవరరమపదసరద
ఇసటట ననస:68-20-1407
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:68-20-1407
వయససస:53
లస: పప
3555 AP151000705263
పపరర: దమయసతతరరవధద�

3544 SQX1911049
పపరర: వనసకట సరయ గణణశ పస లశశటట

95-214/399

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-20-1405
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ రరవప
ఇసటట ననస:68-20-1407
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశర రరవప
ఇసటట ననస:68-20-1407
వయససస:35
లస: ససస స
3552 MLJ3760055
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� బబ డపరటట�

95-214/401

తసడడ:ద శవ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:68-20-1405
వయససస:20
లస: పప

భరస : గగపస కకషష
ఇసటట ననస:68-20-1407
వయససస:26
లస: ససస స
3549 SQX0298752
పపరర: అరరణన పస లశశటట

3541 MLJ3765252
పపరర: మమరర తషసగర

3539 SQX1911346
పపరర: శవ కలమయరర ఎనమరజడర డ

భరస : పదతహపఆరజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1405
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమమఖరలల
ఇసటట ననస:68-20-1405
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బదహకయఖ
ఇసటట ననస:68-20-1405
వయససస:60
లస: ససస స
3546 SQX1138834
పపరర: వనసకట రమణ బబ డపరటట

95-214/398

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-20-1402
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద ససవర రరవప
ఇసటట ననస:68-20-1405
వయససస:24
లస: ససస స
3543 AP151000705403
పపరర: పరరశత చదచరర

3538 MLJ3240306
పపరర: ఆసజననయయలల ససదస

3563 MLJ3258589
పపరర: ననగమణణ పపలపలర

95-214/423

భరస : సరసబ శవర రజడర డ
ఇసటట ననస:68-20-1411
వయససస:45
లస: ససస స
95-214/1257

3566 SQX1778141
పపరర: మయనస పస ద

95-214/425

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పస ద
ఇసటట ననస:68-20-1412
వయససస:31
లస: ససస స
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95-214/426

భరస : వనసకటటశశర రరవప పస ధ
ఇసటట ననస:68-20-1412
వయససస:49
లస: ససస స
3570 SQX1393305
పపరర: గరతనసజల దదడడర

95-214/429

3571 SQX0736116
పపరర: ననగలకడక మహసకరళ

95-214/432

95-214/430

తసడడ:ద వర రరజరశశరరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-20-1415
వయససస:22
లస: పప

3572 SQX1266221
పపరర: లకడక మహసకరళ

95-214/431

95-214/433 3575 MLJ2064699
3574 SQX1266148
పపరర: వర రరజరశశర రరవప మహసకరళ
పపరర: మమఖ
మ రలల� తషసగర�

3577 SQX2459063
పపరర: భసకరరరవప ఠదనవరరర

95-214/434

తసడడ:ద బబలయఖ� �
ఇసటట ననస:68-20-1415
వయససస:53
లస: పప
95-214/1259

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఠదనవరరర
ఇసటట ననస:68-20-1415/2
వయససస:49
లస: పప

3578 SQX2458958
పపరర: శశల తడవరరస

95-214/1260

భరస : భసకరరరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:68-20-1415/2
వయససస:47
లస: ససస స

95-214/1261 3580 SQX2503274
95-214/1453 3581 SQX2286888
3579 SQX2450401
పపరర: సరయ వనఖ కలమయర ఠదనవరరర
పపరర: సరయ వనయ కలమయర తడవరరస
పపరర: రవ కలమయర తరరమలశశటట

తసడడ:ద బబసకర రరవప ఠదనవరరర
ఇసటట ననస:68-20-1415/2
వయససస:26
లస: పప
3582 SQX1796887
పపరర: ససజజత వనననగళర

తసడడ:ద భబసకర రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:68-20-1415/2
వయససస:25
లస: పప
95-220/138

భరస : దసరరర శసకరరరవప వనననగళర
ఇసటట ననస:68-20-1416/2
వయససస:56
లస: ససస స
3585 SQX1266122
పపరర: రరజజరకరసవరర తరరమల శశటట

95-214/436

95-214/439

భరస : అసజయఖ యయటట
ఇసటట ననస:68-20-1417/2
వయససస:51
లస: ససస స

3589 MLJ3766656
పపరర: అమయకణణ లసకజమలర

95-214/442

3592 SQX2081446
పపరర: కకటటశశర రరవప యయటట

95-214/437

3595 SQX2469955
పపరర: అసజయఖ యయటట
తసడడ:ద అసజయఖ యయటట
ఇసటట ననస:68-20-1417/2
వయససస:31
లస: పప

95-214/435

3587 SQX0068270
పపరర: వజయ లకడక� వపటటట�

95-214/438

భరస : మలర కరరరనన రరవప�
ఇసటట ననస:68-20-1417
వయససస:35
లస: ససస స
95-214/440

3590 SQX1548512
పపరర: రవ కలమయర తరరమలశశటట

95-214/441

తసడడ:ద రరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:68-20-1417
వయససస:35
లస: పప
95-83/989

తసడడ:ద అసజయఖ యయటట
ఇసటట ననస:68-20-1417/2
వయససస:26
లస: పప
95-214/1263

3584 SQX1840776
పపరర: భవరన మయనగ

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప మయనగ
ఇసటట ననస:68-20-1416/3 2/2 GANDHINA
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:68-20-1417
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద అబయనలదహహస
ఇసటట ననస:68-20-1417
వయససస:50
లస: పప
3594 SQX2470110
పపరర: అసజమక యయటట

95-220/139

భరస : బదహకయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:68-20-1417
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససలయసన
ఇసటట ననస:68-20-1417
వయససస:44
లస: ససస స
3591 MLJ3240272
పపరర: ససలయసన షపక

3586 SQX1363548
పపరర: దదవ పపటటట

95-214/1262

తసడడ:ద రరజ తరరమయలలసత
ఇసటట ననస:68-20-1416
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద రరమయసజననయయలల వనననగళర
ఇసటట ననస:68-20-1416/2
వయససస:59
లస: పప

భరస : వ Kumar తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:68-20-1417
వయససస:27
లస: ససస స
3588 MLJ3258795
పపరర: పరఖరర షపక

3583 SQX1796861
పపరర: దసరరర శసకరరరవప వనననగళర

95-214/428

భరస : వర రరజరశశర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-20-1415
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద పస తషరరజ మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-20-1415
వయససస:40
లస: పప
95-214/1258

3569 SQX1778216
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస ధ

తసడడ:ద ససబబస రరవప పస ధ
ఇసటట ననస:68-20-1412
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1415
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:68-20-1415
వయససస:60
లస: ససస స
3576 SQX2437473
పపరర: గగపస రజ మహసకరళ

95-214/427

భరస : ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:68-20-1412
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష దదడడర
ఇసటట ననస:68-20-1415
వయససస:26
లస: ససస స
3573 AP151000705259
పపరర: సరమయమ జఖస మహసకరళ

3568 AP151000705260
పపరర: జయమక పస ద�

3593 SQX2059426
పపరర: కకటటశశరమక యయటట

95-187/388

భరస : కకటటశశర రరవప యయటట
ఇసటట ననస:68-20-1417/2
వయససస:26
లస: ససస స
95-214/1264

3596 SQX2470730
పపరర: భవరన యయటట

95-214/1265

భరస : అసజయఖ యయటట
ఇసటట ననస:68-20-1417/2
వయససస:25
లస: ససస స
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3597 SQX2468858
పపరర: అసజమక యయటట
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95-221/1217

Deleted

భరస : అసజయఖ యయటట
ఇసటట ననస:68-20-1417/2
వయససస:51
లస: ససస స
3600 SQX1266007
పపరర: జరరనన షపక

95-214/445

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:33
లస: ససస స
3603 MLJ2066447
పపరర: అశశక� మహసకరళ�

95-214/448

95-215/224

95-214/453

95-214/456

95-214/459

95-214/462

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:41
లస: ససస స

3607 SQX1778273
పపరర: తరరమల ససరరగరరర

3610 MLJ3257292
పపరర: రమణ� యరరక�

3613 MLJ3766581
పపరర: ససద పదక అడపర

3616 MLJ3257490
పపరర: లకడక పదనకవత అడపర

3619 MLJ3758679
పపరర: శసకరరరవప అడపర

95-214/465

3622 SQX0710368
పపరర: కకరణణ తతట

95-214/451

3625 MLJ3766623
పపరర: వనసకరతనస� తతట�
భరస : భబషయఖ�
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:57
లస: ససస స

95-214/447

3605 SQX1379685
పపరర: తషలసస రరవప ఆలలకస

95-214/450

3608 SQX1359422
పపరర: మమనక యరక

95-214/452

భరస : రమమశ యరక
ఇసటట ననస:68-20-1423
వయససస:26
లస: ససస స
95-214/454

3611 SQX1778422
పపరర: ససబబసయమక ననలకలడడటట

95-214/455

భరస : లసగయఖ లలట
ఇసటట ననస:68-20-1423
వయససస:72
లస: ససస స
95-214/457

3614 SQX1380849
పపరర: ఉమయ మహహశశరర కలసదకరర

95-214/458

భరస : శకనవరసస కలసదకరర
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:40
లస: ససస స
95-214/460

3617 MLJ3241213
పపరర: లకకణరరవప అడపర

95-214/461

తసడడ:ద రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:45
లస: పప
95-214/463

3620 MLJ3240223
పపరర: రరమయ అడపర

95-214/464

తసడడ:ద రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:48
లస: పప
95-214/466

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:34
లస: ససస స
95-214/468

3602 MLJ3760014
పపరర: రమమష� యరక�

తసడడ:ద వనసకట రరవప ఆలలకస
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:48
లస: పప

భరస : మధస
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:27
లస: ససస స
3624 MLJ3769742
పపరర: రవణమక� గయసటటరర�

95-214/449

భరస : రరమయ
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ రరవ
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:46
లస: పప
3621 SQX0736231
పపరర: మయధవ తతట

3604 SQX1266213
పపరర: ఖయజజ షపక

95-214/444

తసడడ:ద వనసకటననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:33
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-20-1424
వయససస:42
లస: ససస స
3618 MLJ3240058
పపరర: సతఖననరరయణ అడపర

95-214/446

భరస : వనసకటననరరయణ� �
ఇసటట ననస:68-20-1423
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:68-20-1423
వయససస:59
లస: పప
3615 MLJ3257516
పపరర: లసగరశశరర అడపర

3601 AP151000705587
పపరర: అరరణ మహసకరళ�

3599 SQX1266056
పపరర: యశశద మహసకరళ

భరస : అశశక 191345
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పదవణ చచదరర ససరరగరరర
ఇసటట ననస:68-20-1423
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పదసరదస� �
ఇసటట ననస:68-20-1423
వయససస:38
లస: ససస స
3612 MLJ3240413
పపరర: వనసకటననరరయణ� యరరక�

భరస : సరసబయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద నజమయదదనన షపక
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:37
లస: పప

భరస : తషలసస రరవప అలలకస
ఇసటట ననస:68-20-1420/A
వయససస:35
లస: ససస స
3609 MLJ3258597
పపరర: లసగమక� పసదదనశశటట �

95-214/443

భరస : వరరకజ�
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరకజ� �
ఇసటట ననస:68-20-1420
వయససస:36
లస: పప
3606 SQX1424795
పపరర: రరధ అలలకస

3598 SQX1548595
పపరర: తరరపతమక మహసకరళ

3623 MLJ3257318
పపరర: శవననగమలలర శశరర వడనదణస

95-214/467

భరస : శవననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:39
లస: ససస స
95-214/469

3626 SQX1394428
పపరర: మధస తతట

95-214/470

తసడడ:ద శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: శసకర తతట
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95-214/471

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:37
లస: పప
3630 AP151000699653
పపరర: భబషయఖ తతట

95-214/474

95-214/476

95-214/478

95-214/481

95-214/484

95-214/487

95-214/490

తసడడ:ద బతదస శశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:26
లస: పప

3640 MLJ3766565
పపరర: రహహసఊన� షపక�

3643 AP151000705113
పపరర: చననకకటమక ససళళ

3646 AP151000705440
పపరర: కకటమక ససళళ

3649 AP151000699124
పపరర: వనసకటటశశరరర ససళళ

95-214/493

3652 SQX1911320
పపరర: జజజ ననశ పస లశశటట

95-214/482

3655 SQX0002261
పపరర: వనసకటటశశర రజడ�డర దనసరర�
తసడడ:ద కకటటరజడడర�
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:41
లస: పప

3635 SQX2368249
పపరర: వనసకట ననగ కకమల కసదదకటర

95-214/1267

3638 SQX1266312
పపరర: రరయయజ షపక

95-214/480

3641 MLJ3766557
పపరర: పరఖరర షపక

95-214/483

భరస : హజ
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/485

3644 MLJ3766540
పపరర: రరమయలల గగరమయల

95-214/486

భరస : వనసకటటసశర రజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/488

3647 MLJ3760048
పపరర: శకనవరసరజడడర మబల

95-214/489

తసడడ:ద వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:37
లస: పప
95-214/491

3650 MLJ3765237
పపరర: ననరరయణమక� బబ లర ననన�

95-214/492

భరస : బతదస శశర రరవప�
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:37
లస: ససస స
95-214/494

తసడడ:ద ససబదమణఖస పస లశశటట
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:22
లస: పప
95-214/496

95-214/475

తసడడ:ద ససలయసన షపక
ఇసటట ననస:68-20-1430
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:50
లస: పప

భరస : లకకణరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:38
లస: ససస స
3654 MLJ3758653
పపరర: చనబబబయ� బ�లర ననన�

95-214/479

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:43
లస: పప
3651 MLJ3257524
పపరర: వనసకటలకడక అడపర

3637 AP151000705407
పపరర: వమల వరరకలటట�

3632 MLJ3766599
పపరర: తషలశమక డనకరవరరపప

తసడడ:ద లకడక నరసససహ మబరరస కసదదకటర
ఇసటట ననస:68-20-1426
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:48
లస: ససస స
3648 AP151000699419
పపరర: గగపరలరరవప ససళళ

95-214/477

భరస : హసఏక�
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1431
వయససస:43
లస: ససస స
3645 MLJ3257615
పపరర: మలలర శశరర ససళళ

3634 MLJ3759982
పపరర: ససరరష బబబయ డనకరవరరపప

95-214/473

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:68-20-1426
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-20-1430
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-20-1430
వయససస:47
లస: పప
3642 MLJ3765245
పపరర: అనసత ససళళ

95-214/1266

తసడడ:ద రమణయఖ
ఇసటట ననస:68-20-1426
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-20-1429
వయససస:25
లస: ససస స
3639 MLJ3241544
పపరర: శకనస ససళళ

3631 SQX2168730
పపరర: ఉమ చసదద గగపస వడనదణస

3629 MLJ3240595
పపరర: అబయనల� అజజ�

తసడడ:ద అబయనలమ కకస� �
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద శవ ననగరశశర రరవప వడనదణస
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద యయగయఖ చళళ
ఇసటట ననస:68-20-1426
వయససస:34
లస: పప
3636 SQX1059782
పపరర: నవన చళళ

95-214/472

తసడడ:ద చచననయఖ�
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:68-20-1425
వయససస:65
లస: పప
3633 SQX1209304
పపరర: చలమయఖ చళళ

3628 MLJ3240298
పపరర: ససవననగరశశర రరవ� వడనదణస�

3653 MLJ3759966
పపరర: రమణనరజడడర గగరరమయల

95-214/495

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:31
లస: పప
95-214/497

3656 MLJ3241932
పపరర: లసగరరరవప శశటట ననన

95-214/498

తసడడ:ద బబ రకయఖ
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:44
లస: పప
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3657 SQX0002287
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర గగరమయల

95-214/499

తసడడ:ద కకసడనరజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:56
లస: పప
3660 SQX2303758
పపరర: రమయదదవ దగయరల

95-214/1269

95-214/501

95-214/504

95-214/507

95-214/510

95-214/513

తసడడ:ద జజనస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-20-1438
వయససస:52
లస: పప
3681 MLJ3766714
పపరర: లచచమక� కకనగరటట�
భరస : కకసడనరజడడర�
ఇసటట ననస:68-20-1553
వయససస:76
లస: ససస స
3684 SQX1548462
పపరర: వనసకట ససబసమక పపల
భరస : వనసకట ససబబసరజడడర పపల
ఇసటట ననస:68-20-1618
వయససస:50
లస: ససస స

3673 SQX1591883
పపరర: ధనలకడక కరపప

3676 SQX1423946
పపరర: జవన జజఖత రజడర డ పప నసగగటట

3679 MLJ3760220
పపరర: అసజరజడ�డర కసజల�

3682 AP151000699245
పపరర: వనసకటసరశమ మయలర సగర

95-214/508

95-214/503

3685 SQX1774132
పపరర: అననష గగవరడ
భరస : మయరకసడదయయలల గగవరడ
ఇసటట ననస:68-21
వయససస:26
లస: ససస స

95-214/506

3671 MLJ3760394
పపరర: శలయఖ సనరజడర డ

95-214/509

తసడడ:ద తరరపతయఖ సనరజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1435
వయససస:48
లస: పప
95-214/511

3674 SQX1144245
పపరర: ఫరరద బ షపక

95-214/512

భరస : ఖయససస సరహహబ
ఇసటట ననస:68-20-1438
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/514

3677 SQX0741330
పపరర: ఖయససససర షపక

95-214/515

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-20-1438
వయససస:46
లస: పప
95-214/517

3680 AP151000705199
పపరర: రమణ యకనసటట�

95-214/518

భరస : రగససరజడడర�
ఇసటట ననస:68-20-1553
వయససస:53
లస: ససస స
95-214/520

తసడడ:ద కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1553
వయససస:55
లస: పప
95-214/522

95-214/1270

భరస : శలయఖ సనరజడర డ
ఇసటట ననస:68-20-1435
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమరజడడర�
ఇసటట ననస:68-20-1457
వయససస:40
లస: పప
95-214/519

3665 MLJ3759933
పపరర: వనసకటటసశరరర ససధన

95-214/505 3668 SQX0909820
3667 SQX1379669
పపరర: ననగరరజ కలమయరర కనననబబ యన
పపరర: బబల ససగయణ సనరజడర డ

తసడడ:ద లకకక రజడర డ పస నగరటట
ఇసటట ననస:68-20-1438
వయససస:24
లస: పప
95-214/516

3662 SQX2466407
పపరర: వరబదదయఖ శకరరమదనసన

తసడడ:ద ఆసజననయయలల ససధన
ఇసటట ననస:68-20-1434
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద శవ పదసరద కరపప
ఇసటట ననస:68-20-1438
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:68-20-1438
వయససస:45
లస: ససస స
3678 MLJ3758778
పపరర: అహకదససపసన షపక

95-214/502

తసడడ:ద రమమష వలర భననన
ఇసటట ననస:68-20-1435
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ననగయఖ తదలలకలటర
ఇసటట ననస:68-20-1435
వయససస:47
లస: పప
3675 SQX1423870
పపరర: మహబబబ బ షపక

3664 MLJ3257367
పపరర: కకటటశశరర ససదస

3670 SQX1520510
పపరర: గణణష వలర భననన

95-214/1268

తసడడ:ద మలర యఖ శకరరమదనసన
ఇసటట ననస:68-20-1433
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:68-20-1435
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద శలయఖ సనరజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1435
వయససస:27
లస: పప
3672 SQX1389494
పపరర: గసగయఖ తదలలకలటర

95-213/1132

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-20-1434
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : షబసర షపక
ఇసటట ననస:68-20-1435
వయససస:27
లస: ససస స
3669 SQX1548439
పపరర: ననగరరరనన రజడడర సనరజడడర

3661 SQX2457372
పపరర: సరసశత శకరరమదనసన

3659 SQX2303550
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర దగయరల

తసడడ:ద చనన వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:29
లస: పప

భరస : వర బదదయఖ శకరరమదనసన
ఇసటట ననస:68-20-1433
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరసబబబయ ససదస
ఇసటట ననస:68-20-1434
వయససస:25
లస: ససస స
3666 SQX1423821
పపరర: రరహన షపక

95-214/500

తసడడ:ద మమలయల
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:68-20-1432
వయససస:25
లస: ససస స
3663 SQX1423847
పపరర: శవ పరరశత ససదస

3658 MLJ3759941
పపరర: హజ యస.కర.

3683 MLJ3760121
పపరర: చచనననరజడడర� చచరరకలల�

95-214/521

తసడడ:ద చనన అచచరజడడర�
ఇసటట ననస:68-20-1553
వయససస:81
లస: పప
95-207/423

3686 SQX1774157
పపరర: కకటటరతనస వలల
ర రర

95-207/424

భరస : ససబబసరరవప లలట వలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-21
వయససస:73
లస: ససస స
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3687 SQX1774140
పపరర: ఉదయ చసదదశశఖర గగవరడ

95-207/425

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:68-21
వయససస:32
లస: పప
3690 SQX1911783
పపరర: సరసబశవ రరవప గగవరడ

95-214/525

95-181/922

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:68-21-1434
వయససస:44
లస: ససస స
3699 SQX1906122
పపరర: రజణయక దదవ మమమలపరపప

95-218/17

95-214/1273

95-214/534

95-214/537

తసడడ:ద ననరరయణరజడడర సనర
ఇసటట ననస:68-21-1444
వయససస:26
లస: పప
3714 MLJ3760113
పపరర: హహసపసన వల� యస.కర.�
తసడడ:ద మహబబబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-21-1445
వయససస:45
లస: పప

3697 AP151000705239
పపరర: గసగమక గగససల�

95-214/530

95-214/1271

3703 MLJ3767019
పపరర: లకడక చవపకలల

3706 SQX1623785
పపరర: దదవ గరదస

3709 SQX1496380
పపరర: వనసకట రజడడర పగడనల

3712 AP151000705068
పపరర: రమణ పపనగరటట�

3715 SQX0014274
పపరర: లకకక రజడడర కకననగరటట
తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:68-21-1445
వయససస:51
లస: పప

3695 SQX1778208
పపరర: భబరర వ అడప

95-214/528

3698 AP151000699163
పపరర: శకనవరసరజడడర గగససల�

95-214/531

3701 SQX2272086
పపరర: పదక నలర బబ తషల

95-214/1272

భరస : కరశయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-21-1437 , 3 LINE
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/532

3704 MLJ3766870
పపరర: రరజరశశరర� వకకసటట�

95-214/533

భరస : తరరపత రజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1442
వయససస:35
లస: ససస స
95-214/535

3707 MLJ3766771
పపరర: ససతనదదవ� జకక�

95-214/536

భరస : ననగభబషణస�
ఇసటట ననస:68-21-1444
వయససస:56
లస: ససస స
95-214/538

3710 SQX1623751
పపరర: రమణ రజడడర ననగరరజడడర

95-214/539

తసడడ:ద శకనవరస రజడర డ ననగరరజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1444
వయససస:24
లస: పప
95-214/541

భరస : లకకకరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1445
వయససస:50
లస: ససస స
95-214/543

95-214/527

తసడడ:ద ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1434
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ రజడడర పగడనల
ఇసటట ననస:68-21-1444
వయససస:25
లస: పప
95-214/540

3692 SQX1065664
పపరర: తరరపతమక కకపపలల

తసడడ:ద రరమయ అడప
ఇసటట ననస:68-21-1426
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ గరదస
ఇసటట ననస:68-21-1444
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1444
వయససస:61
లస: ససస స
3711 SQX1244672
పపరర: వనసకటటశశరరర సనర

95-181/923

భరస : వనసకటససబబసరజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1438
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద గఫరర షపక
ఇసటట ననస:68-21-1443
వయససస:26
లస: పప
3708 MLJ3766805
పపరర: గయరవమక� కకసడన�

3694 SQX0761148
పపరర: అబయనల మలర క షపక

3700 SQX2290872
పపరర: మర బ దసదచకలల

95-214/524

భరస : వనసకట ననరరయణ రజడడర కకపపలల
ఇసటట ననస:68-21-444
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదసలల దసదచకలల
ఇసటట ననస:68-21-1436
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ పదసరద నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:68-21-1437 , 3 LINE
వయససస:26
లస: ససస స
3705 SQX1151489
పపరర: బబజ షపక

95-214/526

భరస : ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1434
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష మమమలపరపప
ఇసటట ననస:68-21-1435
వయససస:73
లస: ససస స
3702 SQX2272045
పపరర: అననష నలర బబ తషల

3691 MLJ3766797
పపరర: వనసకట ససబయసలల� పపజజరర�

తసడడ:ద మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:68-21-873
వయససస:33
లస: పప
95-214/529

3689 SQX1911767
పపరర: దసరర కలమయరర గగవరడ

భరస : సరసబశవ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:68-21
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకసడన గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-144
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పసదన దసరర యఖ
ఇసటట ననస:68-21-860
వయససస:66
లస: ససస స
3696 AP151000705214
పపరర: శవకలమయరర గగససల�

95-214/523

భరస : ఉదయ చసదద శశఖర గగవరడ
ఇసటట ననస:68-21
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన గగవరడ
ఇసటట ననస:68-21
వయససస:54
లస: పప
3693 SQX1039222
పపరర: వనసకట ససబసమక గబడపరటట

3688 SQX1911742
పపరర: ననగ ససధ గగవరడ

3713 SQX1059923
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-214/542

తసడడ:ద పసదనబయరరన
ఇసటట ననస:68-21-1445
వయససస:39
లస: పప
95-220/140

3716 SQX2271955
పపరర: బబసజమమన రజడడర పపనగరటట

95-220/1166

తసడడ:ద లకకక రజడర డ పపనగరటట
ఇసటట ననస:68-21-1445 , 3 LINE
వయససస:23
లస: పప
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3717 MLJ3766680
పపరర: తరరపటమక� నడడకటటట�

95-214/544

భరస : ననరరయణరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1446
వయససస:46
లస: ససస స
3720 AP151000699331
పపరర: శకనవరసరరవప యయవప�

95-214/547

95-220/142

95-181/1010

95-214/553

95-214/556

95-214/559

95-214/562

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:37
లస: పప

3730 SQX1059907
పపరర: చచరరకలల ససభబషసణణ

3733 SQX1004506
పపరర: హహసపసన బ షపక

3736 SQX0020099
పపరర: తరరమలమక ననగస�

3739 SQX1778745
పపరర: మణణకసఠ పససటటల

95-214/565

3742 SQX1333830
పపరర: సలయకన సయఖద

95-214/554

3745 MLJ3760253
పపరర: శకనస� ఇలల
ర రర�
తసడడ:ద పసదవనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:44
లస: పప

95-214/550

3728 SQX1778638
పపరర: ధన లకడక కరపప

95-214/552

3731 MLJ3766888
పపరర: లకడక� దదవరజడ�డర

95-214/555

భరస : కకషరషరజడ�డర
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/557

3734 MLJ3766896
పపరర: శశకళ� కరపప�

95-214/558

భరస : ససవపదసరద�
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/560

3737 AP151000705232
పపరర: ఆదదలకడకదదవరజడడర�

95-214/561

భరస : చననపపరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:61
లస: ససస స
95-214/563

3740 SQX1308684
పపరర: ననగ గగపరల నడమయననరర

95-214/564

తసడడ:ద శకనవరసరరవప నడమయననరర
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:25
లస: పప
95-214/566

తసడడ:ద గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:30
లస: పప
95-214/568

3725 MLJ3760345
పపరర: గగవసదరరజలల� వలర భ�

తసడడ:ద శవ పదసరద కరపప
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద హనసమసత రరవప పససటటల
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:28
లస: పప
3744 SQX1004498
పపరర: మసరసన వల షపక

95-214/551

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద ససవపదసరద కరపప
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:21
లస: పప
3741 SQX0909721
పపరర: ససబదమణఖస పస నననబబ యన

3727 SQX1778489
పపరర: వనసకట పపషల లత ఇలల
ర రర

95-220/141
3722 SQX1063312
పపరర: శవరరమ కకషష రజడడర ఛవపకలల

తసడడ:ద వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:68-21-1447
వయససస:63
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:43
లస: ససస స
3738 SQX1778687
పపరర: అనల కలమయర కరపప

95-214/549

భరస : బబలకకషష రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:32
లస: ససస స
3735 MLJ3766847
పపరర: వనసకట మహలకడక పససటబఖల

3724 MLJ3767001
పపరర: పదక రరణణ� వలయరయ�

95-214/546

తసడడ:ద ససబస రజడర డ
ఇసటట ననస:68-21-1446
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద శకనస ఇలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద హనసమసతరరవప పససతచల
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:25
లస: ససస స
3732 SQX0909754
పపరర: మలలశశరర ఫసరసగయల

95-214/548

భరస : గగవసదరరజలల�
ఇసటట ననస:68-21-1447
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:25
లస: ససస స
3729 SQX1231315
పపరర: వనసకట ననగ జజఖత పససతచల

3721 AP151000699263
పపరర: చననపపరజడడర దదవరజడడర�

3719 AP151000699094
పపరర: కకషరషరజడడర దదవరజడడర�

తసడడ:ద చననపపరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1446
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద వనలలగగసడనరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1446
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద చనపరజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1446
వయససస:41
లస: పప
3726 SQX2039493
పపరర: జజఖషష యయరవ

95-214/545

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-21-1446
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:68-21-1446
వయససస:53
లస: పప
3723 SQX0695627
పపరర: కకషష రజడడర దదవరజడడర

3718 SQX0002238
పపరర: శకరరమయలల బబజనసకక�

3743 SQX1059899
పపరర: చచరరకలల బబలకకషష రజడడర

95-214/567

తసడడ:ద వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:32
లస: పప
95-214/569

3746 MLJ3760287
పపరర: శవపదసరద కరపప

95-214/570

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:46
లస: పప
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95-214/571

తసడడ:ద కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:50
లస: పప
3750 SQX1782291
పపరర: కకసడపపరఏదదన పస లమక

3748 MLJ3760246
పపరర: హనసమసతరరవప పససటబఖల

95-214/572

తసడడ:ద రసగరరరవప
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:53
లస: పప
95-214/659

3751 SQX1778869
పపరర: కకసడపపరఏదదన బబల రజడర డ

3749 SQX0002113
పపరర: వనసకట రజడడర గరల�

తసడడ:ద బయససరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1448
వయససస:66
లస: పప
95-214/658

3752 MLJ3766821
పపరర: శకదదవ� అలలర�

భరస : కకసడపపరఏదదన బబల రజడర డ
ఇసటట ననస:68-21-1448 3RD LANE L R CO
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడపపరఏదదన చసదద రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1448,3RD LANE L R CO
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1450
వయససస:37
లస: ససస స

3753 MLJ3766755
పపరర: కకరణకయ� ననలర లరర�

3754 MLJ3766763
పపరర: గసగమక ఒసటటరర

3755 MLJ3765302
పపరర: శశశలజ దదడనర

95-214/575

భరస : రవకలమయర�
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:30
లస: ససస స
3756 AP151000705205
పపరర: కకటటశశరమక ననలర లరర�
భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:60
లస: ససస స
3759 MLJ3758711
పపరర: భరతషకమయర దదడనర

95-214/581

95-214/584

3760 MLJ3758729
పపరర: బబలకకటయఖ� మగరలశశటట �

3763 MLJ3766920
పపరర: లలయవత చటటట

95-214/587

3766 MLJ3760311
పపరర: కకటటశశరరరవప� కఠరరర�

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:68-21-1453
వయససస:43
లస: ససస స

3769 MLJ3760279
పపరర: తరరపతరజడ�డర యకకసటట�

భరస : సససదసలల యయదలయపపరపప
ఇసటట ననస:68-21-1453 , 3 LINE
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వర సరశమ లలట పపల
ఇసటట ననస:68-21-1454
వయససస:72
లస: ససస స

95-214/593

3758 MLJ2065241
పపరర: రవకలమయర� ననలర లరర�

95-214/580

3761 AP151000699631
పపరర: రసగరరరవప ననలర లరర

95-214/585

3764 MLJ3766946
పపరర: ససబయసలల� ధగయరల�

95-214/586

భరస : ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1452
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/588

3767 SQX1778174
పపరర: లకడక తదవనణణ అలలర

95-214/589

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర అలలర
ఇసటట ననస:68-21-1453
వయససస:21
లస: ససస స
95-214/591

3770 MLJ3760238
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర� అలలర�

95-214/592

తసడడ:ద చచనననరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1453
వయససస:42
లస: పప
95-214/1275

3773 SQX2279958
పపరర: శరకవణణ చరరతనగలర

95-214/1276

భరస : వరసజననయయలల యయదలయపపరపప
ఇసటట ననస:68-21-1453 , 3 LINE
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప చరరతనగలర
ఇసటట ననస:68-21-1453 , 3 LINE
వయససస:27
లస: ససస స

3775 SQX0020073
పపరర: శకలకడక యదల�

3776 SQX1394394
పపరర: అననరరధ పససపపలలటట

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:30
లస: ససస స

95-214/583

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ద కకసడనరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1453
వయససస:39
లస: పప

95-214/1274 3772 SQX2233534
3771 SQX2233542
పపరర: ససపపరషమక యయదలయపపరపప
పపరర: శకలత యయదలయపపరపప

3774 SQX1778158
పపరర: అసజమక పపల

95-214/582

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1452
వయససస:31
లస: పప
95-214/590

95-214/577

తసడడ:ద రసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబసరజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1452
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1452
వయససస:48
లస: ససస స
3768 MLJ3766813
పపరర: పదక అలలర

95-214/579

తసడడ:ద యలమసద�
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:46
లస: పప

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:68-21-1452
వయససస:33
లస: ససస స
3765 MLJ3766938
పపరర: రరమ లకకమక� కటబరర�

3757 MLJ3760170
పపరర: పదకరష ననలర లరర

95-214/574

భరస : భరత కలమయర
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగరరరవప
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద హరరబబబయ
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:43
లస: పప
3762 MLJ3766953
పపరర: జజన బ� షపక�

95-214/576

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:68-21-1451
వయససస:39
లస: ససస స
95-214/578

95-214/573

95-214/594

95-214/595

భరస : రరధన కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:34
లస: ససస స
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పపరర: బబగఖ లకడక చవపకలల
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95-214/596

భరస : శవ రరమ కకషష రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:34
లస: ససస స
3780 AP151000705459
పపరర: చననకక మసడనదద�

3778 MLJ3767050
పపరర: హహరరభ� షపక�

భరస : ననగబర వరల�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:42
లస: ససస స
95-214/599

భరస : కకటటరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:55
లస: ససస స

3781 SQX1307132
పపరర: సరయ ససజత రజడర డ గగససల

తసడడ:ద అసజయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద గయరవరరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:51
లస: పప
3789 AP151000705067
పపరర: ససబయసలల సగడనల�

95-214/607

95-214/610

95-214/613

భరస : పదకరష
ఇసటట ననస:68-21-1460
వయససస:27
లస: ససస స

3793 MLJ3240868
పపరర: ననరరయణ� పదడనల�

3796 AP151000705234
పపరర: బబలససగయణ సనరజడర డ�

95-214/616

3799 SQX1380781
పపరర: పరపయఖ యరకగగరర

95-220/143

3802 SQX1065680
పపరర: ననగబర బ షపక

95-214/608

3785 SQX0002162
పపరర: పపరయఖ బబడడస�

95-214/604

3788 SQX2254993
పపరర: నసదదన పగడనల

95-213/1134

3791 MLJ3760196
పపరర: ననగభబషణస� జకరక�

95-214/609

తసడడ:ద కకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:68-21-1457
వయససస:56
లస: పప
95-214/611

3794 SQX1380021
పపరర: భబగఖ లకడక యరకగగరర

95-214/612

భరస : పరపయఖ యరకగగరర
ఇసటట ననస:68-21-1458
వయససస:32
లస: ససస స
95-214/614

3797 AP151000705235
పపరర: వనసకటరతనస కకసన�

95-214/615

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1458
వయససస:65
లస: ససస స
95-214/617

3800 MLJ3760188
పపరర: వనసకటటశశరరర� ఓసటటరర�

95-214/618

తసడడ:ద గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1458
వయససస:46
లస: పప
95-214/619

భరస : నగబల మరర
ఇసటట ననస:68-21-1461
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రజడర డ
ఇసటట ననస:68-21-1461
వయససస:34
లస: ససస స

95-214/601

భరస : వనసకట రజడడర పగడనల
ఇసటట ననస:68-21-1457
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకయఖ యరకగగరర
ఇసటట ననస:68-21-1458
వయససస:37
లస: పప

95-214/621 3805 SQX1065581
3804 MLJ3766730
పపరర: వనసకట లకకమక� బబపనపలర �
పపరర: సరసశత మయదసల

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:68-21-1461
వయససస:34
లస: ససస స

95-214/606

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:68-21-1458
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ కకసన
ఇసటట ననస:68-21-1458
వయససస:67
లస: ససస స
3801 SQX1073345
పపరర: కవత ననలర లరర

3790 SQX0855015
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర పగడనల

3782 SQX0636258
పపరర: కకటటశశర రరవప� ఎస�

తసడడ:ద వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద నరరసరజడ�డర �
ఇసటట ననస:68-21-1457
వయససస:63
లస: పప

భరస : బబలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1458
వయససస:41
లస: ససస స
3798 SQX1778646
పపరర: వనసకట రతనస కకసన

95-214/603

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1457
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద బబలయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1457
వయససస:56
లస: పప
3795 MLJ3765310
పపరర: ఆదదలకడక� యలశశటట �

3787 MLJ3758737
పపరర: కకటటరజడడర మసడనదద

95-214/598

తసడడ:ద కకటటరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-21-1457
వయససస:55
లస: ససస స
3792 MLJ3760212
పపరర: గయరవయఖ� పపజరరకకసడ�

95-214/600

తసడడ:ద చకకపరణణ
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:46
లస: పప
95-214/605

3779 MLJ3766912
పపరర: ననగలకడక� బబడడస�

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రజడర డ గగససల
ఇసటట ననస:68-21-1456
వయససస:24
లస: పప

95-214/602 3784 MLJ3241833
3783 SQX0002196
పపరర: ససతనరరమయఖ యవలపపరపప�
పపరర: వనసకటటశశరరర గసజ

3786 MLJ3760303
పపరర: వనసకటససబబసరజడడర� చటటట�

95-214/597

3803 SQX1778448
పపరర: శవ పరరశత దదవర

95-214/620

భరస : రవ కలమయర దదవర
ఇసటట ననస:68-21-1461
వయససస:27
లస: ససస స
95-214/622

3806 MLJ3765294
పపరర: రమణమక� గసజ�

95-214/623

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-21-1461
వయససస:43
లస: ససస స
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పపరర: చననకక� కకనగరటట�
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95-214/624

భరస : వనసకటరజడ�డర
ఇసటట ననస:68-21-1461
వయససస:53
లస: ససస స
3810 SQX1059865
పపరర: వనననన బలరరమ రజడర డ

95-214/627

95-214/629

95-214/632

95-214/633

95-214/636

95-214/639

95-214/642

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-21-1469
వయససస:39
లస: పప

3820 MLJ3766698
పపరర: మయలఎస బ� షపక�

3823 AP151000699095
పపరర: బయజన షపక�

3826 SQX0966325
పపరర: రమన రజడడర సరనకకమయక

3829 SQX2349256
పపరర: శకనవరసరజడడర నడడకటటట

95-214/644

3832 SQX2379410
పపరర: శహననజ షపక
భరస : అబయనల బబష షపక
ఇసటట ననస:68-21-1467
వయససస:23
లస: ససస స

95-214/646

3815 SQX1065607
పపరర: ననరరయణ రజడర డ మదసనల

3818 SQX2218469
పపరర: రరజమక దదరరనల

95-214/631

95-220/1167

95-214/634

3821 MLJ3765328
పపరర: రమణమక యకకసటట�

95-214/635

భరస : యలమసద రరవ�
ఇసటట ననస:68-21-1465
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/637

3824 SQX0966333
పపరర: చచసచస లకకక సరనకకమయక

95-214/638

భరస : రమణ రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1466
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/640

3827 MLJ3760097
పపరర: ననరరయణ రజడడర� నడడకటటట�

95-214/641

తసడడ:ద పసచచరజడ�డర
ఇసటట ననస:68-21-1466
వయససస:51
లస: పప
95-214/1279

3830 SQX1009067
పపరర: పపషరలవత యయరవ

95-214/643

భరస : వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1467
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/1280

3833 SQX1333780
పపరర: రరస బబబయ పసదదరర

95-214/645

తసడడ:ద శకనస పసదదరర
ఇసటట ననస:68-21-1468
వయససస:30
లస: పప

95-214/647 3836 AP151000699444
3835 MLJ3764776
పపరర: చనన మసరసన రజడడర కకసడపపరజడడర
పపరర: ససబబసరజడడర మయరజడడర�

తసడడ:ద చసదద రజడడర కకసడపపరజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1469
వయససస:48
లస: పప

95-214/1277

భరస : ఆదద రజడడర దదరరనల
ఇసటట ననస:68-21-1464 , 3 LINE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ రజడడర నడడకటటట
ఇసటట ననస:68-21-1466
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట సరశమ రజడర డ
ఇసటట ననస:68-21-1467
వయససస:44
లస: పప
3834 MLJ3764735
పపరర: వనసకటబదద�ద రరవ�

95-214/1278

తసడడ:ద వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:68-21-1466
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ససబబస రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1466
వయససస:68
లస: పప
3831 SQX1009075
పపరర: వనసకటటశశర యయరవ

3817 SQX2304301
పపరర: ఝయనస కకడవళళ

3812 SQX2306009
పపరర: వనసకట సరశమ రజడర డ మయలర సగర

తసడడ:ద పసద చచననన రజడర డ
ఇసటట ననస:68-21-1463
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద మహబబబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-21-1465
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద ననరరయణ రజడడర నడడకటటట
ఇసటట ననస:68-21-1466
వయససస:29
లస: పప
3828 SQX0966309
పపరర: నడడకటటట వనలగగసడ రజడడర

95-214/630

భరస : హహసపసన వరల�
ఇసటట ననస:68-21-1465
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:68-21-1465
వయససస:61
లస: ససస స
3825 MLJ3760105
పపరర: రరజశశఖర రజడడర నడడకటటట

3814 SQX1065474
పపరర: ఉదయకలమయర కకడవలర

95-214/626

తసడడ:ద కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1462
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-21-1464
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననజర బ�
ఇసటట ననస:68-21-1465
వయససస:40
లస: ససస స
3822 SQX1059840
పపరర: ననసర బ షపక

95-214/628

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68-21-1463
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరజడ�డర
ఇసటట ననస:68-21-1463
వయససస:58
లస: పప
3819 MLJ3765278
పపరర: మమలయల� షపక�

3811 SQX1962844
పపరర: జగదదశ రజడడర మయలర సగర

3809 AP151000705206
పపరర: రమణ మయలర సగర�

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:68-21-1462
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట సరశమ రజడర డ మయలర సగర
ఇసటట ననస:68-21-1462
వయససస:20
లస: పప

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:68-21-1463
వయససస:70
లస: ససస స
3816 AP151000699019
పపరర: రగససరజడడర యకకసటట�

95-214/625

భరస : వనసకటటశశర రజడ�డర
ఇసటట ననస:68-21-1462
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : ససబసమక
ఇసటట ననస:68-21-1462
వయససస:34
లస: పప
3813 SQX0637595
పపరర: ససతమక� చనవల�

3808 SQX0020032
పపరర: మసరసనమక దదససరజడడర�

95-214/648

తసడడ:ద రరఘవరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1500
వయససస:74
లస: పప
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3837 SQX1065631
పపరర: ఉదయ ఫణణసదద వనమయలపలర

95-214/649

తసడడ:ద పదసరద
ఇసటట ననస:68-21-1504
వయససస:29
లస: పప
3840 MLJ3258746
పపరర: వనసకటలకడక పపల�

95-214/652

95-214/655

95-214/657

95-207/657

95-213/792

తసడడ:ద రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:27
లస: పప

3850 SQX2480390
పపరర: ననగమణణ అదనసకక

95-207/658

3853 SQX1266411
పపరర: భబలకడక బబ మకశశటట

95-214/660

భరస : రరసబబబయ బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:68-22-1465
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/662

3856 AP151000699121
పపరర: లసగయఖ ససటట ననన�

95-214/665

3859 SQX1363589
పపరర: సశపన మరరయయల

95-214/663

3862 MLJ3765385
పపరర: యశశద� గగపదదశ�

95-214/666

3865 SQX1548389
పపరర: పదసరద లసబబడడ
తసడడ:ద ననరరయణ లసబబడడ
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:28
లస: పప

95-214/656

3848 SQX2266054
పపరర: లకడక ఆదననణణక

95-184/923

భరస : నరసససహ రరవప ఆదననణణక
ఇసటట ననస:68-22
వయససస:37
లస: ససస స
3851 MLJ0980441
పపరర: శవససబబసరరవప� సససకర�

95-181/924

తసడడ:ద నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:68-22-896
వయససస:37
లస: పప
3854 SQX1400142
పపరర: మలర కరరరనన రరవప ససటట ననన

95-214/661

3857 SQX0941161
పపరర: మసరసన బ షపక

95-214/664

3860 MLJ3769700
పపరర: మసగమక� కకసడపప రజడడర�

95-214/667

భరస : మసరసన రజడడర�
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/669

భరస : సనరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:57
లస: ససస స
95-214/671

3845 MLJ3766854
పపరర: అదద లకడక� ఇలల
ర రర�

భరస : అలయరహ బక
ఇసటట ననస:68-22-1468
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వజయ రరజ మరరయయల
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:32
లస: ససస స
95-214/668

95-214/654

తసడడ:ద యలమసద ససటట ననన
ఇసటట ననస:68-22-1465
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద యలర మసద�
ఇసటట ననస:68-22-1465
వయససస:80
లస: పప

భరస : అచసఖతననసద�
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:53
లస: ససస స
3864 SQX1307116
పపరర: అషదఫ షపక

95-183/855

Deleted

భరస : వనసకటబదద�ద
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:31
లస: ససస స
3861 SQX0393041
పపరర: ససబసలకడక పప ననగసటట�

3847 SQX2475176
పపరర: ననగమణణ అదనసకక

3842 MLJ3241916
పపరర: సరసబయఖ� ససదస�

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:68-21-1518
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అదనసకక
ఇసటట ననస:68-22
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద పపననరజడడర�
ఇసటట ననస:68-22-1465
వయససస:40
లస: పప
3858 MLJ3769668
పపరర: సససగమక� రరవ�

95-214/1281

Deleted

తసడడ:ద వరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:68-22-930
వయససస:51
లస: పప
3855 MLJ3760410
పపరర: శవరరమరజడడర� మరరకరజడ�డర

3844 SQX2302248
పపరర: మమల బ షపక

95-214/651

తసడడ:ద లకకయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1505
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప అదనసకక
ఇసటట ననస:68-22
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అదనసకక
ఇసటట ననస:68-22
వయససస:59
లస: ససస స
3852 SQX0382929
పపరర: శకనస బతష
స ల

95-214/653

తసడడ:ద ఖయససస
ఇసటట ననస:68-21-1505
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప ఫసరసగయల
ఇసటట ననస:68-21-1579
వయససస:28
లస: పప
3849 SQX2479525
పపరర: ననగమణణ అదనసకక

3841 MLJ3241791
పపరర: ఆదదననరరయణ ససదస�

3839 AP151000705581
పపరర: వనసకటలకడక ససదస�

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-21-1505
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-21-1505
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద కకసడన రజడడర
ఇసటట ననస:68-21-1505
వయససస:66
లస: పప
3846 SQX1182062
పపరర: చరసజవ ఫసరసగయల

95-214/650

భరస : ఖయససససరహహబ�
ఇసటట ననస:68-21-1505
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:68-21-1505
వయససస:55
లస: ససస స
3843 SQX1059956
పపరర: నరరస రజడడర పస నగరటట

3838 AP151000705325
పపరర: ఇమయసబ షపక�

3863 SQX1545336
పపరర: నవజవన కలమయర యసబబడడ

95-214/670

తసడడ:ద ననరరయణ లసబబడడ
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:26
లస: పప
95-214/672

3866 SQX1380138
పపరర: ఖయదర బబషర షపక

95-214/673

తసడడ:ద బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:42
లస: పప
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95-214/674

తసడడ:ద రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-22-1469
వయససస:60
లస: పప
3870 SQX1380955
పపరర: భబలకడక బడడపటర

95-214/677

95-214/680

95-214/683

95-214/686

95-214/689

95-214/692

95-214/695

భరస : లకడక ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-22-1482
వయససస:35
లస: ససస స

3880 SQX1592022
పపరర: శశషయఖ కటటకక

3883 AP151000705647
పపరర: కననఖకలమయరర ననతలపరటట�

3886 MLJ2066579
పపరర: శకనవరసరరవప ననతలపరటట�

3889 MLJ3760402
పపరర: ఖసదనన � షపక�

95-214/1282

3892 SQX1076059
పపరర: బబలయయసస సససగసశశటట

95-214/687

3895 SQX1402049
పపరర: సతఖననరరయణ రరచగరర
తసడడ:ద వరననరరయయణ రరచగరర
ఇసటట ననస:68-22-1482
వయససస:34
లస: పప

3875 SQX0002105
పపరర: ససతతష బబబయ శశటట ననన�

95-214/682

3878 MLJ3766979
పపరర: అననరరధ మలయరల

95-214/685

3881 MLJ3767134
పపరర: ససజనఖ ననతలపరటట

95-214/688

భరస : అనల
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:32
లస: ససస స
95-214/690

3884 SQX1020155
పపరర: వషష
ష వరన న సనరర రజడర డ

95-214/691

తసడడ:ద ససలలసయయ సనరరరజడడర
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:27
లస: పప
95-214/693

3887 MLJ3760329
పపరర: వనసకటబదవప మలయరల

95-214/694

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:43
లస: పప
95-214/696

3890 AP151000705105
పపరర: సరమయమ రరజఖస సరదస�

95-214/697

భరస : పటబటభ�
ఇసటట ననస:68-22-1480
వయససస:65
లస: ససస స
95-214/698

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల సససగసశశటట
ఇసటట ననస:68-22-1481/1
వయససస:29
లస: పప
95-214/700

95-214/679

భరస : వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:68-22-1476
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద పసర సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:51
లస: పప

భరస : బబల ఏసస శసగసశశటట
ఇసటట ననస:68-22-1481
వయససస:19
లస: ససస స
3894 MLJ3767118
పపరర: ససలలచన� యరక�

95-214/684

తసడడ:ద మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:46
లస: పప
3891 SQX2231777
పపరర: జజఖత శసగసశశటట

3877 SQX1076034
పపరర: ననగ రరజరశశరర ననగస

3872 AP151000699264
పపరర: దశరధరరమయఖ తతట�

తలర : పపషరలవత�
ఇసటట ననస:68-22-1474
వయససస:30
లస: పప

భరస : మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:34
లస: పప
3888 AP151000699447
పపరర: అనల కలమయర ననతలపరటట�

95-214/681

తసడడ:ద గగపరల కకషష కటటకక
ఇసటట ననస:68-22-1476
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:68-22-1479
వయససస:39
లస: ససస స
3885 SQX1009653
పపరర: శకనవరససలల గగపసదదశ

3874 AP151000705108
పపరర: పపఫరలలలససటట ననన�

95-214/676

తసడడ:ద లకకయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1472
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద పపరయఖ ననగస
ఇసటట ననస:68-22-1476
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1476
వయససస:53
లస: ససస స
3882 MLJ2066967
పపరర: అననరరధ� ననతలపరటట�

95-214/678

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1474
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1474
వయససస:39
లస: పప
3879 MLJ3767159
పపరర: పదనకవత� కటటకక�

3871 MLJ3765377
పపరర: మసగమక తతట�

3869 MLJ3767183
పపరర: అసజల కలమయరర గలయర

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-22-1471
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దశరధరరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1472
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససతతష బబబయ శశటట ననన
ఇసటట ననస:68-22-1474
వయససస:28
లస: ససస స
3876 MLJ3764826
పపరర: పరలయసబయ� శశటట ననన�

95-214/675

తసడడ:ద వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:68-22-1470
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బడడపటర
ఇసటట ననస:68-22-1472
వయససస:36
లస: ససస స
3873 SQX1380658
పపరర: ననగమహహ శశటట ననన

3868 SQX0909747
పపరర: ససబబస రరవప మయవశ

3893 MLJ3767100
పపరర: సదవసత� యరక�

95-214/699

భరస : హరరబబబయ�
ఇసటట ననస:68-22-1482
వయససస:34
లస: ససస స
95-214/701

3896 SQX1198960
పపరర: హరర బబబయ యరక

95-214/702

తసడడ:ద నరసససహ రరవప యరక
ఇసటట ననస:68-22-1482
వయససస:40
లస: పప
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3897 SQX1424050
పపరర: నరసససహ రరవప యరక

95-214/703

తసడడ:ద ననరయఖ యరక
ఇసటట ననస:68-22-1482
వయససస:64
లస: పప
3900 SQX2146561
పపరర: పపల మలర ఖయరరననరరవప

95-214/1283 3899 SQX2147213
3898 SQX2146546
పపరర: పపల వనసకట సదన శవ రరవప
పపరర: పపల వనసకట చసదద శశఖర

తసడడ:ద పపల మలర ఖయరరనన రరవప
ఇసటట ననస:68-22-1493
వయససస:24
లస: పప
95-214/1285

3901 SQX2162246
పపరర: పపల వనసకట పదనకవత

95-214/1284

తసడడ:ద పపల మలర ఖయరరనన రరవప
ఇసటట ననస:68-22-1493
వయససస:23
లస: పప
95-214/1286

3902 SQX2162220
పపరర: పపల వనసకట గసగరధర

95-220/1174

తసడడ:ద పపల కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-22-1493 L R COLONY
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపల మలర ఖయరరననరరవప
ఇసటట ననస:68-22-1493 L R COLONY
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద పపల మలర ఖయరరనన రరవప
ఇసటట ననస:68-22-1493 L R COLONY
వయససస:29
లస: పప

3903 SQX2163210
పపరర: కకషష ససరర

3904 SQX2163194
పపరర: శవ పరరశత ససరర

3905 SQX1151372
పపరర: గసగ భవరన గగపసదదసస

95-214/1287

తసడడ:ద రరఘవయఖ ససరర
ఇసటట ననస:68-22-1494
వయససస:71
లస: పప
3906 MLJ3769692
పపరర: ధనలకడక కకసగల

భరస : కకషష ససరర
ఇసటట ననస:68-22-1494
వయససస:65
లస: ససస స
95-214/705

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:33
లస: ససస స
3909 MLJ3769684
పపరర: రరజమక� గయమక�

95-214/708

95-214/711

95-214/714

95-214/717

భరస : ఉదయ ఫణణసదద వనమయలపలర
ఇసటట ననస:68-22-1503
వయససస:21
లస: ససస స

3913 SQX1548496
పపరర: వనసకట రమణ ససరర

3916 MLJ2061661
పపరర: శవ రజడడర� కకటర �

3919 MLJ3765369
పపరర: రజన మయరజడడర�

95-214/720

3922 MLJ3765351
పపరర: కమయరర వరకలటట�

95-214/712

3925 MLJ3765344
పపరర: వజయలకడక� వనమనపలర �
భరస : దసరరరపదసరదస�
ఇసటట ననస:68-22-1503
వయససస:56
లస: ససస స

3911 SQX0664748
పపరర: కకటటశశ రరవప రరచగరర

95-214/710

3914 AP151000699010
పపరర: కకషరషరరవప సనరజ�

95-214/713

తసడడ:ద రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:65
లస: పప
95-214/715

3917 AP151000699158
పపరర: చసదనదరజడడర కకటర �

95-214/716

తసడడ:ద జసగర రజడకర�
ఇసటట ననస:68--22-1497
వయససస:65
లస: పప
95-214/718

3920 SQX1059857
పపరర: నలర బబ తషల రరమయ

95-214/719

తలర : పదక
ఇసటట ననస:68-22-1500
వయససస:29
లస: పప
95-214/721

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-22-1501
వయససస:60
లస: ససస స
95-5/896

95-214/707

తసడడ:ద వరననరరయణ
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరసరజడడర�
ఇసటట ననస:68-22-1500
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరజడడర
ఇసటట ననస:68-22-1500
వయససస:50
లస: పప
3924 SQX1890045
పపరర: మధవ వనమయలపలర

95-214/709

తసడడ:ద చసదనదరజడ�డర �
ఇసటట ననస:68-22-1497
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద అబయనల అజజ షపక
ఇసటట ననస:68-22-1499
వయససస:28
లస: ససస స
3921 MLJ3758760
పపరర: శకనవరసరజడడర మయరజడడర

3910 AP151000705298
పపరర: పరరశతమక సనరజ�

3908 SQX1548538
పపరర: పదశరసత ససరర
భరస : వనసకట రమణ ససరర
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష ససరర
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససవరరజడడర�
ఇసటట ననస:68-22-1497
వయససస:31
లస: ససస స
3918 SQX1840792
పపరర: షహననజ షపక

95-214/706

భరస : కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:42
లస: పప
3915 MLJ3767084
పపరర: అరరణన� కకటర �

3907 MLJ3767092
పపరర: పరరశత� ససకరకసతద�

95-214/704

భరస : శకనవరససలల గగపసదదసస
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1496
వయససస:45
లస: ససస స
3912 MLJ3760386
పపరర: లకకకననరరయణ� యరరక�

95-214/1288

3923 AP151000699240
పపరర: ననరరయణ వరరకలటట�

95-214/722

తసడడ:ద పపటర యఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1501
వయససస:65
లస: పప
95-214/723

3926 MLJ3758752
పపరర: దసరరరపదసరద� వనమనపలర �

95-214/724

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-22-1503
వయససస:59
లస: పప
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95-214/725

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:48
లస: ససస స
3930 AP151000705395
పపరర: భగఖలకడక కకసడనరర�

95-214/728

95-214/731

95-214/733

95-214/736

95-214/739

95-214/742

95-207/426

భరస : కమలససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:43
లస: ససస స
3951 AP151000690243
పపరర: భవరనబబయ బబ సదదల

తసడడ:ద బబలయజసససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:52
లస: పప

95-214/734

3940 MLJ3767076
పపరర: గసగమక� వపర �

3943 SQX1266445
పపరర: రరజజశన షపక

3946 SQX2263515
పపరర: తరరపత రజడడర బల

95-207/429

3935 MLJ3766961
పపరర: లకడక� వనపఅల�

95-214/732

3938 SQX1777861
పపరర: సతనసర షపక

95-214/735

Deleted

95-214/737

3941 MLJ3760378
పపరర: పదభబకర రజడడర� వపలల�

95-214/738

తసడడ:ద శవరరజడడర�
ఇసటట ననస:68-22-1506
వయససస:31
లస: పప
95-214/740

3944 SQX0688150
పపరర: రరజజశన షపక

95-214/741

భరస : అబయనల గఫపర
ఇసటట ననస:68-22-1539
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద జగన మయరళమహన రజడర డ బల
ఇసటట ననస:68-22 , 6 th LINE
వయససస:25
లస: పప

95-183/119
3947 SQX1321033
పపరర: వనసకట రరమ కకటటశశర రరవప
ససదనసశశటట
తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప ససదనసశశటట
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:43
లస: పప

3949 MLJ2134658
పపరర: హహమలత బబ సదదల

3950 MLJ3469590
పపరర: రమసససదరర బబ సదదల

95-207/659

95-207/427

3952 MLJ2135614
పపరర: శకనవరస సససగ బబ సదదల

3955 SQX0211755
పపరర: బబలయజసససగ బబ సదదల
తసడడ:ద లకకణ సససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:31
లస: పప

95-207/428

భరస : శకనవరస సససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:46
లస: ససస స
95-207/430

తసడడ:ద బబలయజసససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:48
లస: పప
95-207/432

95-214/730

తసడడ:ద మయబయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-22-1505
వయససస:24
లస: పప

భరస : చతస రసజనససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబలయజసససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:75
లస: ససస స
3954 MLJ2135606
పపరర: కమల సససగ బబ సదల

3937 SQX1778125
పపరర: వరరసజననయయలల ససదస

3932 MLJ3758745
పపరర: కకసడలల సససగరరపప

భరస : అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1505
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-22-1539
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద పపరయఖ�
ఇసటట ననస:68-22-1539
వయససస:37
లస: పప
3948 MLJ2135622
పపరర: నరకల బబ సదదల

95-214/1289

భరస : ససవరరజడడర�
ఇసటట ననస:68-22-1506
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అహకద హహసపసన�
ఇసటట ననస:68-22-1519
వయససస:46
లస: ససస స
3945 SQX0002097
పపరర: రమమశ పఠరపసతషల�

3934 SQX2170033
పపరర: శవలకడక శసగరరపప

95-214/727

తసడడ:ద కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ ససదస
ఇసటట ననస:68-22-1505
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద ససవరరజడడర�
ఇసటట ననస:68-22-1506
వయససస:32
లస: ససస స
3942 MLJ3765393
పపరర: ననరన హన షపక�

95-214/729

భరస : ననగరష శసగరరపప
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-22-1505
వయససస:68
లస: ససస స
3939 MLJ3767068
పపరర: పదనకవత సససగరరజడడర

3931 SQX1265983
పపరర: నగరష సససగరపప

3929 MLJ3257938
పపరర: కకటటశశరమక� కకసడనరర�

భరస : వనసకట కకషష రరవప� �
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష రరవప సససగవరపప
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:45
లస: పప
3936 SQX1473164
పపరర: మసరసనమక షపక

95-214/726

భరస : సస మయఖ
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శరకరరవప�
ఇసటట ననస:68-22-1504
వయససస:65
లస: ససస స
3933 AP151000699290
పపరర: శకనవరసరరవప సససగరరపప�

3928 MLJ2068922
పపరర: మసగమక దదవరగటర

3953 MLJ2134294
పపరర: చతస రసజన సససగ బబ సదదల

95-207/431

తసడడ:ద బబలయజసససగ
ఇసటట ననస:68-23
వయససస:52
లస: పప
95-207/433

3956 SQX1381102
పపరర: మమలయ బ షపక

95-214/743

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-23-506
వయససస:29
లస: ససస స
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3957 SQX0068288
పపరర: రసజజన బ� షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-214/744

భరస : ననగబర వరల�
ఇసటట ననస:68-23-1506
వయససస:30
లస: ససస స
3960 MLJ3760691
పపరర: మసరసన� షపక�

95-214/747

95-214/1290

95-214/1293

95-214/751

95-214/754

95-214/757

95-222/1478

3970 SQX0637603
పపరర: అమననబ� షపక�

3973 MLJ3257805
పపరర: జలలఖ� షపక�

3976 MLJ3764800
పపరర: కరరమయలయర� షపక�

95-214/760

3979 MLJ3760485
పపరర: ఇకరసల� మహకద�

95-214/752

95-214/764

3984 MLJ3770013
పపరర: వనసకటలకడక� పగడనల�

95-214/767

3982 SQX1591941
పపరర: లకడక ససపసదయ తలర పపననన

భరస : రరమయరరవప ఏలయయస పపరరనడడ
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:46
లస: ససస స

95-214/1292

3968 SQX1778117
పపరర: ననగబర బ షపక

95-214/750

3971 SQX0636944
పపరర: బబ ఆయయషర� మహమకద�

95-214/753

95-214/755

3974 SQX0068312
పపరర: మహబబబ ససలయసనన�
మహమకద�
భరస : మహమకద ఇకరసల�
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:64
లస: ససస స

95-214/756

95-214/758

3977 SQX0636100
పపరర: జజన� షపక�

95-214/759

తసడడ:ద అకసర�
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:35
లస: పప
95-214/761

3980 SQX1912898
పపరర: భబరర వ తలర పననన

95-214/762

తసడడ:ద రమయరరవప తలర పననన
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:21
లస: ససస స
95-214/765

తసడడ:ద రరమయ రరవప తలర పపననన
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:24
లస: ససస స
3985 MLJ3769718
పపరర: సరమయమ జఖస తలర పపననన

3965 SQX2465458
పపరర: మరవల షపక

భరస : అజకల బబషర�
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ఉసరకన షరరక �
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:74
లస: పప

3981 SQX1393578
పపరర: శరఖమల సనరరఖ కలమయరర
గరడడతతరర
తసడడ:ద సతఖస గరడడతతరర
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:24
లస: ససస స

95-214/749

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద అగసర �
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ఇకరసల �
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:38
లస: పప

భరస : పదసరదస�
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:44
లస: ససస స

3967 SQX2535763
పపరర: ననర ర వల శక

3962 MLJ3760675
పపరర: మసరసన వల� షపక�

తసడడ:ద బబష ఎసససకజ
ఇసటట ననస:68-23-1510
వయససస:21
లస: పప

భరస : అకసర�
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద అగసర �
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:32
లస: పప
3978 MLJ3760493
పపరర: అజకర బబషర� మహకద�

95-214/1291

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రహమయన షపక
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:31
లస: ససస స
3975 MLJ3764677
పపరర: జజన భబషర� షపక�

3964 SQX2293439
పపరర: శకనస షపక

95-214/746

తసడడ:ద జజన సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-23-1506
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద బబష ఎసససకజ
ఇసటట ననస:68-23-1510
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరరమయలయర�
ఇసటట ననస:68-23-1511
వయససస:28
లస: ససస స
3972 SQX1394436
పపరర: జమలయ షపక

95-214/748

తసడడ:ద సససదసలల
ఇసటట ననస:68-23-1507
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:68-23-1510
వయససస:20
లస: ససస స
3969 SQX0637447
పపరర: నజరరన బ� షపక�

3961 MLJ3760683
పపరర: ననగబర వల� షపక�

3959 SQX1400092
పపరర: హన క బబషర షపక

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-23-1506
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల�
ఇసటట ననస:68-23-1506
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-23-1506
వయససస:28
లస: పప
3966 SQX2129831
పపరర: కరరశరక షపక

95-214/745

భరస : శకనస షపక
ఇసటట ననస:68-23-1506
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల�
ఇసటట ననస:68-23-1506
వయససస:31
లస: పప
3963 SQX2148666
పపరర: ఇససబ బబష షపక

3958 SQX1548447
పపరర: మమలయబ షపక

3983 SQX0047134
పపరర: శకలత� తమకన�

95-214/766

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:29
లస: ససస స
95-214/768

3986 SQX1591974
పపరర: సరసబబదజఖస తలర పననన

95-214/769

భరస : రరమయ రరవప తలర పననన
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: ససనల తలర పననన
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95-214/770

తసడడ:ద రరమయరరవప
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:28
లస: పప
3990 MLJ3241700
పపరర: సరయపదభబకర� వనసబడడ�

95-214/774

95-220/144

95-214/779

95-214/1295

95-217/34

3997 MLJ3760618
పపరర: ఏడడక�ేసడలల� సససగసశశటట �

95-214/782

95-214/778

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:68-23-1516
వయససస:48
లస: ససస స
95-214/780

4003 SQX1401967
పపరర: లకడక బబ డడర

4006 SQX1913417
పపరర: సరసబశవరరవప మలశశటట

95-217/32

భరస : మయరరతరరవప�
ఇసటట ననస:68-23-1525
వయససస:46
లస: ససస స
95-214/789

4012 SQX1778679
పపరర: లకడక కలమయరర నసససకరరరవప

4001 SQX1040138
పపరర: ననరరయణ రజడర డ చదరరకలల

95-214/781

4004 SQX2051209
పపరర: తరరపత రరవప బబ డడర

95-217/33

95-219/828

తసడడ:ద చననయఖ బబ డడర
ఇసటట ననస:68-23-1522/1
వయససస:37
లస: పప
95-214/783

4007 SQX1590786
పపరర: ననరరయణ రజడర డ అసబటట

95-220/145

తసడడ:ద వనసకట రజడడర అసబటట
ఇసటట ననస:68-23-1523
వయససస:38
లస: పప
95-214/784

4010 SQX1913227
పపరర: అనల కలమయర మలశశటట

95-214/785

తసడడ:ద సరసబశవరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:68-23-1523/1
వయససస:46
లస: పప
95-214/787

4013 SQX1424027
పపరర: రరషక షహహన పఠరన

భరస : మయరకసడదయయలల నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:68-23-1526
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ వల పఠరన
ఇసటట ననస:68-23-1526
వయససస:33
లస: ససస స

4015 SQX1778406
పపరర: బయజన కకటసశశటట

4016 SQX1778570
పపరర: రమణ కకటసశశటట

తసడడ:ద చనన కకసడయఖ కర
ఇసటట ననస:68-23-1526
వయససస:29
లస: పప

95-214/1294

తసడడ:ద వనసగళరజడడర చచరరకలల
ఇసటట ననస:68-23-1521/3
వయససస:49
లస: పప

భరస : అనల కలమయర మలశశటట
ఇసటట ననస:68-23-1523/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-214/786

3998 SQX2476612
పపరర: వనసకటటష గలర
తసడడ:ద శశషయఖ గలర
ఇసటట ననస:68-23-1521/3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ఆనసదరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:68-23-1523
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద అనల కలమయర మలశశటట
ఇసటట ననస:68-23-1523/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:68-23-1526
వయససస:55
లస: ససస స

3995 MLJ3257979
పపరర: లకడక� దనసరర�

4000 SQX1513390
పపరర: ఉమ దససడడ

95-208/1122 4009 SQX1913433
4008 SQX2076925
పపరర: వనసకట సరయ రరజరశ మలశశటట
పపరర: రమయదదవ మలశశటట

4014 AP151000705250
పపరర: రమణ వరళళ�

95-214/777

భరస : తరరపత రరవప బబ డడర
ఇసటట ననస:68-23-1522
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలక�ేసడయఖ
ఇసటట ననస:68-23-1523
వయససస:51
లస: పప

4011 MLJ3258506
పపరర: రరజరశశరర� నలర పననన�

95-214/776

భరస : ననగరరజడడర దససడడ
ఇసటట ననస:68-23-1521/3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరర రరవప మయపలసదస
ఇసటట ననస:68-23-1521/12
వయససస:22
లస: ససస స
4005 MLJ3758794
పపరర: మయరరతరరవప నలర పననన

3992 MLJ3764784
పపరర: పపరరనడడ ఏలయయశ రరమయరరవప
తలర పపననన
తసడడ:ద మలర యఖ
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:68-23-1517
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటష గలర
ఇసటట ననస:68-23-1521/3
వయససస:19
లస: ససస స
4002 SQX1906999
పపరర: శక ననగ సతఖ మయపలసదస

3994 SQX1951771
పపరర: ననగ బబలకకషష జమయకల

95-214/773

95-214/775

తసడడ:ద శకనవరసరరవప జమయకల
ఇసటట ననస:68-23-1514
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల�
ఇసటట ననస:68-23-1517
వయససస:46
లస: ససస స
3999 SQX2457109
పపరర: శరరష గలర

3991 SQX1592006
పపరర: రరమయ రరవప తలర పననన

3989 MLJ3764792
పపరర: కరరమయలయర� షపక�

తసడడ:ద అకసర�
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద మలర యఖ తలర పననన
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద రరమ రరవప తలర పననన
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:27
లస: పప
3996 SQX0205310
పపరర: ససవర పరరశత� సససగసశశటట �

95-214/772

తసడడ:ద బయలలర బబసయ
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద పరశతనలల� �
ఇసటట ననస:68-23-1513
వయససస:48
లస: పప
3993 SQX1217604
పపరర: ససనల తలర పననన

3988 SQX0094862
పపరర: కకషష తమకన

95-214/790

95-214/788

95-214/791

భరస : చనన కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-23-1527
వయససస:49
లస: ససస స
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4017 SQX1778414
పపరర: కకసదలల కకటసశశటట
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95-214/792

తసడడ:ద చన కకసడయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-23-1527
వయససస:35
లస: పప
4020 SQX0068445
పపరర: వనసకట ససబసమక� మసరల�

95-214/795

95-214/798

95-192/926

4024 SQX0205237
పపరర: మననదదవ� కనమరర పపడడ�

4027 SQX0020123
పపరర: ససనత చచననసశశటట �

95-214/803

4030 SQX0002063
పపరర: ననగరశశర రరవప చచననసశశటట �

భరస : కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:68-23-1535
వయససస:38
లస: ససస స

4033 SQX0068338
పపరర: పదక� చచననసససటట �

భరస : రమమశ�
ఇసటట ననస:68-23-1538
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరరరలల� �
ఇసటట ననస:68-23-1569
వయససస:53
లస: ససస స
4041 SQX1912864
పపరర: వహహద షపక

భరస : కకటటరజడడర దసగరరమ పపడడ
ఇసటట ననస:68-24
వయససస:54
లస: ససస స

4039 SQX1199000
పపరర: శకనవరస తషసగర

95-214/813

4042 SQX1912831
పపరర: కరరమయలర షపక

95-214/804

4045 SQX1778109
పపరర: దనదన బ షపక
భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-24-1
వయససస:62
లస: ససస స

95-214/800
4025 MLJ3760501
పపరర: నరసససహరరవప కననమరర పపడడ

4028 MLJ3765419
పపరర: కకటటశశరమక చచననసశశటట

95-214/802

4031 SQX2071025
పపరర: కరరమయలర షపక

95-214/1156

తసడడ:ద షససదన షపక
ఇసటట ననస:68-23-1535
వయససస:39
లస: పప
95-214/805

4034 MLJ3760477
పపరర: బబలకకషష� చచననసశశటట �

95-214/806

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-23-1536
వయససస:33
లస: పప
95-214/808

4037 SQX0244871
పపరర: నరకల� తషసగర�

95-214/809

భరస : వనసకట కలమయర�
ఇసటట ననస:68-23-1569
వయససస:32
లస: ససస స
95-214/811

4040 MLJ3240652
పపరర: వనసకటకలమయర� తషసగర�

95-214/812

తసడడ:ద శశరరలల�
ఇసటట ననస:68-23-1569
వయససస:39
లస: పప
95-214/814

తసడడ:ద గణణ షపక
ఇసటట ననస:68-23-1579
వయససస:54
లస: పప
95-207/434

95-214/797

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-23-1535
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరరలల తషసగర
ఇసటట ననస:68-23-1569
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:68-23-1579
వయససస:45
లస: ససస స
4044 SQX1941053
పపరర: సరగజన దదవ దసగరరమ పపడడ

95-214/801

తసడడ:ద ససలయసన ఖయన�
ఇసటట ననస:68-23-1566
వయససస:55
లస: పప
95-214/810

4022 SQX0710335
పపరర: మహలకడక మకజక

తసడడ:ద మయతస యఖ
ఇసటట ననస:68-23-1532
వయససస:76
లస: పప

భరస : రవకలమయర�
ఇసటట ననస:68-23-1536
వయససస:33
లస: ససస స

95-214/807 4036 AP151000699244
4035 SQX0020115
పపరర: వ అరరణకలమయరర పఠరపసతషల�
పపరర: బబజ పఠరన�

4038 MLJ3257763
పపరర: వజయకలమయరర తషసగర� �

95-214/799

తసడడ:ద బబలయఖ�
ఇసటట ననస:68-23-1535
వయససస:61
లస: పప
95-214/1296

95-214/794

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-23-1532
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబల కకషష�
ఇసటట ననస:68-23-1535
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-23-1535
వయససస:36
లస: పప
4032 SQX2266591
పపరర: పరవన షపక

95-214/796

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:68-23-1532
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:68-23-1535
వయససస:38
లస: ససస స
4029 MLJ3758786
పపరర: రవకలమయర చచననసశశటట

4021 MLJ3760527
పపరర: ససరరష� గగగస�

4019 SQX0068411
పపరర: ననగ మలలర సవరర� గగగరఎస�

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-23-1530
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-23-1530
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:68-23-1532
వయససస:37
లస: ససస స
4026 SQX2061778
పపరర: పరరశన షపక

95-214/793

తసడడ:ద ససతయఖ కకటసశశటట
ఇసటట ననస:68-23-1527
వయససస:64
లస: పప

భరస : గగపయఖ�
ఇసటట ననస:68-23-1530
వయససస:61
లస: ససస స
4023 SQX0205179
పపరర: దసరర � కనమరర పపడడ�

4018 SQX1778299
పపరర: చనన కకసడయఖ కకటసశశటట

4043 SQX1090620
పపరర: రరమయరరవప నడడమయకకల

95-183/120

తసడడ:ద వనసకట రరయయడడ
ఇసటట ననస:68-24
వయససస:70
లస: పప
95-214/815

4046 MLJ3760709
పపరర: జబబ షపక

95-214/816

తసడడ:ద మయసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:68-24-568
వయససస:36
లస: పప
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4047 SQX1182138
పపరర: ఫరతమయననసర షపక
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95-214/817

భరస : అబయనల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:68-24-1424
వయససస:34
లస: ససస స
95-214/820

భరస : ఖయజజ వరల�
ఇసటట ననస:68-24-1442
వయససస:33
లస: ససస స

4051 SQX1496356
పపరర: రరసబబబయ ఫసరసగయల

95-214/823

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-24-1442
వయససస:35
లస: పప

4054 SQX0393066
పపరర: ననగమక పససమరరస�

95-214/826

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1443
వయససస:38
లస: పప

4057 MLJ3760949
పపరర: వనసకటటశశరరర� తదరరకలటర �

95-214/829

భరస : నజర�
ఇసటట ననస:68-24-1542
వయససస:31
లస: ససస స

4060 MLJ3767340
పపరర: లకడక� దమకలపరటట�

95-214/834

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1542
వయససస:36
లస: పప

4063 MLJ3760840
పపరర: యగరరజడ�డర దమకలపరటట�

95-214/1298

4066 SQX1777994
పపరర: సకకననబ పఠరన
భరస : అబయనల మససదస పఠరన
ఇసటట ననస:68-24-1543
వయససస:53
లస: ససస స

4068 SQX2239622
పపరర: సతస ర షపక

4069 SQX1899335
పపరర: సతనసర షససక

95-220/1175

Deleted

తసడడ:ద మయబయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-24-1543
వయససస:24
లస: పప

95-214/1300

95-214/827

తసడడ:ద నగరజ యసబడడ
ఇసటట ననస:68-24-1544
వయససస:19
లస: ససస స

95-214/831

4075 MLJ3767431
పపరర: మసరసన షపక
భరస : బబబయ
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:33
లస: ససస స

4055 MLJ3760964
పపరర: కనకరరజడ�డర నడడకటట
ర �

95-214/825

4058 SQX1379750
పపరర: ననరన హన షపక

95-214/828

4061 SQX1380591
పపరర: ఆషర బ షపక

95-214/832

భరస : మయబయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-24-1542
వయససస:51
లస: ససస స
95-214/835

4064 SQX2423101
పపరర: ససభబన షపక

95-214/1297

తసడడ:ద కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:68-24-1542
వయససస:29
లస: పప
95-214/836

4067 SQX2328722
పపరర: రజయ ససలట న షపక

95-214/1299

భరస : ఆశరరల అల షపక
ఇసటట ననస:68-24-1543
వయససస:28
లస: ససస స
95-221/10

4070 SQX2162881
పపరర: మలన షపక

95-221/1218

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:68-24-1543
వయససస:31
లస: ససస స
95-220/146

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:68-24-1544
వయససస:37
లస: ససస స
95-220/147

95-214/822

భరస : రసనల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-24-1542
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద మయబయ ససభబన షససక
ఇసటట ననస:68-24-1543
వయససస:23
లస: పప
4072 SQX0876193
పపరర: వనసకట లకకక యసబబడడ

4052 SQX1548470
పపరర: రమణయఖ అసగరరరకలల

తసడడ:ద యయలలగ�ేసడనరజడడర�
ఇసటట ననస:68-24-1443
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద అసజరజడ�డర
ఇసటట ననస:68-24-1542
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-24-1542 , 6 LINE
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1546
వయససస:64
లస: పప

95-214/824

భరస : యగరరజడ�డర
ఇసటట ననస:68-24-1542
వయససస:37
లస: ససస స

4062 MLJ3760832
పపరర: రతనసలల� కరసలకకటట�

95-214/819

తసడడ:ద కకసడయఖ అసగరరరకలల
ఇసటట ననస:68-24-1442
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1443
వయససస:46
లస: పప

4059 MLJ3769726
పపరర: రరహన� పఠరన�

4074 SQX0957787
పపరర: శవయఖ తతక

95-214/821

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1443
వయససస:55
లస: ససస స

4056 MLJ3761251
పపరర: శవ యయగసటట

4049 SQX0398412
పపరర: ధనలకడక శరఖమబరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-24-1442
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖననరరయణ ఫసరసగయల
ఇసటట ననస:68-24-1442
వయససస:26
లస: పప

4053 SQX1182054
పపరర: అబయనల రహమయన షపక

4071 SQX2406874
పపరర: శరరష యసబడడ

95-214/818

తసడడ:ద ఆలఖయన�
ఇసటట ననస:68-24-1424
వయససస:37
లస: పప

4050 MLJ3767464
పపరర: షహహన� షపక�

4065 SQX2279347
పపరర: సససదన బ షపక

4048 MLJ3760923
పపరర: ఖయజజ వల� పఠరన�

4073 SQX2331593
పపరర: ససకనఖ సరయ తతక

95-214/1301

భరస : భబనస పదకరష తతక
ఇసటట ననస:68-24-1546
వయససస:25
లస: ససస స
95-214/837

4076 MLJ3767449
పపరర: అమరర� షపక�

95-214/838

భరస : బబజ�
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:34
లస: ససస స
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4077 SQX1363795
పపరర: ససలయసనన షపక
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95-214/839

తసడడ:ద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:34
లస: ససస స
95-214/842

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:45
లస: ససస స
95-214/845

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:75
లస: ససస స
95-214/848

తసడడ:ద ఖయససస
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:46
లస: పప

4084 MLJ3760899
పపరర: భబనసపదకరష తతక

4087 AP151000699580
పపరర: ననగరరజ యసబబడడ

95-214/851

తసడడ:ద సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:64
లస: పప

4090 SQX2352144
పపరర: శసకర

95-214/846

95-214/853

భరస : ననగరరజ� �
ఇసటట ననస:68-24-1548
వయససస:40
లస: ససస స

4093 MLJ3258647
పపరర: లకడకనరసససహ� కమకల�

95-214/849

95-214/856

భరస : మహబబబ ఖయన�
ఇసటట ననస:68-24-1548
వయససస:51
లస: ససస స

4096 MLJ3760915
పపరర: బబబయ� షపక�

95-214/1302

భరస : కలటటసబ రరవప గయసటటరర
ఇసటట ననస:68-24-1548 , 6 LINE
వయససస:37
లస: ససస స

4099 MLJ3760717
పపరర: రఖబయలయర� షపక�

95-214/854

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1552
వయససస:33
లస: పప

4102 SQX0898775
పపరర: శశషయఖ యసబబడడ

95-214/857

4105 SQX1777937
పపరర: మయసలయఖ జజజల
తసడడ:ద కకసడయఖ జజజల
ఇసటట ననస:68-24-1554
వయససస:81
లస: పప

4088 AP151000699552
పపరర: సతఖనననరయణ ఫసరసగయల�

95-214/850

4091 MLJ3767381
పపరర: ఫరరఖయన� షపక�

95-214/852

4094 AP151000705268
పపరర: లకడక యసబబడడ�

95-214/855

4097 MLJ3240918
పపరర: వరరరఘవయఖ కమకల

95-214/858

తసడడ:ద వనకటటశశరర
ర
ఇసటట ననస:68-24-1548
వయససస:48
లస: పప
95-214/859

4100 SQX0119966
పపరర: ననగససరరష ఈ

95-220/149

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1552
వయససస:32
లస: పప
95-220/151

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1552
వయససస:62
లస: పప
95-214/861

95-214/847

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-24-1548
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మయసస ఫర�
ఇసటట ననస:68-24-1550
వయససస:34
లస: పప
95-220/150

4085 SQX1363613
పపరర: వల షపక

భరస : బబషర�
ఇసటట ననస:68-24-1548
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబబ ల�
ఇసటట ననస:68-24-1548
వయససస:36
లస: పప
95-214/1303

95-214/844

తసడడ:ద రతస యఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరరరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:68-24-1548
వయససస:43
లస: ససస స

4095 MLJ3767399
పపరర: మయశరటరర� షపక�

4082 MLJ3258662
పపరర: శవమక� తతక�

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద సససహచలస
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:31
లస: పప

4092 MLJ3258878
పపరర: వనసకటలకడక� యసబబడడ�

95-214/841

భరస : శవరరమకకషష�
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:47
లస: పప

4089 AP151000699456
పపరర: శవ రరమకకషషయఖ తతక�

తసడడ:ద ఖయససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-24-1553
వయససస:71
లస: పప

95-214/843

తసడడ:ద శవరరమకకషషయఖ తతక
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:31
లస: పప

4086 SQX0966416
పపరర: సససయద వల షపక

4104 MLJ3760162
పపరర: ససబబన� షపక�

4081 AP151000705346
పపరర: పరరశత ఫసరసగయల

4079 AP151000705343
పపరర: కకటటశశరర ఫసరసగయల�

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతననననరరయణ
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:50
లస: ససస స

4083 AP151000705269
పపరర: వనసకరయమక యసబబడడ�

4101 SQX0120048
పపరర: నవన ఈ

95-214/840

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1547
వయససస:42
లస: ససస స

4080 AP151000705454
పపరర: కకసడమక ఫసరసగయల�

4098 SQX2271765
పపరర: పదక గయసటటరర

4078 SQX0637470
పపరర: ససతమక యసబబడడ

4103 MLJ3766706
పపరర: ససబయసలల� చదరరకలల�

95-214/860

భరస : చచనననరజడడర�
ఇసటట ననస:68-24-1553
వయససస:51
లస: ససస స
95-214/862

4106 SQX2327757
పపరర: శకనవరసరరవప జజజల

95-214/1306

తసడడ:ద యలమసద జజజల
ఇసటట ననస:68-24-1554
వయససస:45
లస: పప
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4107 SQX2331049
పపరర: సతఖవత జజజల
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95-214/1307

భరస : శకనవరసరరవప జజజల
ఇసటట ననస:68-24-1554
వయససస:40
లస: ససస స
95-214/866

తసడడ:ద యలర మసద�
ఇసటట ననస:68-24-1556
వయససస:33
లస: పప
95-220/152

తసడడ:ద సతనసర ఖయన
ఇసటట ననస:68-24-1556
వయససస:38
లస: పప

4111 MLJ3764982
పపరర: శకనసవసస� ససకరకసత�

95-185/84

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర సవపల
ఇసటట ననస:68-24-1557
వయససస:24
లస: ససస స
95-185/87

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర సవపల
ఇసటట ననస:68-24-1557
వయససస:27
లస: పప

4114 SQX1841543
పపరర: దసరర సవపల

భరస : జగననధస వసగల
ఇసటట ననస:68-24-1557/6
వయససస:47
లస: ససస స

4125 SQX2272102
పపరర: శవరజ శదన బతష
స న

4126 SQX2271997
పపరర: పదక శదన బతష
స న

95-214/1309

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర శదన బతష
స న
ఇసటట ననస:68-24-1557 , 6 LINE
వయససస:64
లస: పప
95-214/869

4129 MLJ3767316
పపరర: దసరర � గగటటటమయకకల�

95-185/88

భరస : ఖయదర
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:69
లస: ససస స

4132 MLJ3760808
పపరర: ససబబబ� షపక�

95-214/1313

4135 MLJ3758836
పపరర: అలయరభక� షపక�
తసడడ:ద జవనద�
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:37
లస: పప

95-185/83

4118 SQX1841535
పపరర: అరరణ కలమయర సవపల

95-185/86

4121 SQX2227064
పపరర: శరరష పప లపలర

95-214/1311

4124 SQX2271625
పపరర: వజయ లకడక శదన బతష
స న

95-214/1308

భరస : వనసకటటశశరరర లలట శదన బతష
స న
ఇసటట ననస:68-24-1557 , 6 LINE
వయససస:83
లస: ససస స
95-214/1310

4127 SQX2272144
పపరర: శకకరసత దనసరర

95-220/1176

తసడడ:ద రరమ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:68-24-1557 , 6 LINE
వయససస:31
లస: పప
95-214/870

4130 MLJ3767308
పపరర: మహబబబ� షపక�

95-214/871

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:33
లస: ససస స
95-214/873

4133 MLJ3760816
పపరర: మలర ఖయరరనన రరవప�
గగటటటమయకకల�
తసడడ:ద దదవయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:36
లస: పప

95-214/874

95-214/876

4136 SQX1380062
పపరర: శరకవణణ లకడక జవరశజ

95-214/877

తసడడ:ద ఖయదర వల�
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:33
లస: పప
95-214/875

4115 SQX1841550
పపరర: లకకకపరరశత సవపల

భరస : చసటట పప లపలర
ఇసటట ననస:68-24-1557/2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన�
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/872

95-214/868

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర సవపల
ఇసటట ననస:68-24-1557
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవరజ శదన బతష
స న
ఇసటట ననస:68-24-1557 , 6 LINE
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : రసగమక
ఇసటట ననస:68-24-1559
వయససస:36
లస: పప

95-185/85

4120 SQX1841592
పపరర: వనసకటటశశరరర సవపల

4123 SQX2264232
పపరర: లకడక ససజజత వసగల

4112 MLJ3760824
పపరర: మయనరరబ న� పఠరన�

భరస : శకకరసత సవపల
ఇసటట ననస:68-24-1557
వయససస:23
లస: ససస స

4117 SQX1841584
పపరర: రమణ సవపల

తసడడ:ద ననగరశశర సస మయయజలల వసగల
ఇసటట ననస:68-24-1557/6
వయససస:49
లస: పప

4134 SQX0909846
పపరర: వనసకటటశశరరర మయదనరరస

95-185/82

తసడడ:ద బయరకయఖ సవపల
ఇసటట ననస:68-24-1557
వయససస:54
లస: పప
95-214/1312

95-214/865

తసడడ:ద సతనసర ఖయన�
ఇసటట ననస:68-24-1556
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సవపల
ఇసటట ననస:68-24-1557
వయససస:47
లస: ససస స

4119 SQX1841568
పపరర: శకకరసత సవపల

4131 SQX0688143
పపరర: జబబదన షపక

95-214/867

భరస : అరరణ కలమయర సవపల
ఇసటట ననస:68-24-1557
వయససస:23
లస: ససస స

4116 SQX1841576
పపరర: శకలకడక సవపల

4109 SQX1520635
పపరర: లకడక లసబయ

భరస : శశషగరరర రరవప లసబయ
ఇసటట ననస:68-24-1556
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద యలర మసద�
ఇసటట ననస:68-24-1556
వయససస:35
లస: పప

4113 SQX0758870
పపరర: నజర పఠరన

4128 SQX0909838
పపరర: వజయలకకక మయదనరరస

95-214/863

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:68-24-1556
వయససస:32
లస: ససస స

4110 MLJ3760758
పపరర: మలర యఖ� ససకరకసత�

4122 SQX2264240
పపరర: జగననధస వసగల

4108 SQX0205864
పపరర: మలలర సవరర� ససకరకసతద�

భరస : మహహష జవరశజ
ఇసటట ననస:68-24-1560
వయససస:30
లస: ససస స
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95-214/878

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:68-24-1560
వయససస:69
లస: ససస స
95-214/881

భరస : ననసరరవల
ఇసటట ననస:68-24-1561
వయససస:50
లస: ససస స
95-214/884

భరస : సతష గయసడన
ఇసటట ననస:68-24-1562
వయససస:29
లస: ససస స

95-214/882

4144 SQX1913060
పపరర: శకకరసత మలలర ల

95-214/887

భరస : బబలల వననగసడర
ఇసటట ననస:68-24-1564
వయససస:24
లస: ససస స

4147 SQX0637082
పపరర: ససతతషసణణ� యసబడడ�

95-214/885

95-214/890

భరస : జబవపలయర�
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:32
లస: ససస స

4150 MLJ3765435
పపరర: నససమయ� షపక�

95-214/888

95-214/893

భరస : మయసరసఫర షపక
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:53
లస: ససస స

4153 SQX0503979
పపరర: నవన యసబబడడ�

95-214/891

95-214/896

తసడడ:ద మయసరసఫ
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:38
లస: పప

4156 MLJ3241411
పపరర: మయజబయలయర� మహమకద�

95-214/894

95-214/899

తసడడ:ద ఖయదర బఖయష షపక
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:61
లస: పప

4159 SQX1059980
పపరర: శశషయఖ యసబబడడ

95-214/897

భరస : ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-24-1569 , 6 LINE
వయససస:29
లస: ససస స

4162 AP151000705312
పపరర: రరమలకడక కరమమపసలర�

95-214/900

4165 SQX1389254
పపరర: ఈశశరమక దనరరఎస
భరస : రరసబబబయ దనరరఎస
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:40
లస: ససస స

95-214/889

4151 MLJ3765450
పపరర: హససనన� షపక�

95-214/892

4154 SQX0504183
పపరర: ననగ ససరరష యసబబడడ�

95-214/895

4157 MLJ3758851
పపరర: ననగయలకరరవల� షపక�

95-214/898

4160 SQX2271799
పపరర: ననగయర షపక

95-85/1170

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-24-1569 , 6 LINE
వయససస:34
లస: పప
95-214/901

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:68-24-1570
వయససస:45
లస: ససస స
95-214/903

4148 SQX1913029
పపరర: గగససయయ పరవన షపక

తసడడ:ద సససదసననగయలల�
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:63
లస: పప
95-220/1177

95-214/886

తసడడ:ద శశషయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద మయసస ఫర� �
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:39
లస: పప

4158 MLJ3758810
పపరర: మయసరసపర షపక

4145 SQX1913151
పపరర: మననకడ గరడడతతరర

తసడడ:ద ననగయల మేర�
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ�
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:31
లస: పప

4155 SQX0966366
పపరర: షపక మయజబబలయర

95-214/883

భరస : రరఖబఉలయర షపక
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మయజబ�
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:36
లస: ససస స

4152 MLJ3258639
పపరర: నగరర ససలయసనన షపక

4142 SQX1805340
పపరర: నరసససహ రరవప గయసడన

భరస : ఉదయ తదజ గరడడతతరర
ఇసటట ననస:68-24-1564
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నవన�
ఇసటట ననస:68-24-1568
వయససస:29
లస: ససస స

4149 MLJ3769734
పపరర: ఫర హహనన� షపక�

95-214/880

తసడడ:ద పపలర యఖ గయసడన
ఇసటట ననస:68-24-1562
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:68-24-1563
వయససస:23
లస: పప

4146 SQX1913177
పపరర: ననగ మలర శశరర వననగసడర

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:26
లస: ససస స

4141 SQX1913250
పపరర: ననగ లకడక గయసడన

4139 MLJ3760782
పపరర: నరసససహరరవప జవరశజ

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:68-24-1560
వయససస:76
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప గయసడన
ఇసటట ననస:68-24-1562
వయససస:57
లస: ససస స

4143 SQX1968213
పపరర: చచసచస ససధనరరణణ గయసడన

4164 SQX1778083
పపరర: కగసర షపక

95-214/879

తసడడ:ద నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:68-24-1560
వయససస:39
లస: పప

4140 AP151000705364
పపరర: మమలబ షపక

4161 SQX2218188
పపరర: హససన షపక

4138 MLJ3760790
పపరర: మహహష� జవరశజ�

4163 MLJ3240561
పపరర: పరసడడరసగరరరవప కరమమపలర

95-214/902

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-24-1570
వయససస:50
లస: పప
95-214/904

4166 SQX0436295
పపరర: రమణ కలకటర

95-214/905

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:41
లస: ససస స
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4167 AP151000705309
పపరర: వరణణ పపరరచరర �

95-214/906

భరస : ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:45
లస: ససస స

4168 SQX0966382
పపరర: పరతమబన షపక

95-214/907

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:57
లస: ససస స

4170 SQX0205591
పపరర: మయసతనజ� షపక�

95-214/909

భరస : ఆలఖయన�
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:61
లస: ససస స

4171 SQX0966390
పపరర: మసరసన షపక

95-214/912

తసడడ:ద ననసరమక�
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:60
లస: పప

4174 SQX0966374
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-214/910

95-214/916

భరస : అనల కలమయర వలర సశశటట
ఇసటట ననస:68-24-1648
వయససస:26
లస: ససస స
4179 SQX1811579
పపరర: సరడడఖ షపక

4177 SQX1778430
పపరర: అనల కలమయర వలర సశశటట

95-214/913

భరస : హహదనయతషలయర షపక
ఇసటట ననస:68-25-116
వయససస:29
లస: ససస స

4180 SQX1778836
పపరర: లకకణ ఫసరసగయల

95-216/704

తసడడ:ద శశషసరజడడర
ఇసటట ననస:68-25-1110
వయససస:29
లస: పప

4183 SQX0562843
పపరర: రరమరజడడర మయరసరజడడర

95-214/914

4178 SQX0407981
పపరర: రమణమక గయసడనబతస న
గయసడనబతస న
భరస : బబబయ గయసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:68-25
వయససస:51
లస: ససస స

95-214/918

4181 SQX2251007
పపరర: నవన చసకక

95-185/89

95-216/1122

తసడడ:ద ఓసకరర చసకక
ఇసటట ననస:68-25-950
వయససస:22
లస: పప
95-216/705

తలర : ననగమక
ఇసటట ననస:68-25-1143
వయససస:64
లస: పప

4185 SQX1778034
పపరర: జజన షపక

4175 SQX1778331
పపరర: బయడద షపక

95-214/917

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప ఫసరసగయల
ఇసటట ననస:68-25-159
వయససస:24
లస: పప

4182 SQX0880351
పపరర: శకనవరసరజడన డ ఇనసపగయసడర

95-214/911

తసడడ:ద మయబయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-24-1576
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:68-24-1648
వయససస:48
లస: పప
95-184/153

4172 MLJ3240546
పపరర: ససబసరరవప పపలచరర � �
తసడడ:ద రరమయరరవప� �
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:62
లస: పప

4176 SQX1778778
పపరర: దసరర భవరన వలర సశశటట

95-214/908

భరస : ఖయససస�
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:68-24-1571
వయససస:29
లస: పప

4173 AP151000699570
పపరర: ఖయససస షపక�

4169 AP151000705290
పపరర: ఖయసససబ షపక�

4184 SQX1778190
పపరర: పదక గయసటటరర

95-214/919

భరస : కలటటసబ రరవప గయసటటరర
ఇసటట ననస:68-25-1569
వయససస:37
లస: ససస స

95-214/920

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:68-25-1569
వయససస:34
లస: పప

4186 SQX2077121
పపరర: ఆరరఫ షపక
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95-79/916

తసడడ:ద అలబక షపక
ఇసటట ననస:68-25-1572
వయససస:21
లస: పప
4189 SQX1065649
పపరర: శరరష ససదన నబతష
స న

భరస : షపరబరన�
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:62
లస: ససస స

95-82/796

భరస : అలర బకలక షపక
ఇసటట ననస:68-25-1572
వయససస:36
లస: ససస స
95-214/921

తసడడ:ద శవరజ
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:29
లస: ససస స
4192 AP151000705107
పపరర: జజయననబ � షపక�

4187 SQX2080745
పపరర: జజసనసబ అయయషర షపక

4190 SQX1065623
పపరర: శక పదమల దనసరర

4193 SQX1307082
పపరర: వర వనసకట రరవప చచలర లరర
తసడడ:ద వనసకట రరజ చచలర లరర
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:24
లస: పప

95-214/1314

తసడడ:ద రగఫ షపక
ఇసటట ననస:68-25-1572
వయససస:43
లస: పప
95-214/922

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/924

4188 SQX2219624
పపరర: అలబక షపక

4191 SQX1913003
పపరర: వనసకట లకడక చచలర లరర

95-214/923

భరస : రరజ చచలర లరర
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:48
లస: ససస స
95-214/925

4194 SQX1244383
పపరర: మలర ఖయరరనన రరవప చచలర లరర

95-214/926

తసడడ:ద రరజ చచలర లరర
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:25
లస: పప
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4195 MLJ3764818
పపరర: నజర పఠరన
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95-214/927

తసడడ:ద సతనసర
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:34
లస: పప
4198 SQX2272151
పపరర: హబబ షపక

95-214/1316

4201 SQX1778620
పపరర: కకటటశశరమక తతట

4204 SQX1778356
పపరర: సససదసలల దనదదకలల

95-214/931

95-214/933

95-183/121

95-214/935

95-214/938

95-220/153

4208 SQX2161255
పపరర: మరరస బ షపక

4211 SQX0840462
పపరర: శసషరద షపక

4214 MLJ3761103
పపరర: పపరషబహ
ద కరరజ దదగళ

95-214/941

4217 SQX0435685
పపరర: సబబరర షపక

95-214/1317

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:36
లస: ససస స

4220 SQX0840389
పపరర: జజసన షపక

95-214/936

4223 SQX1538711
పపరర: ఆవపల రజడడర గయసడనరజడడర
తసడడ:ద మలర రజడడర గయసడనరజడడర
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:25
లస: పప

95-214/932

4206 SQX0074831
పపరర: శకనవరసరరవప శరఖమబరర

95-220/154

4209 MLJ3759032
పపరర: రరమయఖ అలర స�

95-214/934

4212 SQX0840439
పపరర: అపరలమక దదగల

95-214/937

భరస : అదద శశషషరరజ
ఇసటట ననస:68-26-1547
వయససస:49
లస: ససస స
95-214/939

4215 MLJ3761095
పపరర: ఆదదశశష రరజ దదగళ

95-214/940

తసడడ:ద బదహకరరజ
ఇసటట ననస:68-26-1547
వయససస:56
లస: పప
95-214/942

4218 SQX0435842
పపరర: కరరమయలయర� షపక�

95-214/943

భరస : సససదన�
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:36
లస: ససస స
95-214/945

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:37
లస: ససస స
95-214/947

4203 SQX1777945
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ద చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:68-26-1546
వయససస:41
లస: పప

భరస : రహహమయన
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:31
లస: ససస స
95-214/944

95-214/930

తసడడ:ద ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:68-25-1581
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదశశషమ రరజ
ఇసటట ననస:68-26-1547
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-26-1547
వయససస:61
లస: పప

భరస : ఆదదశశషషస రరజ దదగరల
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:50
లస: ససస స

4205 SQX0407841
పపరర: గగవసదస శరఖమబరర

4200 SQX1913136
పపరర: కకటటశశరమక తతట

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-25-1574
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:68-26-1547
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదదశశషమ రరజ
ఇసటట ననస:68-26-1547
వయససస:31
లస: పప

4222 SQX1244557
పపరర: అపలమక దదగరల

95-215/225

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-26-159
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-26-1546/1
వయససస:36
లస: ససస స

4219 SQX0436378
పపరర: జబబదన షపక

4202 SQX1910660
పపరర: భవన తతట

95-214/1315

భరస : కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:68-25-1573
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-25-1581
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటకకషష రరవప మదనడడగయ
ఇసటట ననస:68-26
వయససస:28
లస: పప

4216 MLJ3761087
పపరర: శవ� మడడగయల�

95-214/929

భరస : వనసకట రరవప తతట
ఇసటట ననస:68-25-1573
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద సయఖద జజన దనదదకలల
ఇసటట ననస:68-25-1574
వయససస:32
లస: పప
4207 SQX1031665
పపరర: ధనససజయ మదనడడగయ

4199 SQX1778786
పపరర: భవరన తతట

4197 SQX2272110
పపరర: అలయర బక షపక

తసడడ:ద రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:68-25-1572 , 7 LINE
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటబదవప తతట
ఇసటట ననస:68-25-1573
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:68-25-1573
వయససస:69
లస: ససస స

4213 MLJ3761111
పపరర: శకనవరస రరజ దదగళ

95-214/928

తసడడ:ద వనసకటరరవప చచలర లరర
ఇసటట ననస:68-25-1572/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:68-25-1572 , 7 LINE
వయససస:19
లస: ససస స

4210 SQX0211771
పపరర: ససబసలకడక� అలయరస�

4196 SQX1912989
పపరర: రరజ చచలర లరర

4221 SQX0436030
పపరర: ససబసలకడక పస నగసటట

95-214/946

భరస : అచతననననస
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:48
లస: ససస స
95-214/948

4224 SQX1496331
పపరర: రహమయన షపక

95-214/949

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:34
లస: పప
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4225 MLJ3761152
పపరర: రవకలమయర� యయలల�
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95-214/950

తసడడ:ద శవయఖ�
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:36
లస: పప
4228 MLJ3761137
పపరర: సససదన� షపక�

95-214/953

95-214/956

95-214/959

95-214/961

95-220/1079

95-214/963

95-214/1319

95-214/1322

భరస : ఫరరద బబబయ
ఇసటట ననస:68-26-1597
వయససస:29
లస: ససస స
4252 SQX2303220
పపరర: హససన బబగయమ షపక
తసడడ:ద కరరమయలర
ఇసటట ననస:68-26-1598/1
వయససస:23
లస: ససస స

95-214/960

4238 SQX0211011
పపరర: రరణయక� ననకపస తషల�

4241 SQX1986819
పపరర: మసరసన బ షపక

4244 SQX0741181
పపరర: పస లరరజ గయమయక

4247 SQX2271369
పపరర: ససదరమక పపసడనదల

95-214/962

4233 SQX1160696
పపరర: అలర స పసచచమక

4236 SQX1659457
పపరర: గగపస కకషష ఉకకలయమ

4239 SQX1796853
పపరర: ససభబన షపక

95-220/1080

4242 SQX1986827
పపరర: మరరస బ షపక

95-214/964

4245 SQX2305340
పపరర: ననగరశశరర నసదదగస

95-220/156

95-220/1081

95-214/1318

భరస : వనసకట చలమయఖ
ఇసటట ననస:68-26-1596
వయససస:54
లస: ససస స
95-214/1320

4248 SQX2306678
పపరర: ఫరరద బబబయ షపక
తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:68-26-1597
వయససస:34
లస: పప

4250 SQX2304103
పపరర: బబ బతష
స ల షపక

4251 SQX2303402
పపరర: హహసపన షపక

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:68-26-1598/1
వయససస:21
లస: ససస స

95-220/155

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-26-1593
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చనన పపసడనదల
ఇసటట ననస:68-26-1596/1 , 2 LINE
వయససస:29
లస: ససస స

4253 SQX2309581
పపరర: రరజజశనన షపక

95-214/958

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:68-26-1593
వయససస:34
లస: పప

95-214/1323

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:68-26-1598/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-214/1325

95-214/955

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉకకలయమ
ఇసటట ననస:68-26-1586
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద గరలయఖ
ఇసటట ననస:68-26-1595
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:68-26-1596/1
వయససస:43
లస: ససస స
4249 SQX2304236
పపరర: ఫరరమన షపక

4235 SQX1591784
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉకకలస

4230 SQX1424035
పపరర: శశ రరఖ బడదటట

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-26-1586
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-26-1593
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల బసడనరర
ఇసటట ననస:68-26-1595
వయససస:36
లస: ససస స
4246 SQX2303196
పపరర: ననసరమక కరకక

95-214/957

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:68-26-1587
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-26-1593
వయససస:64
లస: పప
4243 SQX1496372
పపరర: ససభబగఖస బసడనరర

4232 MLJ3765633
పపరర: మలలర శశరర బసడదటట�

95-214/952

భరస : పదభ
ద బకర రరవప బడదటట
ఇసటట ననస:68-26-1586
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలయకకసడయఖ ఉకకలస
ఇసటట ననస:68-26-1586
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ననకపస తషల
ఇసటట ననస:68-26-1587
వయససస:33
లస: ససస స
4240 SQX1986801
పపరర: అల సరహహబ షపక

95-214/954

భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:68-26-1586
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసఖత రమణ బడదటట
ఇసటట ననస:68-26-1586
వయససస:33
లస: పప
4237 SQX1599796
పపరర: రమయ దదవ ననకపస తషల

4229 SQX0211235
పపరర: ననగ మలర సశరర అలయరస

4227 MLJ3758968
పపరర: కరశవ� వసకరయల�

తసడడ:ద బలరరస�
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-26-1580
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఉకకలస
ఇసటట ననస:68-26-1586
వయససస:39
లస: ససస స
4234 SQX1524991
పపరర: పదభబకరరకవప బడదటట

95-214/951

తసడడ:ద సరరశశరరవప�
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద ననసర వల�
ఇసటట ననస:68-26-1548
వయససస:39
లస: పప
4231 SQX1591818
పపరర: ససజజత ఉకకలస

4226 MLJ3761129
పపరర: సరసబశవరరజ� అబబసల�

95-214/1321

95-214/1324

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:68-26-1598/1
వయససస:30
లస: పప
95-214/1326

4254 SQX0736256
పపరర: రరజరశశరర గయమయక

95-214/965

భరస : పస లలరరజ
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:28
లస: ససస స

Page 147 of 389

4255 SQX0219436
పపరర: ససభబగఖఎస బసడనరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-214/966

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:35
లస: ససస స
4258 SQX0210898
పపరర: వజయ లకడక� లకకరనన�

95-214/969

95-214/1477

95-214/971

95-214/973

95-214/976

95-214/979

95-214/1328

భరస : శవ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-26-1626
వయససస:44
లస: ససస స

4268 SQX1333681
పపరర: మయనన షపక

4271 SQX1496349
పపరర: వనసకట రజడడర కసదసల

4274 SQX1402122
పపరర: సససదన పపతదన

4277 SQX2076057
పపరర: రగజజ రరణణ దరరస

95-214/1330

95-214/982

4280 SQX2137701
పపరర: మహన వనసకట ననగ భరత
కలమయర దరరక
తసడడ:ద శకనవరస రరవప దరరక
ఇసటట ననస:68-26-1625/1
వయససస:23
లస: పప
4283 SQX1266452
పపరర: బబబయ పససడనదల
తసడడ:ద వనసకటటష పససడనదల
ఇసటట ననస:68-26-1626
వయససస:33
లస: పప

95-214/1474

4263 SQX2218089
పపరర: రరమరజడడర గయసడరడడర

95-220/1179

4266 SQX2233195
పపరర: బయలలర మక పససడనఖల

95-214/1327

భరస : శవయఖ పససడనఖల
ఇసటట ననస:68-26-1614 , 1 LINE
వయససస:48
లస: ససస స
95-214/974

4269 SQX1244425
పపరర: దదవ కసధసల

95-214/975

భరస : వనసకట రజడడర కసధసల
ఇసటట ననస:68-26-1618
వయససస:53
లస: ససస స
95-214/977

4272 SQX1416438
పపరర: వర కలమయరర నలర బబ యన

95-214/978

భరస : శకనవరసరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:68-26-1620
వయససస:40
లస: ససస స
95-214/980

4275 SQX1416420
పపరర: శకనవరసరరవప నలర బబ యన

95-214/981

తసడడ:ద శశషగరరరరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:68-26-1620
వయససస:49
లస: పప
95-214/1157

భరస : శకనవరస రరవప దరరక
ఇసటట ననస:68-26-1625/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దరరక
ఇసటట ననస:68-26-1625/1
వయససస:41
లస: ససస స
4282 MLJ3765625
పపరర: రమయదదవ పససపపలలటట

95-214/972

తసడడ:ద మసరసన పపతదన
ఇసటట ననస:68-26-1620
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద రమణయఖ ఏరరమయదద
ఇసటట ననస:68-26-1623
వయససస:39
లస: పప
4279 SQX2147593
పపరర: రగజ రరణణ దరరక

4265 MLJ3758943
పపరర: పదసరద� ఉయయఖల�

4260 SQX2539765
పపరర: గగవసదస వసకరయల

తసడడ:ద మలయరరజడడర గయసడరజడడర
ఇసటట ననస:68-26-1610 , 2 LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద గరలరజడడర కసదసల
ఇసటట ననస:68-26-1618
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద అపరలరరవప వరళళ
ఇసటట ననస:68-26-1620
వయససస:30
లస: పప
4276 SQX2222370
పపరర: బసవయఖ ఏరరమయదద

95-220/1178

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:68-26-1618
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రజడడర కసధసల
ఇసటట ననస:68-26-1618
వయససస:31
లస: పప
4273 SQX1380906
పపరర: శకనస వరళళ

4262 SQX2217990
పపరర: ఆదద లకడక వననన

95-214/968

తసడడ:ద బబల కకషష వసకరయల
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-26-1613
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రజడడర కసధసల
ఇసటట ననస:68-26-1618
వయససస:26
లస: ససస స
4270 SQX1244755
పపరర: దసరర రజడడర కసధసల

95-214/970

భరస : లకడక రజడడర వననన
ఇసటట ననస:68-26-1610 , 2 LINE
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:68-26-1611
వయససస:26
లస: ససస స
4267 SQX1301852
పపరర: శకలకడక కసధసల

4259 SQX1032424
పపరర: శకనస వసకరయల

4257 SQX0210856
పపరర: బబబ వసకరయల

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద గగవసదస వసకరయల
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:30
లస: పప

భరస : గగవసదస వసకరయల
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:45
లస: ససస స
4264 SQX1160704
పపరర: పదదకశశటట లకడక

95-214/967

భరస : చనన కకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన రరవప�
ఇసటట ననస:68-26-1599
వయససస:56
లస: ససస స
4261 SQX2543700
పపరర: బబబ వసకరయల

4256 SQX0210724
పపరర: కకసడమక� పదకశశటట �

4278 SQX2137446
పపరర: శకనవరస రరవప దరరక

95-214/1329

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప దరరక
ఇసటట ననస:68-26-1625/1
వయససస:44
లస: పప
95-214/1331

95-214/1332
4281 SQX2137685
పపరర: మయనస ససదదప కలమయర దరరక

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దరరక
ఇసటట ననస:68-26-1625/1
వయససస:21
లస: పప
95-214/983

4284 SQX2247716
పపరర: బబజ షపక

95-215/1500

భరస : లలల షపక
ఇసటట ననస:68-26-1628
వయససస:40
లస: ససస స
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4285 SQX1911817
పపరర: మహబబబ షపక
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95-214/984

తసడడ:ద ఖయజజ మహహయయదదనన షససక
ఇసటట ననస:68-26-1628/1
వయససస:60
లస: పప
95-223/946

తసడడ:ద రమయలమక మక
ఇసటట ననస:68-26-1629
వయససస:38
లస: పప
4291 SQX1909639
పపరర: వనసకట బయజన బబబయ కలరసగర

95-215/227

95-214/987

95-214/1336

95-207/436

95-214/989

95-214/992

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:43
లస: ససస స

4298 SQX2259596
పపరర: మహబబబ షపక

4301 AP151000684064
పపరర: శకనవరసరరవప నలశశటట

4304 SQX1333798
పపరర: సరవతద పసదదరర

4307 MLJ3241924
పపరర: మరరవల� షపక�

95-214/995

4290 SQX1911569
పపరర: గయరర వరరన కలరసగర

95-214/986

4293 SQX2285864
పపరర: వనసకట బయజన బబబయ కలరసగర

4296 SQX2169613
పపరర: ససలయసన మహహవపదదనన షపక

95-214/1337

4299 SQX0630392
పపరర: బబరరవ నలశశటట

భరస : గగస�
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:43
లస: ససస స

95-214/1335

95-207/435

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:68-27
వయససస:30
లస: ససస స
95-207/437

4302 SQX2378560
పపరర: శఖమల దదవ నలశశటట

95-207/660

భరస : శకనవరసరరవప నలశశటట
ఇసటట ననస:68-27
వయససస:50
లస: ససస స
95-214/990

4305 MLJ3241239
పపరర: సనరఖననరరయణ గగపసదదశ�

95-214/991

తసడడ:ద శశషయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1469
వయససస:65
లస: పప
95-214/993

4308 MLJ3761798
పపరర: శకనవరసస శవరరతద

95-214/994

తసడడ:ద మయతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:68-27-1617
వయససస:33
లస: పప

95-214/996 4311 SQX0211151
4310 MLJ3761780
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� ననగయలపరటట�
పపరర: ననగరసదదస� ననగయలపరటట�

4313 SQX0210781
పపరర: అమర� షపక�

95-214/1334

Deleted

తసడడ:ద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1617
వయససస:51
లస: పప
95-214/998

భరస : లకకణ రరవప మక
ఇసటట ననస:68-26-1629
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖజ మహహవపదదనన షపక
ఇసటట ననస:68-26-1688
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద మరరహహసపసన� �
ఇసటట ననస:68-27-1471
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద చటటటయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1617
వయససస:39
లస: పప
4312 MLJ3258381
పపరర: పదభబవత గయరకస

95-214/988

భరస : శకనస పసదదరర
ఇసటట ననస:68-27-1468
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల�
ఇసటట ననస:68-27-1471
వయససస:41
లస: పప
4309 MLJ3761806
పపరర: భకస� జలగస�

4295 SQX0211839
పపరర: శరసతకలమయరర� మయధ�

95-214/985

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:68-26-1636 , 1 LINE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద ననగభబషణస
ఇసటట ననస:68-27
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద చలమయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-623/1
వయససస:46
లస: పప
4306 MLJ3760428
పపరర: లకకకననరరయణ� గళర�

95-214/1333

తసడడ:ద ససలయసన షపక
ఇసటట ననస:68-26-1688/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-27
వయససస:31
లస: ససస స
4303 MLJ3760436
పపరర: శకనస� కకరర పరటట�

4292 SQX2233492
పపరర: గయరర వరరరన కలరసగర

4287 SQX1911171
పపరర: జజఖత లకడక మక

భరస : వనసకటటశశరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:68-26-1636
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-26-1666
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససలయసన షపక
ఇసటట ననస:68-26-1688/1
వయససస:50
లస: ససస స
4300 AP151000690430
పపరర: శరఖమలదదవ నలశశటట

95-220/1180

భరస : వనసకటటశశరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:68-26-1636 , 1 LINE
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:68-26-1648
వయససస:31
లస: ససస స
4297 SQX2257301
పపరర: ఫరతమ బబగస షపక

4289 SQX2218493
పపరర: రమయదదవ శవరరతద
భరస : ననగరరజ శవరరతద
ఇసటట ననస:68-26-1634 , 1 LINE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కలరసగర
ఇసటట ననస:68-26-1636
వయససస:20
లస: పప
4294 SQX0435875
పపరర: మయధవ యయలల

95-215/226

Deleted

తసడడ:ద ససలయసన షపక
ఇసటట ననస:68-26-1628/1
వయససస:27
లస: పప
4288 SQX1895382
పపరర: లకకణ రరవప మక

4286 SQX1910371
పపరర: ససలయసన మహహవపదదననఇన షససక

95-214/997

భరస : వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:42
లస: ససస స
95-214/999

4314 SQX0210443
పపరర: కకటమక పససడనదల�

95-214/1000

భరస : వనసకటటష�
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:57
లస: ససస స
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4315 SQX0210815
పపరర: ననగరసదదఎస� ఉమలఖ�
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95-214/1001

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:61
లస: ససస స
4318 MLJ3759016
పపరర: వనసకటటష పససడనదల�

95-214/1004

4319 SQX2303956
పపరర: మసగ పససడనర

95-214/1340

4322 SQX2293520
పపరర: మలర శశరర కకమయకలల

తసడడ:ద సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1644
వయససస:46
లస: పప
95-214/1007

95-214/1010

95-214/1013

95-214/1344

భరస : రమణ మమడ
ఇసటట ననస:68-27-1655
వయససస:23
లస: ససస స

4334 SQX0020305
పపరర: రరమ లకడక పరరచనరర�

4337 SQX2285591
పపరర: జజనబ సయద

95-214/1017

4340 SQX2306710
పపరర: రమణ మమడ

95-214/1008

4343 SQX1910116
పపరర: పరరశత మమడ

95-214/1011

95-214/1005

4326 SQX2145837
పపరర: వనసకట రరజరష పససపపలలటట

95-214/1343

4329 MLJ3765658
పపరర: చనన అమయకయ షపక�

95-214/1009

4332 MLJ3759024
పపరర: మధనర వల షపక�

95-214/1012

తసడడ:ద ఖయససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-27-1651
వయససస:36
లస: పప
95-214/1014

4335 SQX0002774
పపరర: ససబదమణఖస పడడచనరర�

95-214/1015

తసడడ:ద ససబసయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1652
వయససస:77
లస: పప
95-214/1345

4338 SQX1911528
పపరర: ఇమయస బ షపక

95-214/1016

భరస : ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:68-27-1654
వయససస:28
లస: ససస స
95-214/1346

4341 SQX2304749
పపరర: భయవనశశరర మమడ

95-214/1347

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:68-27-1655
వయససస:23
లస: ససస స
95-215/229

Deleted

భరస : శకనస మమడ
ఇసటట ననస:68-27-1655
వయససస:37
లస: ససస స

4323 MLJ3761939
పపరర: మసరసన వల� షపక�

భరస : అలర సరహహబ�
ఇసటట ననస:68-27-1651
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:68-27-1655
వయససస:26
లస: పప
95-215/228

95-214/1339

తసడడ:ద శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-27-1644
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమలయల సయద
ఇసటట ననస:68-27-1652
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద రసనల షపక
ఇసటట ననస:68-27-1654
వయససస:34
లస: పప
4342 SQX1909365
పపరర: భయవననశశరర మమడ

95-214/1342

భరస : ససబదమణఖస�
ఇసటట ననస:68-27-1652
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద మహహదదనన సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:68-27-1652
వయససస:40
లస: పప
4339 SQX1911544
పపరర: ఖససస వల షపక

4331 SQX0210435
పపరర: శరసతన వసకరయల�

4320 SQX2303477
పపరర: జజఖత పససడనదల

తసడడ:ద మహబబబ జజన�
ఇసటట ననస:68-27-1644
వయససస:38
లస: పప

భరస : బలరరస�
ఇసటట ననస:68-27-1651
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సవరయఖ కలవల
ఇసటట ననస:68-27-1652
వయససస:46
లస: ససస స
4336 SQX2285880
పపరర: మమలయల సయద

95-214/1341

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-27-1651
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1651
వయససస:57
లస: ససస స
4333 SQX1548520
పపరర: జజనకమక కలవల

4328 SQX1591750
పపరర: ఈససబ బ షపక

95-214/1003

భరస : ఎనఎనఎన
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ
ఇసటట ననస:68-27-1644
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:68-27-1650
వయససస:70
లస: పప
4330 SQX0210476
పపరర: ఆదదలకడక చరర దదననన�

95-214/1338

భరస : జగన
ఇసటట ననస:68-27-1640
వయససస:45
లస: ససస స

95-214/1006 4325 SQX2150316
4324 MLJ3761947
పపరర: శవననగరశశరరరవప� పససపపలలటట�
పపరర: కలయఖణ బబబయ పససపపలలటట

4317 MLJ3762051
పపరర: మయతస యఖ� పససడనదల�

తసడడ:ద మయతస యఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద పస లలరర
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద పసననఅ
న లయ
ఇసటట ననస:68-27-1639 , 3 LINE
వయససస:63
లస: పప

4327 SQX1605379
పపరర: సససదన షపక

95-214/1002

తసడడ:ద మయతస యఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మయతస యఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1639
వయససస:62
లస: పప
4321 SQX2270825
పపరర: వనసకటటష పసననఅ
న లయ

4316 MLJ3762069
పపరర: బబబయ� పససడనదల�

4344 SQX1910124
పపరర: తనమస మమడ

95-215/230

తసడడ:ద శకనస మమడ
ఇసటట ననస:68-27-1655
వయససస:23
లస: పప
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4345 SQX1909431
పపరర: రమణ మమడ
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95-215/231

తసడడ:ద శకనస మమడ
ఇసటట ననస:68-27-1655
వయససస:26
లస: పప
4348 SQX2304020
పపరర: యశశద చలర

95-214/1348

95-214/1019

95-214/1349

4352 MLJ3769643
పపరర: వర ననరరయణ బబ డడర

95-214/1022

4355 SQX2528982
పపరర: బబ డడర . జగదదశశరర జయశక

95-214/1020

4358 SQX2271724
పపరర: జగదదశశరర బబ డడర

4350 SQX2150357
పపరర: ఫజల షపక

95-214/1021
4353 SQX0636175
పపరర: చనన కకటయఖ� బబపననపలర �

95-214/1468

4356 SQX2533321
పపరర: బబ డడర .వరభదద రరవప

95-214/1351

4359 SQX2505261
పపరర: శరరష నలల
ర రర

భరస : వర బదద రరవప బబ డడర
ఇసటట ననస:68-27-1662 , 3 LINE
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకహరర నలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-27-1663
వయససస:27
లస: ససస స

4360 SQX2505634
పపరర: శకహరర నలల
ర రర

4361 SQX2304608
పపరర: నరరయణమక చననబబ యన

4362 SQX0211896
పపరర: మసగమక� పససదనదల�

తసడడ:ద ననగ మలర శశర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-27-1663
వయససస:31
లస: పప
4363 SQX0211649
పపరర: పరరశత� చరరరదదననన�
భరస : ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:32
లస: ససస స
4366 SQX0211391
పపరర: ననగరశశరమక� ససపత�

95-216/736

తసడడ:ద ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:41
లస: పప

95-214/1025

4367 SQX0211797
పపరర: అనసతలకడక అలయరస

95-216/739

4370 MLJ3761988
పపరర: లకకకననరరయణ� మయదన�

95-216/737

4373 MLJ3761954
పపరర: లలకకషషమబరరస� ఆలర స�
తసడడ:ద చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:45
లస: పప

4365 SQX0211714
పపరర: బబజ� మయరఅసస�

95-214/1026

4368 SQX0909762
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-216/738

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:52
లస: ససస స
95-216/740

తసడడ:ద ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:38
లస: పప
95-216/742

95-214/1023

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లల కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:35
లస: పప
4372 MLJ3761970
పపరర: ననగరశశరరరవప� మయదన�

4364 SQX0211441
పపరర: రమయదదవ� కకడడమమళ�

95-219/1082

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గయసటయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:41
లస: ససస స
4369 MLJ3762002
పపరర: ససజవరరవప� చరర దదననన�

95-214/1352

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-27-1665
వయససస:30
లస: ససస స
95-214/1024

95-214/1470

తసడడ:ద బబ డడర . వర వనసకట ననరరయణ ఫరదర
ఇసటట ననస:68-27-1662
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద వర వనసకట ననరరయణ బబ డడర
ఇసటట ననస:68-27-1662
వయససస:25
లస: పప
95-220/1546

95-214/1350

తసడడ:ద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1662
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబ డడర . వరభదద రరవప
ఇసటట ననస:68-27-1662
వయససస:19
లస: ససస స
95-216/1123

95-214/1018

తసడడ:ద సతనసర
ఇసటట ననస:68-27-1659
వయససస:19
లస: పప

భరస : వర వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:68-27-1662
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద చననబస
ఇసటట ననస:68-27-1662
వయససస:49
లస: పప
4357 SQX2222362
పపరర: వరభదద రరవప బబ డడర

4349 SQX2303949
పపరర: సమకకక చలర

4347 MLJ3765666
పపరర: ననరరన షపక�

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:68-27-1657
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జననరర న
ఇసటట ననస:68-27-1658
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:68-27-1662
వయససస:36
లస: ససస స
4354 MLJ3764727
పపరర: వర వనసకటననరరయణ బబ డడర

95-220/1545

భరస : ననగరరజ పరస
ఇసటట ననస:68-27-1655
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గయరవయఖ
ఇసటట ననస:68-27-1658
వయససస:56
లస: ససస స
4351 MLJ3767514
పపరర: రరజమక� తచలకలటర �

4346 SQX2504371
పపరర: పదక పరస

95-216/741
4371 MLJ3761962
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� కకడదమమళ �

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:41
లస: పప
95-216/743

4374 MLJ3762028
పపరర: యయసస� పటబనల�

95-216/744

తసడడ:ద వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:46
లస: పప
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95-216/745

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:59
లస: పప

4376 SQX1590588
పపరర: రమణమక పసదన దశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర పసదన దశశటట
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:44
లస: ససస స

95-220/1082 4379 SQX1160738
4378 SQX1996065
పపరర: జయ సనరఖ ననరరయణ అలర స
పపరర: లకడక అరరశశటట

తసడడ:ద లల కకషష మబరరస అలర స
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:19
లస: పప
4381 SQX0211292
పపరర: అదద లకడక� అలశశటట �

95-216/748

95-216/751

భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:77
లస: ససస స
4387 MLJ3761905
పపరర: యయససరరజ� ఆలససటట �

95-216/754

తసడడ:ద లసగయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:31
లస: పప
4390 MLJ3761913
పపరర: శకనవరసరరవప� కటటకకలయ�

95-216/757

95-214/1353

తసడడ:ద ససజవయఖ ఆరజ
ఇసటట ననస:68-27-1672
వయససస:69
లస: పప
4399 SQX2336824
పపరర: రమదదవ ఆరర

95-214/1359

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:68-28
వయససస:31
లస: ససస స

95-216/752
4385 SQX1182096
పపరర: దసరర వనసకట సరయ రరస
ననగయలపరటట
తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప ననగయలపరటట
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:25
లస: పప

4386 SQX1380542
పపరర: అనల వరళళ
తసడడ:ద అపరలరరవప వరళళ
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:28
లస: పప

4388 MLJ3761897
పపరర: రరమకకకషష� ఆలశశటట �

4389 SQX1009083
పపరర: ససరరష అలర స

95-216/755

4394 SQX2285930
పపరర: ససదఖ యలమసద

4397 SQX2277762
పపరర: ససబయసలల ఆరజ

4400 MLJ3258423
పపరర: అసజమక బబదసశశటట �

4403 SQX1856723
పపరర: రవ కలమయర కరససల
తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ కరససల
ఇసటట ననస:68-28
వయససస:25
లస: పప

95-216/750

95-216/753

95-216/756

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:37
లస: పప
95-216/758

4392 SQX1899632
పపరర: వశశననథ మయధ

95-220/159

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప మయధ
ఇసటట ననస:68-27-1669
వయససస:22
లస: పప
95-214/1354

4395 SQX2281541
పపరర: నరసయఖ ఆరజ

95-214/1355

తసడడ:ద సజవనసయయ ఆరజ
ఇసటట ననస:68-27-1672
వయససస:69
లస: పప
95-214/1357

4398 SQX2304582
పపరర: కకశశర ఆరర

95-214/1358

తసడడ:ద నరసయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:68-27-1672
వయససస:36
లస: పప
95-216/759

భరస : వరభధసదడడ�
ఇసటట ననస:68-27-1739
వయససస:65
లస: ససస స
95-207/439

4383 SQX0211599
పపరర: ససత బబలశశటట
భరస : ససవర
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : నరసయఖ ఆరజ
ఇసటట ననస:68-27-1672
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకశశర ఆరర
ఇసటట ననస:68-27-1672
వయససస:29
లస: ససస స
4402 AP151000690446
పపరర: వనసకటససజజత మదడడగయ

95-216/749

తలర : ననరరయణ యలమసద
ఇసటట ననస:68--27-1672
వయససస:29
లస: ససస స
95-214/1356

95-216/747
4380 SQX1244284
పపరర: వనసకట ననగ వరరర న ననగయలపరటట

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:33
లస: ససస స

4391 MLJ3761921
పపరర: మసరసన వల షపక

95-220/158

తలర : ననగరసదదస ననగయలపరటట
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయదర
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:59
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-27-1670
వయససస:61
లస: ససస స
4396 SQX2278141
పపరర: నరసయఖ ఆరజ

95-216/746

తసడడ:ద లసగయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద అసజయఖ�
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:43
లస: పప
4393 SQX2304079
పపరర: వనసకట రమణ ఆకలల

4382 SQX0211359
పపరర: కకషషకలమయరర� కటటకరల�

4377 SQX1239996
పపరర: ఏడడకకసడలల పసదన దశశటట

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పసదన దశశటట
ఇసటట ననస:68-27-1666
వయససస:26
లస: పప

భరస : యయసనరరజ
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:68-27-1667
వయససస:30
లస: ససస స
4384 SQX1160712
పపరర: లచచమక అరరశశటట

95-220/157

4401 SQX1605619
పపరర: వనసకటటసశరమక ఒరరస

95-207/438

భరస : బబపపజ ఒరరస
ఇసటట ననస:68-28
వయససస:26
లస: ససస స
95-207/440

4404 SQX1281450
పపరర: వనసకట ఫణణసదద మదడడగయ

95-207/441

తసడడ:ద వనసకట చచసచస కకషరష రరవప మదడడగయ
ఇసటట ననస:68-28
వయససస:26
లస: పప
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4405 AP151000684135
పపరర: వనసకట చచసచస కకషరషరరవప
మదడడగయ
తసడడ:ద వనసకటససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-28
వయససస:31
లస: పప

95-207/442

4408 SQX1755826
పపరర: జలయన షపక

95-184/154

95-216/761

95-214/1360

4412 SQX1849645
పపరర: ససలలచన జమయకల

4415 SQX2257335
పపరర: ససలయసన షపక

95-215/1502

4418 SQX2206399
పపరర: రరజమక మనస

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-29
వయససస:68
లస: ససస స

4421 MLJ3757267
పపరర: ససబబసరరవప నలశశటట

తసడడ:ద కకషషస రరజ మపసదదవ
ఇసటట ననస:68-29
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:68-30
వయససస:63
లస: ససస స
4429 MLJ3460565
పపరర: శకనవరసరరవప గడర స

తసడడ:ద హనసననస షపక
ఇసటట ననస:68-31-1804
వయససస:51
లస: పప

4427 SQX0936781
పపరర: శకకరసత దరరసననలయ

95-209/472

4430 MLJ2132017
పపరర: కకషషమబరరస గడర స

95-215/1503

4433 SQX2280527
పపరర: జరరన షపక
తసడడ:ద ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-31-1804
వయససస:42
లస: ససస స

4413 SQX1849637
పపరర: లకకమక యరక

95-215/233

4416 SQX2167583
పపరర: పవన కలమయర జజరరగర

95-215/1501

4419 SQX2206324
పపరర: అసజననదదవ గసగర

95-215/1504

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-28-1726
వయససస:56
లస: ససస స
95-207/444

4422 SQX2129633
పపరర: వర నరరయణమక వనలలతస

95-207/663

భరస : చసదద శశఖర వనలలతస
ఇసటట ననస:68-29
వయససస:27
లస: ససస స
95-183/857

4425 MLJ2131746
పపరర: ననగలకడక గడర స

95-209/468

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-30
వయససస:43
లస: ససస స
95-209/470

4428 MLJ2132025
పపరర: శకహరర గడర స

95-209/471

తసడడ:ద కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:68-30
వయససస:44
లస: పప
95-209/473

తసడడ:ద శకరరమయలల
ఇసటట ననస:68-30
వయససస:73
లస: పప
95-185/865

95-216/760

తసడడ:ద హనసమసత రరవప జజరరగర
ఇసటట ననస:68-28-1723/9
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-30
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:68-30
వయససస:50
లస: పప
4432 SQX2273944
పపరర: ననగయర షపక

95-214/1361

తసడడ:ద శకనవరస రరవప శకవణ
ఇసటట ననస:68-30
వయససస:20
లస: పప
95-209/469

4410 SQX1778182
పపరర: పదవణ చచదరర ససరరగరరర

భరస : మమడసయఖ యరక
ఇసటట ననస:68-28-1513
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగభబషణస
ఇసటట ననస:68-29
వయససస:31
లస: పప

95-207/664 4424 SQX2446813
4423 SQX2256980
పపరర: దసరరర వనసకట భబరర వ మపసదదవ
పపరర: శకవణ వనసకట అనసతవరస

4426 MLJ2131753
పపరర: జజనకమక గడర స

95-215/232

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-28-1726
వయససస:84
లస: ససస స
95-207/443

95-207/662

తసడడ:ద హరర బబబయ ససరరగరరర
ఇసటట ననస:68-28-1423
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ఖజ షపక
ఇసటట ననస:68-28-1688/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : పవన కలమయర జజరరగర
ఇసటట ననస:68-28-1723/9
వయససస:19
లస: ససస స
4420 SQX0789370
పపరర: నవనతమక నలశశటట

95-181/925

భరస : శకనవరసరరవప జమయకల
ఇసటట ననస:68-28-1513
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:68-28-1636
వయససస:44
లస: పప
4417 SQX2170017
పపరర: మయధసరర జజరరగర

4409 MLJ2605509
పపరర: శసకరరరవప కకడచ

4407 SQX2128155
పపరర: గబరరవరరర ణణ కరససల

భరస : వనసకట ససబసయఖ కరససల
ఇసటట ననస:68-28
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:68-28-1018
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద రగశయఖ దనకవరపప
ఇసటట ననస:68-28-1426
వయససస:59
లస: పప
4414 SQX2304285
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదన దశశటట

95-207/661

తసడడ:ద నసరయఖ కరససల
ఇసటట ననస:68-28
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ఘనన సససదన షపక
ఇసటట ననస:68-28-168
వయససస:45
లస: పప
4411 SQX1389304
పపరర: రమణయఖ దనకవరపప

4406 SQX2128171
పపరర: వనసకట ససబసయఖ కరససల

4431 SQX2273837
పపరర: ఆససఫర షపక

95-184/931

తసడడ:ద ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-31-1804
వయససస:21
లస: ససస స
95-185/866

4434 SQX2280402
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-185/867

భరస : ననగయర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-31-1804
వయససస:24
లస: ససస స
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95-183/122 4436 SQX2058246
4435 SQX1872746
పపరర: శరహ దదన రరజజ షపక
పపరర: ననగయర షపక
మహమకద
తసడడ:ద ఆరరఫ హహసపసన ౘే్హన న హ షపక మహమకద తసడడ:ద హసన షర షపక
ఇసటట ననస:68-31-1807
ఇసటట ననస:68-31-1807
వయససస:21
లస: పప
వయససస:51
లస: పప

95-183/753

4438 SQX2058337
పపరర: జరరేసన షపక

95-192/927

95-185/795

భరస : ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-31-1807
వయససస:42
లస: ససస స
4441 SQX2121598
పపరర: చచసచమక మయపలరరజ

95-185/869

95-185/90

95-209/474

95-209/477

95-209/480

95-185/878

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:55
లస: ససస స

95-209/475

4454 MLJ3460664
పపరర: జజఫపఫ లర ఖయన పఠరన

4457 SQX1778240
పపరర: మననకడ జ

95-216/764

4460 SQX0840520
పపరర: మలలర సవరర మబలయ

95-209/478

4463 AP151000705002
పపరర: గరలబ షపక�
భరస : పసదనవల�
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:60
లస: ససస స

4446 SQX2166791
పపరర: పదసరద రరవప బబ లగరన

95-185/873

4449 AP151000690274
పపరర: సరజరదన పఠరన

95-209/476

4452 SQX0733170
పపరర: ననరరలయర ఖయన పఠరన

95-209/479

తసడడ:ద అసకతషలయర ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:32
లస: పప
95-209/481

4455 MLJ3460433
పపరర: అసకతషలర ఖయన పఠరన

95-209/482

తసడడ:ద ఉసరకన ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:63
లస: పప
95-216/762

4458 MLJ3767282
పపరర: వనసకట రమణ� కకపలరరస�

95-216/763

భరస : వనసకటరజడ�డర
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:31
లస: ససస స
95-216/765

భరస : రమణనరజడడర
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:36
లస: ససస స
95-216/767

95-185/871

భరస : ఆహకతషలర ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద ఉదయ తదజ
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:36
లస: ససస స
4462 MLJ3769619
పపరర: ననగరశశర రరవప తతట

4451 SQX0123877
పపరర: ఇమయమ న ఖయన

4443 SQX2121622
పపరర: జజఖత మయపలరరజ

తసడడ:ద శక రరమమబరరస బబ లగరన
ఇసటట ననస:68-31-1816
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద ఉసరకన ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద రరజ జసగల
ఇసటట ననస:68-32-183/7
వయససస:19
లస: పప
4459 MLJ3767266
పపరర: అరరణన� కకట�

95-185/872

తసడడ:ద జజఫపఫ లయర ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద అసకతతలయర ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:34
లస: పప
4456 SQX2280113
పపరర: జజసఫ జసగల

4448 AP151000690275
పపరర: ఆమరరనన పఠరన

95-185/868

భరస : చసదద రరవప మయపలరరజ
ఇసటట ననస:68-31-1810/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జఫపఫ లర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:85
లస: ససస స
4453 SQX0689752
పపరర: ఫసరగజ ఖయన పఠరన

95-185/870

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:68-31-1816
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద పఠరన అసకతషలయర ఖయన
ఇసటట ననస:68-32
వయససస:32
లస: ససస స
4450 MLJ3469269
పపరర: ఆససయయ ఖయననస పఠరన

4445 SQX2299782
పపరర: ఫరథదమబన షపక

4440 SQX2121606
పపరర: రరధయఖ మయపలరరజ
తసడడ:ద శశషయఖ మయపలరరజ
ఇసటట ననస:68-31-1810/2
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద రరధయఖ మయపలరరజ
ఇసటట ననస:68-31-1810/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల అమకరజడడర
ఇసటట ననస:68-31-1815
వయససస:22
లస: పప
4447 SQX1416008
పపరర: పఠరన రరజజశన ఖయన

4442 SQX2121564
పపరర: చసదద రరవప మయపలరరజ

95-183/754

తసడడ:ద ననగయర షపక
ఇసటట ననస:68-31-1807
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగయర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-31-1807
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరధయఖ మయపలరరజ
ఇసటట ననస:68-31-1810/2
వయససస:48
లస: ససస స
4444 SQX1956523
పపరర: తలక కలమయర అమకరజడర డ

4439 SQX2058535
పపరర: ఆరరఫర షపక

4437 SQX2058451
పపరర: ఆససఫర షపక

4461 SQX1020098
పపరర: ఉమయ కరటబబతష
స న

95-216/766

భరస : గగపయఖ కరటబబతష
స న
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:41
లస: ససస స
95-216/768

4464 AP151000705216
పపరర: లకడక తననరర�

95-216/769

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:73
లస: ససస స
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4465 SQX1020171
పపరర: ఉదయ తదజ గరడడతతరర

95-216/770

తసడడ:ద బషకర గరడడతతరర
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:27
లస: పప
4468 SQX0926477
పపరర: వనసకట రరవప పపషరలలయ

95-215/234

95-60/1312

4480 SQX2223048
పపరర: అసకమక యయదల

95-215/237

95-185/94

95-185/876

95-184/157

తసడడ:ద మహన రరవప జవశగయసట
ఇసటట ననస:68-32-1822
వయససస:30
లస: పప

95-185/93

95-215/238

4476 SQX2014975
పపరర: సతఖననరరయణ కరలదనసస

95-215/1287

తసడడ:ద కకటయఖ కరలదనసస
ఇసటట ననస:68-32-1818
వయససస:47
లస: పప
95-185/95

4481 SQX0436907
పపరర: లసగబతస న జజఖత

4484 SQX0407759
పపరర: తరరపతమక లసగరబతస న

95-185/98

4487 SQX0446468
పపరర: మయధవ లసగరబతస న

95-184/155

4490 SQX0625079
పపరర: మయలకకసడయఖ లసగరబతస న

95-185/96

4493 SQX1359943
పపరర: బబబ పదసనన బబససమల
భరస : జజజ బబబయ బబససమల
ఇసటట ననస:68-32-1824
వయససస:27
లస: ససస స

4482 MLJ3224037
పపరర: ననగభబషణమక

95-184/156

4485 SQX0435636
పపరర: ససబబసరరవప లసగరబతస న

95-185/97

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1820
వయససస:30
లస: పప
95-185/99

4488 SQX0436964
పపరర: వనసకట రతనస లసగరబతస న

95-185/100

భరస : మయలకకసడయఖ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1821
వయససస:53
లస: ససస స
95-185/102

తసడడ:ద ననగయఖ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1821
వయససస:58
లస: పప
95-185/104

95-185/875

భరస : బబలకకటయఖ �
ఇసటట ననస:68-32-1820
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1821
వయససస:36
లస: ససస స
95-185/101

4479 SQX2223055
పపరర: అసజల యయదనల
తసడడ:ద కరశవ మబరరస
ఇసటట ననస:68-32-1819
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1820
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1821
వయససస:31
లస: పప
4492 SQX0435735
పపరర: కకసడల రరవప జవశగయసట

4478 SQX0448514
పపరర: కరశవరరవప మయదనల

95-215/236

4473 SQX0437467
పపరర: వనసకట శశషమక కలసచనల�
కలసచనల
భరస : సససగయఖ� కలసచనల
ఇసటట ననస:68-32-1818
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససధదర
ఇసటట ననస:68-32-1820
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1820
వయససస:52
లస: పప
4489 SQX0699223
పపరర: మలర కరరరనన లసగరబతస న

4475 SQX1206177
పపరర: ననగరరజ వలలర పప

4470 SQX0386870
పపరర: గగవసదస గయమయక�

95-185/92

తసడడ:ద అసకయఖ మయదనల
ఇసటట ననస:68-32-1819
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:68-32-1820
వయససస:33
లస: పప
4486 SQX0625095
పపరర: ననగరశశరరరవప లసగరబతస న

4472 SQX1820836
పపరర: వనసకరయమక వలలర పప

95-185/91

తసడడ:ద గరలయఖ�
ఇసటట ననస:68-32-1817
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-32-1818
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద అసకయఖ
ఇసటట ననస:68-32-1819
వయససస:25
లస: ససస స
4483 SQX0625004
పపరర: ససధదర లసగరబతస న

95-215/235

భరస : వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:68-32-1818
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ వలలర పప
ఇసటట ననస:68-32-1818
వయససస:24
లస: ససస స
4477 AP151000675364
పపరర: ననరరయణ మకయయదనల
మకయయదనల
భరస : ననగయఖ మకయయదనల
ఇసటట ననస:68-32-1819
వయససస:63
లస: ససస స

4469 SQX1548215
పపరర: లకడక ననరరయణ మలలర ల

4467 SQX1754175
పపరర: ససధఖ పపలర గబర

భరస : కకషస ర పపలర గబర
ఇసటట ననస:68-32-1817
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:68-32-1817
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద బసవనశశర రరవప కరక
ఇసటట ననస:68-32-1818
వయససస:18
లస: ససస స
4474 SQX1424191
పపరర: అనతన రరణణ వలలర పప

95-216/771

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-32-1564
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:68-32-1817
వయససస:33
లస: పప
4471 SQX2553709
పపరర: ససరజఖ కరక

4466 MLJ3760766
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

4491 SQX0436683
పపరర: అసకమక జవశగయసట

95-185/103

భరస : మహననదవప జవశగయసట
ఇసటట ననస:68-32-1822
వయససస:55
లస: ససస స
95-185/105

4494 SQX0435206
పపరర: మహనరరవప జవశగయసట

95-185/106

తసడడ:ద కకసడయఖ జవశగయసట
ఇసటట ననస:68-32-1824
వయససస:57
లస: పప
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4495 SQX0407940
పపరర: వమల బబ గర వరపప
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95-185/107

భరస : చననకకటటశశర రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:68-32-1825
వయససస:48
లస: ససస స
4498 SQX2464196
పపరర: అనసరరధ బబ గర వరపప

95-185/877

భరస : శసకర రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:68-32-1825
వయససస:25
లస: ససస స
4501 SQX0613000
పపరర: మయరరపలర రరజఖలకడక

95-184/159

95-184/162

భరస : సరమమలల
ఇసటట ననస:68-32-1829
వయససస:54
లస: ససస స
4510 SQX0406165
పపరర: బబససమయళళ జజజబబబయ
తసడడ:ద రతనస
ఇసటట ననస:68-32-1831
వయససస:33
లస: పప
4513 SQX2430825
పపరర: నరకల దదవరపలర

95-185/879

95-184/169

తసడడ:ద పదకరరవప� అసబటట
ఇసటట ననస:68-32-1947
వయససస:39
లస: పప

95-184/160

4505 SQX0406124
పపరర: నరసయఖ మటట వరససల

4508 SQX0435099
పపరర: రరసగయపరస గయఱఱ స

4511 SQX0405852
పపరర: బబససమళళ రతనస

4514 SQX2362051
పపరర: అనత ఆసస దద

4517 SQX1297127
పపరర: యయసస బబబయ పససడనద

95-184/703

4520 SQX2423606
పపరర: శశఖర బబబయ పససడద

95-184/163

4523 SQX0405886
పపరర: పదనకరరవప అసబటట
తసడడ:ద ఆసజననయయలల అసబటట
ఇసటట ననస:68-32-1947
వయససస:61
లస: పప

95-184/161

4506 SQX0519595
పపరర: వజయ కలమయరర మదనన

95-184/164

తలర : పదమల
ఇసటట ననస:68-32-1829
వయససస:33
లస: ససస స
95-185/110

4509 SQX0433888
పపరర: బబ ససమలయర మమరర

95-184/166

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:68-32-1831
వయససస:48
లస: ససస స
95-184/168

4512 SQX2014777
పపరర: అనత ఆసస దద

95-184/702

తసడడ:ద శక రరస ఆసస దద
ఇసటట ననస:68-32-1837
వయససస:28
లస: ససస స
95-185/880

4515 SQX2014769
పపరర: నరకల దదవరపలర

95-187/389

భరస : శక రరస దదవరపలర
ఇసటట ననస:68-32-1837
వయససస:47
లస: ససస స
95-184/170

4518 SQX0443184
పపరర: మయతస యఖ పససడనద

95-184/171

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:68-32-1841
వయససస:51
లస: పప
95-185/881

తసడడ:ద మయటట యఖ పససడద
ఇసటట ననస:68-32-1841
వయససస:20
లస: పప
95-185/112

4503 SQX0612952
పపరర: మయరరపలర వనసకటలకడక
భరస : సననఖసస రరవప
ఇసటట ననస:68-32-1828
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద మయతస యఖ పససడనద
ఇసటట ననస:68-32-1841
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద మయతస యఖ పససడద
ఇసటట ననస:68-32-1841
వయససస:20
లస: పప
4522 SQX0405795
పపరర: హరర బబబయ� ఆసబటట�

4502 SQX0446823
పపరర: ససబయసలల మటట ననససల

95-184/158

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:68-32-1828
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరస ఆసస దద
ఇసటట ననస:68-32-1837
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మయతస యఖ పససడనద
ఇసటట ననస:68-32-1841
వయససస:49
లస: ససస స
4519 SQX2016236
పపరర: శశఖర బబబయ పససడద

4500 SQX0713248
పపరర: అరరణ మటట ననససల

95-215/239

తసడడ:ద దననయయలల
ఇసటట ననస:68-32-1831
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకరరస దదవరపలర
ఇసటట ననస:68-32-1837
వయససస:47
లస: ససస స
4516 SQX0446799
పపరర: కకసడమక పససడనద

4499 SQX1096453
పపరర: మయధవ బబ గర వరపప

తసడడ:ద దదవదననస గయరకస
ఇసటట ననస:68-32-1829
వయససస:43
లస: పప
95-184/167

95-185/109

తసడడ:ద చనన కకటటశశర రరవప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:68-32-1825
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద బబలయససరర
ఇసటట ననస:68-32-1828
వయససస:54
లస: పప
95-184/165

4497 SQX0405928
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ గర వరపప

తసడడ:ద చనన కకటటశశర రరవప� బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:68-32-1825
వయససస:30
లస: పప

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:68-32-1828
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:68-32-1828
వయససస:32
లస: పప
4507 SQX0713305
పపరర: పదమల బబతనళ

95-185/108

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:68-32-1827
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సననఖసస రరవప
ఇసటట ననస:68-32-1828
వయససస:31
లస: ససస స
4504 SQX0406256
పపరర: బబలకకషష మటట ననససల

4496 SQX0406009
పపరర: శసకర రరవప� బబ గర వరపప�

4521 SQX0446476
పపరర: అసబటట

95-185/111

భరస : హరరబబబయ అసబటట
ఇసటట ననస:68-32-1947
వయససస:29
లస: ససస స
95-185/113

4524 SQX0437251
పపరర: రరమయ ససబదమణణశశరమక
అసబబటట
భరస : పదకరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:68.32-1947
వయససస:58
లస: ససస స

95-185/770
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4525 MLJ2130409
పపరర: రరజవ
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95-209/483

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-33
వయససస:38
లస: ససస స
4528 SQX0713362
పపరర: ససధఖ కకలయర కకలయర

95-185/116

95-185/119

95-185/122

95-184/173

95-185/125

95-184/704

95-184/177

తసడడ:ద ఆతనబయల రహమయన ఖయన
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:37
లస: పప

4538 SQX0437327
పపరర: వనమయ శకదదవ

4541 SQX1956499
పపరర: ససమలత కరరరమసచ

4544 SQX0713321
పపరర: లకడక రమఖ అసబటట

4547 SQX0435586
పపరర: ననగరరజ ఆసబటట

95-184/180

4550 SQX0437293
పపరర: ననరన హన షపక

95-184/174

4553 SQX0699025
పపరర: జజనబబషర షపక
తసడడ:ద మహబబబ
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:44
లస: పప

4533 SQX0351379
పపరర: రరజ సతచసనపలర

95-185/121

4536 SQX0580522
పపరర: పససడనద భబరత�

95-184/172

4539 SQX1956515
పపరర: ధన లకడక పచచ

95-185/124

భరస : కకసడల రరవప పచచ
ఇసటట ననస:68-33-1846
వయససస:33
లస: ససస స
95-185/126

4542 SQX2016699
పపరర: ససజజత మలలర ల

95-160/822

భరస : సరసబశవ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:68-33-1850
వయససస:34
లస: ససస స
95-184/175

4545 SQX0436865
పపరర: అసబటట సరవతద

95-184/176

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:68-33-1851
వయససస:51
లస: ససస స
95-184/178

4548 SQX0713263
పపరర: బషసరర షపక

95-184/179

భరస : కరరమయలయర
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:28
లస: ససస స
95-184/181

భరస : మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:61
లస: ససస స
95-184/183

95-185/118

భరస : పరసడడ రసగర రరవప�
ఇసటట ననస:68-33-1837
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-33-1851
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:41
లస: ససస స
4552 SQX1011006
పపరర: ఆలసఖయన పఠరన

95-185/123

భరస : శవ ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-33-1851
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరరజ
ఇసటట ననస:68-33-1851
వయససస:34
లస: పప
4549 SQX0713347
పపరర: జజనబబగస షపక

4535 SQX0698738
పపరర: యరకయఖ సతచసనపలర

4530 SQX0558676
పపరర: కకలయర కకషస ర బబబయ కకలయర

తసడడ:ద నరసయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:68-33-1835
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-33-1846/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద బకరశ మయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:68-33-1850
వయససస:38
లస: పప
4546 SQX0698894
పపరర: శవ అసజననయయలల అసబటట

95-185/120

భరస : హరర పదసరద
ఇసటట ననస:68-33-1837
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మయలయఖదదద పచచ
ఇసటట ననస:68-33-1846
వయససస:57
లస: ససస స
4543 SQX2016681
పపరర: సరసబశవ రరవప మలలర ల

4532 SQX0434365
పపరర: పపలర మక నననస

95-185/115

తసడడ:ద దశరథరరమమబరరస కకలయర
ఇసటట ననస:68-33-1833
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ఓబయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:68-33-1835
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద వరరరఘవపలల పససదద
ఇసటట ననస:68-33-1837
వయససస:34
లస: ససస స
4540 SQX1956507
పపరర: ఆదచమక పచచ

95-185/117

భరస : చచననయఖ నననస
ఇసటట ననస:68-33-1834
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:68-33-1835
వయససస:32
లస: పప
4537 SQX1490069
పపరర: పరసడడరసగరరవప పససదద

4529 SQX0446674
పపరర: కకలయర జజఞననరరన కకలయర

4527 SQX1489872
పపరర: దదవదననస చలయర

తసడడ:ద లయజర చలయర
ఇసటట ననస:68-33-1832
వయససస:35
లస: పప

భరస : దశరథ రరమమబరరస కకలయర
ఇసటట ననస:68-33-1833
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద దశరద రరమ మబరరస కకలయర
ఇసటట ననస:68-33-1833
వయససస:41
లస: పప
4534 SQX0320465
పపరర: నరసససహ రరవప సతచసనపలర

95-185/114

భరస : దదవదననస చలయర
ఇసటట ననస:68-33-1832
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషస ర బబబయ కకలయర
ఇసటట ననస:68-33-1833
వయససస:28
లస: ససస స
4531 SQX0435495
పపరర: శకనవరస రరవప కకలయర

4526 SQX1489906
పపరర: చలయర మయధవ

4551 SQX0698886
పపరర: కరరమయలయర షపక

95-184/182

తసడడ:ద మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:34
లస: పప
95-184/184

4554 SQX0698761
పపరర: మహబబబ షపక

95-184/185

తసడడ:ద బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:77
లస: పప
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4555 SQX2015394
పపరర: మహమకద రఫస షపక
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95-184/705

తసడడ:ద మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:36
లస: పప
4558 SQX0405779
పపరర: ఆసజననయయలల అమకరజడడర

95-185/127

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:31
లస: ససస స
95-185/129

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప అమకరరడడ
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:46
లస: పప
4561 SQX1538802
పపరర: మమహహకననసరస పపతదన

4556 SQX0713222
పపరర: రరకరసనన బబగస షపక

4559 SQX1548280
పపరర: మహవత దదవ దనస

4562 SQX1538794
పపరర: జససరరల ఖయన మహమకద

95-215/240

4560 SQX1538828
పపరర: జజససకన ఖయతతన పపతదన

95-215/243

4563 SQX1548173
పపరర: సమమ ఖయన పఠరన

తసడడ:ద నయళమ ఖయన మహమకద
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద హబబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:34
లస: పప

4564 SQX1548223
పపరర: రసజత దనస

4565 SQX0909374
పపరర: అలస ఖయన పఠరన

4566 SQX0946558
పపరర: అజస ఖయన పపతదన

తసడడ:ద రరసబదదయస దనస
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:38
లస: పప
4567 SQX1538810
పపరర: నయళమ ఖయన పపతదన
తసడడ:ద ఏసససకల ఖయన పపతదన
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:70
లస: పప
4570 SQX2256279
పపరర: ససజదన బబగయమ షపక

95-185/884

95-185/887

95-185/132

తసడడ:ద ఆరరఫ ఖయన
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:23
లస: ససస స

95-185/885

4574 SQX1493659
పపరర: ఫరతమయ షపక

4577 SQX2015873
పపరర: ఆరరఫ ఖయన

95-185/799

4580 SQX2016632
పపరర: మయనన ఎసడడ

95-185/130

4583 SQX2224475
పపరర: ఖయన గయలయబ
తసడడ:ద మయసరసకకన ఖయన గయలయబ
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:39
లస: పప

95-185/883

4572 SQX2259448
పపరర: సలయకన ఖయన షపక

95-185/886

4575 SQX0436691
పపరర: అసజనదదవ అమకరజడడర�

95-185/131

భరస : ఆసజననయయలల� ammireddy
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:39
లస: ససస స
95-185/797

4578 SQX2015485
పపరర: అసజమ ఖయన

95-185/798

భరస : ఆరరఫ ఖయన
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:45
లస: ససస స
95-185/800

తసడడ:ద జహహర ఖయన ఎసడడ
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:34
లస: పప
95-185/802

4569 SQX2256253
పపరర: అలస ఖయన పటబన

తసడడ:ద షరబయదదనన ఖయన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1855
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద గఫర ఖయన
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగయల మర సయద
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:39
లస: ససస స
4582 SQX2015477
పపరర: ససభ ఖయన

4571 SQX2259380
పపరర: షరరరకఖయన షపక

95-215/247

తసడడ:ద రహమన ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:68-33-1855
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇబదహహస syad
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:43
లస: పప
4579 SQX2016624
పపరర: హససన సయద

95-185/882

తసడడ:ద శరబబదడకసగ షపక
ఇసటట ననస:68-33-1855
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద అలయరఉదదనన మహమకద
ఇసటట ననస:68-33-1855
వయససస:18
లస: ససస స
4576 SQX0698803
పపరర: ననగయల మరర సయఖద syad

4568 SQX2259356
పపరర: ససలట న షపక

95-215/244

తసడడ:ద రహమయన ఖయన పపతదన
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద షరబయదదనన ఖయన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1855
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అలస ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:68-33-1855
వయససస:39
లస: ససస స
4573 SQX2259414
పపరర: రరబ ఖయననస మహమకద

95-215/246

తసడడ:ద రజహమయన ఖయన
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:43
లస: పప
95-215/248

95-215/241

భరస : నయళమ ఖయన పపతదన
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : అతఉల రహమయన ఖయన పపతదన
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:70
లస: ససస స
95-215/245

95-185/128

తసడడ:ద మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1853
వయససస:35
లస: పప

భరస : రసజత దనస
ఇసటట ననస:68-33-1854
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/242

4557 SQX0698811
పపరర: రఫస షపక

4581 SQX2016616
పపరర: బబబ ఖయన

95-185/801

తసడడ:ద ఆరరఫ ఖయన
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:27
లస: ససస స
95-185/888

4584 SQX2294817
పపరర: కరరమయన సయద

95-185/889

భరస : ననగయల మరర సయద
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:23
లస: ససస స
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4585 SQX2015832
పపరర: రరబ ఖతతన
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95-187/390

తసడడ:ద ఆరరఫ ఖయన
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:20
లస: ససస స
4588 SQX0485771
పపరర: పసదన జజన� షపక�

95-185/134

తసడడ:ద పసదన జజన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1858
వయససస:71
లస: పప
4591 SQX2341402
పపరర: కగసర షపక

95-185/890

95-184/708

తసడడ:ద రమమష మసడవ
ఇసటట ననస:68-33-1864
వయససస:28
లస: పప
4600 SQX2166742
పపరర: మయనన బబగమ షపక

95-185/891

95-185/894

95-185/897

తసడడ:ద రరజ బబలర కలర
ఇసటట ననస:68-33-1932
వయససస:48
లస: పప

95-215/250

4595 SQX2017564
పపరర: పసచచమక కలర

4598 SQX1238527
పపరర: రమమష మసడవ

4601 SQX2132967
పపరర: బబష షపక

4604 NDX1075795
పపరర: అఫనల షపక

4607 SQX2367498
పపరర: సరయ సరరరక కనననగసటట

95-215/251

4610 SQX0716225
పపరర: సమయధననస దసడద

95-184/709

4613 SQX1978477
పపరర: వజయ కలమయరర కకలర
భరస : శకనవరస కకలర
ఇసటట ననస:68-33-1933
వయససస:31
లస: ససస స

4593 NDX2691236
పపరర: ననగ లకడక మహసకరళ

94-212/857

4596 SQX2017531
పపరర: దసరర మసడవ

95-184/710

తసడడ:ద రమమశ మసడవ
ఇసటట ననస:68-33-1863
వయససస:20
లస: ససస స
95-185/136

4599 SQX0612861
పపరర: తదననథ కకలర పరన

95-185/137

తసడడ:ద లకకయఖ కకలర పరన
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:65
లస: పప
95-185/892

4602 SQX2166759
పపరర: మహమబద షపక

95-185/893

తలర : మయనన బబగమ షపక
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:35
లస: పప
95-185/895

4605 SQX2389559
పపరర: శకకరసత కనననగసటట

95-185/896

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:31
లస: పప
95-185/898

4608 SQX2038461
పపరర: పదభయదనస యరమల

95-215/1288

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:68-33-1923
వయససస:38
లస: పప
95-185/138

భరస : వనసకటటశశర రరవప దసడద
ఇసటట ననస:68-33-1929
వయససస:45
లస: ససస స
95-185/899

95-184/707

భరస : కకశశర మహసకరళ
ఇసటట ననస:68-33-1863
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకకరసత కనననగసటట
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరర బదహకమ
ఇసటట ననస:68-33-1924
వయససస:28
లస: పప
4612 SQX2121051
పపరర: గగవసదరరజ బబలర కలర

4592 SQX1138958
పపరర: జజన బ షపక

95-185/133

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1859
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : మయనన బబగయమ షపక
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:33
లస: పప

తలర : మయననేస బబగమ షపక
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:31
లస: పప
4609 SQX0848093
పపరర: రవ తడకలలరర

4590 SQX2016970
పపరర: జజన బ షపక

95-184/706

భసధసవప: మయనన బబగమ షపక
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:52
లస: పప

తలర : మయననేస బబగమ షపక
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:33
లస: పప
4606 SQX2167013
పపరర: జమర షపక

4589 SQX2016996
పపరర: అమనన బ షపక

తసడడ:ద చననయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:68-33-1864
వయససస:59
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:68-33-1865
వయససస:55
లస: ససస స
4603 SQX2166767
పపరర: అఫనల షపక

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:68-33-1858
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కలర
ఇసటట ననస:68-33-1863
వయససస:46
లస: ససస స
95-185/135

4587 SQX1490077
పపరర: కగసర షపక

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ ననగయలవసచ
ఇసటట ననస:68-33-1856
వయససస:38
లస: పప

భరస : పసదన జజన
ఇసటట ననస:68-33-1861
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమమష మసడవ
ఇసటట ననస:68-33-1863
వయససస:53
లస: ససస స
4597 SQX1409235
పపరర: సరగర బబబయ మసడవ

95-215/249

భరస : సససద షపక
ఇసటట ననస:68-33-1859
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కరళళశ షపక
ఇసటట ననస:68-33-1861
వయససస:26
లస: ససస స
4594 SQX2017549
పపరర: ననగరసదదస మసడవ

4586 SQX1370931
పపరర: వనసకట రరవప ననగయలవసచ

4611 SQX2015352
పపరర: పవతద పసడడగయ

95-185/803

తసడడ:ద శకనవరస పసడడగయ
ఇసటట ననస:68-33-1931
వయససస:19
లస: ససస స
95-185/139

4614 SQX2015196
పపరర: హరరబబబయ నననననస

95-185/804

తసడడ:ద చననయఖ నననననస
ఇసటట ననస:68-33-1934
వయససస:33
లస: పప
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4615 SQX2015709
పపరర: లకడక నననస
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95-185/805

భరస : హరరబబబయ నననస
ఇసటట ననస:68-33-1934
వయససస:26
లస: ససస స
4618 SQX2250041
పపరర: అనల సతచస నపలర

95-215/1511

Deleted
95-215/252

భరస : చననన బబలయసరశమ
ఇసటట ననస:68-33-1936
వయససస:30
లస: ససస స
4624 SQX1011378
పపరర: వరణణ చసడడక

95-215/255

95-185/900

95-185/144

95-185/807

95-185/147

4625 SQX1011386
పపరర: దదననష పస తషరరజ

4628 SQX0435222
పపరర: ససరరష� పససడనద�

4631 SQX0435545
పపరర: సలస షపక

4634 SQX2212413
పపరర: రతన కలమయరర దదసడ

4637 SQX1493733
పపరర: రరమయసజననయయలల పచచ

95-185/150

4640 SQX0436717
పపరర: మయధవ పససడద

95-215/256

4643 SQX0041350
పపరర: హరరశ పపపరలల
తసడడ:ద సరయరరస పపపరలల
ఇసటట ననస:68-34
వయససస:30
లస: పప

95-185/141

4623 SQX1530295
పపరర: మయరరయయ దనస కకలర పరక

95-215/254

4626 SQX1011360
పపరర: బబలయజ చసడడక

95-215/257

తసడడ:ద రరజజ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:68-33-1938
వయససస:39
లస: పప
95-185/142

4629 SQX0437376
పపరర: జజన బ షపక

95-185/143

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:68-33-1943
వయససస:41
లస: ససస స
95-185/145

4632 SQX2015378
పపరర: ఎడడకకసడలల చటట

95-185/806

తసడడ:ద చటట
ఇసటట ననస:68-33-1943
వయససస:61
లస: పప
95-185/901

4635 SQX1956531
పపరర: సరమయమ జఖస పపలగస

95-185/146

భరస : సరసబరజడడర పపలగస
ఇసటట ననస:68-33-1945
వయససస:46
లస: ససస స
95-185/148

4638 MLJ3217916
పపరర: కకసడలరరవప పచనచ

95-185/149

తసడడ:ద నలకకసడయఖ పచనచ
ఇసటట ననస:68-33-1945
వయససస:42
లస: పప
95-185/151

భరస : ససరరష పససడద
ఇసటట ననస:68-33-1948
వయససస:44
లస: ససస స
95-185/153

4620 SQX0580449
పపరర: బయజసగ రరవప కకలర పరనన

తసడడ:ద తదననధ కకలర పరక
ఇసటట ననస:68-33-1936
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద మలయఖదదద పచచ
ఇసటట ననస:68-33-1945
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ పచనచ
ఇసటట ననస:68-33-1945
వయససస:70
లస: పప
4642 MLJ3218302
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప
కరరరమసచ
తసడడ:ద మయలకకసడయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-33-1948
వయససస:48
లస: పప

95-215/253

భరస : వనసకటటశశరరర దదసడ
ఇసటట ననస:68-33-1943
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవరరజడడర వణయకలరర
ఇసటట ననస:68-33-1945
వయససస:74
లస: ససస స
4639 AP151000672432
పపరర: మయలయఖదదద పచనచ

4622 SQX0946590
పపరర: కకలర పరక దదబబ రర

95-215/1510

తసడడ:ద తదననథ కకలర పరన
ఇసటట ననస:68-33-1936
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:68-33-1943
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప కరరకలటట
ఇసటట ననస:68-33-1943
వయససస:57
లస: ససస స
4636 SQX0577049
పపరర: శకలసతషల వణయకలరర

తసడడ:ద తదననధ కకలర పక
ఇసటట ననస:68-33-1936
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద పదకరశ రరవప� పససడద
ఇసటట ననస:68-33-1942
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద సలస షపక
ఇసటట ననస:68-33-1943
వయససస:20
లస: పప
4633 SQX2015386
పపరర: రహలల కరరకలటట

95-185/140

తసడడ:ద మలర ఖయరరనన రరవప
ఇసటట ననస:68-33-1938
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వర రరఘవలల పససడద
ఇసటట ననస:68-33-1939
వయససస:35
లస: పప
4630 SQX1956457
పపరర: mahaboob jani షపక

4619 SQX0452383
పపరర: చన బబలసరశమ కకలర పక

4617 SQX2279693
పపరర: అనల సతచస నపలర

భరస : నరసససహరరజ సతచస నపలర
ఇసటట ననస:68-33-1935
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : చన బబల సరశమ
ఇసటట ననస:68-33-1936
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబలయజ
ఇసటట ననస:68-33-1938
వయససస:35
లస: ససస స
4627 SQX2169399
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప పససదనద

95-215/1289

భరస : నరసససహ రరవప సతచస నపలర
ఇసటట ననస:68-33-1935
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరజ సతచస నపలర
ఇసటట ననస:68-33-1935
వయససస:27
లస: ససస స
4621 SQX0909390
పపరర: దదబబ రర కకలర పక

4616 SQX2015972
పపరర: లకడక కలయఖణణ సతచస నపలర

4641 MLJ3224342
పపరర: మలలర శశరర కరరరమసచ

95-185/152

భరస : నరసససహ రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:68-33-1948
వయససస:41
లస: ససస స
95-209/484

4644 MLJ3478575
పపరర: సరసబయఖ వగర

95-215/258

తసడడ:ద చలమయఖ
ఇసటట ననస:68-34
వయససస:43
లస: పప
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4645 SQX2252203
పపరర: నససమయ షపక
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95-183/874

భరస : పపర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:68-91
వయససస:29
లస: ససస స
4648 SQX1520973
పపరర: జజన కపరరస

95-220/1083

95-213/1151

95-216/776

95-214/1369

95-216/777

4655 SQX2169449
పపరర: మరరబ షపక

4658 SQX2302594
పపరర: రరజరశశరర వనచనచ

4661 SQX2166544
పపరర: మసరసన వల షపక

95-216/778

4664 SQX1231471
పపరర: ససబబన షపక

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:68-99
వయససస:21
లస: పప

4667 SQX2233385
పపరర: శక రమయలల నగలపరటట

తసడడ:ద గయసడన రజడడర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:68-115-1104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద పదకరశ రరవప అనకరర
ఇసటట ననస:68-132
వయససస:27
లస: పప

95-214/1370

4673 SQX1659408
పపరర: అసజ రజడడర పస లలరర
తసడడ:ద ననగర రజడడర పస లలరర
ఇసటట ననస:68-133
వయససస:65
లస: పప

4653 SQX2397792
పపరర: ఖజఖరరన షపక

95-214/1367

4656 SQX2302941
పపరర: కకటటశశర రరవప వనచనచ

95-214/1368

4659 SQX2302925
పపరర: లలకరశ గయపస వనచనచ

95-214/1371

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-97
వయససస:21
లస: పప
95-214/1372

4662 SQX2166536
పపరర: ఇబదహహస షపక

95-214/1373

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-98
వయససస:20
లస: పప
95-220/164

4665 SQX1104017
పపరర: శకనవరసరరవప కనననబబ యన

95-220/165

తసడడ:ద అసజయఖ కనబబ యన
ఇసటట ననస:68-99
వయససస:44
లస: పప
95-214/1228

4668 SQX2352763
పపరర: అరరణన బసకర

95-214/1229

భరస : జజసఫ బబబయ బసకర
ఇసటట ననస:68-104
వయససస:42
లస: ససస స
95-219/58

తసడడ:ద పదకరశ రరవప అనకరర
ఇసటట ననస:68-132
వయససస:25
లస: పప
95-219/60

95-223/948

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-97
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద రరమ కకషష నగలపరటట
ఇసటట ననస:68-102 , 7 LINE
వయససస:67
లస: పప

95-216/706 4670 SQX1217190
4669 SQX1948587
పపరర: బబలగసగర రసగ రజడడర చసతలపపడడ
పపరర: నరసజన అనకరర

4672 SQX1217224
పపరర: మససటల అనకరర

95-216/1125

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:68-99
వయససస:42
లస: పప
95-221/11

4650 SQX1897131
పపరర: మలయల కకపలరరస

భరస : ఖయదర బబష షపక
ఇసటట ననస:68-96
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-98
వయససస:41
లస: పప

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-98
వయససస:66
లస: ససస స
4666 SQX1777523
పపరర: దదవఖ తదజ కనననబబ యన

95-214/1366

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-97
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ వనఛన
ఇసటట ననస:68-97
వయససస:47
లస: పప
4663 SQX1778760
పపరర: మసరసన బ షపక

4652 SQX2302545
పపరర: నరరయణమక మయద

95-138/879

తసడడ:ద నశర వల కకపలరరస
ఇసటట ననస:68-95
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:68-96 WARD NO 19
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:68-97
వయససస:45
లస: పప
4660 SQX1778851
పపరర: కకటటశశర రరవప వనఛన

95-223/947

భరస : రరమయలల
ఇసటట ననస:68-96
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఖయదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:68-96
వయససస:37
లస: ససస స
4657 SQX2293744
పపరర: చనన కకటటశశర రరవప వనచనచ

4649 SQX0299842
పపరర: రమణమక గగగయలయమబడడ

4647 SQX1905140
పపరర: పరరద బ షపక

భరస : నశర వల షపక
ఇసటట ననస:68-95
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకషష రజడడర
ఇసటట ననస:68-95
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయదర బబష షపక
ఇసటట ననస:68-96
వయససస:18
లస: పప
4654 SQX1840784
పపరర: ఖజఖరరన షపక

95-203/708

భరస : శవయఖ మయడడగయల
ఇసటట ననస:68-92
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ననసర వల కపరరస
ఇసటట ననస:68-95
వయససస:41
లస: పప
4651 SQX2413110
పపరర: ససలయసన బబష షపక

4646 SQX1910637
పపరర: ససబసయమక మయడడగయల

4671 SQX1217265
పపరర: వననద అనకరర

95-219/59

తసడడ:ద పదకరశ రరవప అనకరర
ఇసటట ననస:68-132
వయససస:26
లస: పప
95-220/166

4674 SQX2271831
పపరర: శవ కలమయరర పస లలరర

95-88/1778

భరస : అసజ రజడడర పస లలరర
ఇసటట ననస:68-133 , 6 LINE
వయససస:56
లస: ససస స
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95-214/1230

తసడడ:ద ననగర రజడడర పస లలరర
ఇసటట ననస:68-133 , 6 LINE
వయససస:65
లస: పప
4678 SQX2272359
పపరర: పపరష దనసరర

95-214/1233

95-214/1235

95-213/1080

95-216/779

95-216/782

95-216/785

95-216/788

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:37
లస: ససస స

4688 SQX1394360
పపరర: రరశరక సఎద

4691 MLJ3258514
పపరర: ఆదదలకడక� యరరక�

4694 AP151000705254
పపరర: లలతమక కకలర �

4697 MLJ3758703
పపరర: శవరరవప పస లశశటట �

95-216/791

4700 SQX2293462
పపరర: బబల చచననయఖ శశటట

95-216/780

4703 MLJ3765229
పపరర: ననగలకడక శశటట
తసడడ:ద చచనన కరశవపలల
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:37
లస: ససస స

4683 SQX0876383
పపరర: ససనల రరజ మసడనదద

95-220/167

4686 SQX2262525
పపరర: ఆదదలకడక యరక

95-214/1238

4689 SQX0435156
పపరర: ధన లకడక యరరక

95-216/781

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:30
లస: ససస స
95-216/783

4692 AP151000705336
పపరర: పదక నలర బబ తషల�

95-216/784

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:65
లస: ససస స
95-216/786

4695 SQX1059824
పపరర: ధన రరజ యరక

95-216/787

తసడడ:ద బకకయఖ
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:25
లస: పప
95-216/789

4698 AP151000699045
పపరర: పదసరద కకలర

95-216/790

తసడడ:ద సతఖననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:55
లస: పప
95-214/1239

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:36
లస: పప
95-216/795

95-214/1234

భరస : కకటయఖ యరక
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ�
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:68
లస: పప
4702 MLJ3765211
పపరర: రమణ శశటట

95-214/1237

భరస : సతఖనననరరయణ�
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ద పదసరద కకలర
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:28
లస: పప
4699 MLJ3758695
పపరర: కకటయఖ� యరరక�

4685 SQX2304558
పపరర: పదసరద కకలర

4680 SQX2310563
పపరర: జజజ నరతనస మసడనదద

తసడడ:ద జజజ న రతనస
ఇసటట ననస:68-134
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : జజననససదన�
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:65
లస: ససస స
4696 MLJ3760584
పపరర: ఫణణసదద బబబయ కకలర

95-214/1236

భరస : మయసరసక సయఖద
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకరరసపదసరద
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:50
లస: ససస స
4693 AP151000705208
పపరర: రమజజ నలర బబ తషల�

4682 SQX2310555
పపరర: రగజజరరణణ మసడనదద

95-214/1232

తసడడ:ద మయణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:68-134
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:68-140
వయససస:25
లస: ససస స
4690 MLJ3765427
పపరర: పదనకవత కకలర

95-213/1079

భరస : ససనల రరజ
ఇసటట ననస:68-134
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషష గయసజ
ఇసటట ననస:68-135 , 6 LINE
వయససస:32
లస: ససస స
4687 SQX1400076
పపరర: మత సయఖద

4679 SQX2310316
పపరర: ససభబషసణణ మసడనదద

4677 SQX2271534
పపరర: అననపపరష వనలవనల

భరస : సనరరబబబయ వనలవనల
ఇసటట ననస:68-133 , 6 LINE
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జజజ నరతనస
ఇసటట ననస:68-134
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దసరర పస
ద రద గజజనల
ఇసటట ననస:68-134
వయససస:57
లస: ససస స
4684 SQX2218519
పపరర: శశశత గయసజ

95-214/1231

తసడడ:ద కకదసడ రరమయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:68-133 , 6 LINE
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:68-133 , 6 LINE
వయససస:33
లస: ససస స
4681 SQX2291359
పపరర: నరసమక గజజనల

4676 SQX2271559
పపరర: రరధకకషష వనలవనల

4701 SQX1020015
పపరర: పదక శశటట

95-216/794

భరస : పసచచయఖ శశటట
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:29
లస: ససస స
95-216/796

4704 AP151000705293
పపరర: తరరపతమక శశటట

95-216/797

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:60
లస: ససస స
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95-216/798

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:31
లస: పప
4708 SQX2217685
పపరర: రరమ రరవప యయలర యల

95-184/808

95-214/1240

95-216/803

95-216/707

95-216/708

4715 SQX0741132
పపరర: సససదసలల దనదదకలల

4718 SQX1916154
పపరర: మయధనర బ షపక

4721 SQX1059113
పపరర: గయరవమక శశటట

95-220/169

4724 SQX0079590
పపరర: చనన చచననమక శశటట నడడ

95-216/804

4727 SQX2326106
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

95-220/135

4713 SQX0736470
పపరర: దరరయయబ షపక

95-216/802

4716 SQX0079640
పపరర: మసరసన బ దనదదకలల

95-220/168

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:68-148
వయససస:31
లస: ససస స
95-213/845

4719 SQX1916188
పపరర: హహసపన షపక

95-213/846

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:40
లస: పప
95-216/709

4722 SQX1911148
పపరర: హహసపన షపక

95-216/805

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:41
లస: పప
95-220/170

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:71
లస: ససస స
95-205/739

4710 SQX0114660
పపరర: పదక బతష
స ల

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:68-148
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:46
లస: ససస స
4726 SQX2398675
పపరర: రరఘవయఖ రరగయల

95-216/801

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:58
లస: ససస స
4723 SQX0079673
పపరర: శవమక ససదస

4712 SQX1911239
పపరర: బబజ షససక

95-216/800

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:68-144
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదస జజన
ఇసటట ననస:68-148
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:68-149
వయససస:40
లస: ససస స
4720 SQX0201186
పపరర: చచననమక శశటట ననన

95-213/1108

భరస : ససభబన షససక
ఇసటట ననస:68-148
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద సపడ జజన
ఇసటట ననస:68-148
వయససస:32
లస: పప
4717 SQX1854330
పపరర: ఖయససస బ షపక

4709 SQX2217453
పపరర: లకడక యయలర యల

4707 AP151000699307
పపరర: చననయఖ శశటట

తసడడ:ద అచచయఖ
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమ రరవప యయలర యల
ఇసటట ననస:68-143 , 1 LINE
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:68-146
వయససస:43
లస: పప
4714 SQX1911288
పపరర: సససదసలల దనదదకలల

95-216/799

తసడడ:ద చననయఖ
ఇసటట ననస:68-142
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయలర యల
ఇసటట ననస:68-143 , 1 LINE
వయససస:57
లస: పప
4711 SQX2284172
పపరర: జన షపక

4706 MLJ3758620
పపరర: చచననయఖ శశటట

4725 SQX0079657
పపరర: గయరవమక ససటట

95-220/171

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:68-150
వయససస:76
లస: ససస స
95-215/1474

4728 SQX2387306
పపరర: ననగలకడక రరగయల

95-205/737

తసడడ:ద పస తషరరజ రరగయల
ఇసటట ననస:68-162-19 ETUKUR ROAD
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:68-162-19 ETUKUR ROAD
వయససస:68
లస: పప

భరస : అజయ రరగయల
ఇసటట ననస:68-162 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: ససస స

4729 SQX2398873
పపరర: ససశల రరగయల

4730 SQX2129369
పపరర: సతఖవరణణ అరవపలర

4731 SQX2288975
పపరర: వనసకట కకశశర తలల
ర రర

95-205/738

భరస : వనసకటససబసయఖ రరగయల
ఇసటట ననస:68-162 ETUKUR ROAD
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హరర గగపరల అరవపలర
ఇసటట ననస:68-168, TULIP G1
వయససస:56
లస: ససస స

4732 SQX2289536
పపరర: శరరద పరలపరరస

4733 SQX2289437
పపరర: సపనహ లత పరలపరరస

భరస : కకషష మహన
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:44
లస: ససస స

95-215/1480

తసడడ:ద కకషష మహన
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:25
లస: ససస స

95-185/861

95-215/1479

తసడడ:ద భరణ దనసస తలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:59
లస: పప
95-215/1481

95-215/1482
4734 SQX2289429
పపరర: మయరరత బల జయరరజ పరలపరరస

తసడడ:ద కకషష మహన
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:21
లస: పప
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4735 SQX2523850
పపరర: నరకలదదవ బబతరరజ
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95-215/1705

భరస : చతస రసజన దనస బతరరజ
ఇసటట ననస:68-172/1
వయససస:66
లస: ససస స
4738 SQX1549429
పపరర: ససవర ననగరశశరమక చసత

95-207/445

95-207/448

95-207/451

95-207/454

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-180
వయససస:40
లస: ససస స
4753 AP151000690467
పపరర: ససగయణ సనదనబతష
స ల
భరస : బదహకనసదస సనదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:68- 180
వయససస:70
లస: ససస స
4756 SQX1570846
పపరర: శకనవరస రరవప సససగసశశటట
తసడడ:ద ననగయఖ సససగశశటట
ఇసటట ననస:68-180
వయససస:54
లస: పప
4759 SQX0446096
పపరర: పదతనప ఉపపలలదదననన

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-183
వయససస:43
లస: ససస స

95-207/452

4748 MLJ2137651
పపరర: సరసబశవరరవప బబ డపరటట

4751 SQX0195123
పపరర: ససనత సనదబతష
స ల

4754 SQX1856863
పపరర: పదవణ కలమయర ససదబతషల

4757 SQX0143743
పపరర: రరజజరరవప సనదనబతష
స ల

95-207/466

4760 SQX2270981
పపరర: నలమ చకకకకటట

95-207/455

4763 SQX0143644
పపరర: చకకకకటట మయరళ
తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-183
వయససస:44
లస: పప

95-207/453
4746 SQX1538679
పపరర: బబ డపరటట ననగ సరయ కలమయర

4749 AP151000684144
పపరర: వనసకటటశశరరవప బబ డపరటట

95-207/456

తసడడ:ద గగవరన నరరవప
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:42
లస: పప
95-207/458

4752 MLJ2133361
పపరర: ససత శసగసశశటట

95-207/459

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-180
వయససస:48
లస: ససస స
95-207/461

4755 AP151000684180
పపరర: శకనవరసరరవప సనదనబతష
స ల

95-207/462

తసడడ:ద బదహకసనసదస
ఇసటట ననస:68- 180
వయససస:47
లస: పప
95-207/464

4758 AP151000690207
పపరర: శసకరర ఉపపలలదదననన

95-207/465

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:68-182
వయససస:46
లస: ససస స
95-187/417

తసడడ:ద మయరళ చకకకకటట
ఇసటట ననస:68-183
వయససస:18
లస: ససస స
95-207/468

95-207/450

తసడడ:ద బబ డపరటట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:68-179
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద బదహకనసదస
ఇసటట ననస:68- 180
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద అసకయఖ
ఇసటట ననస:68-182
వయససస:33
లస: పప
4762 MLJ2136877
పపరర: వరణణ చకకకకటట

4745 MLJ2137669
పపరర: సరమయమ జఖస బబ డపరటట

తసడడ:ద రరజజ రరవప ససదబతషల
ఇసటట ననస:68-180
వయససస:23
లస: పప
95-207/463

95-207/447

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:68- 180
వయససస:46
లస: ససస స
95-207/460

4740 SQX0195115
పపరర: శలల బబ డపరటట

95-207/449 4743 MLJ3758257
4742 SQX0195099
పపరర: వనసకట రతనమక ఉపపలలదదననన
పపరర: భబలకడక బబ డపరటట

తసడడ:ద గగవరన నరరవప
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:42
లస: పప
95-207/457

95-215/1484

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జనరర నరరవప
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద గరటయఖ
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:41
లస: పప
4750 MLJ3758240
పపరర: పదనకవత ససరరబతష
స ల

95-207/446

భరస : చచననకరశవ రరవప
ఇసటట ననస:68-179
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:51
లస: ససస స
4747 MLJ3757143
పపరర: చచననకరశవపలల ఉపపలలదదననన

4739 SQX1549445
పపరర: శకనవరస రరవప చసత

4737 SQX2252567
పపరర: ననగ సరయ శకవఖ కకలర

తసడడ:ద వనసకట శకనవరస రరవప కకలర
ఇసటట ననస:68-172/209
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరల రరవప చసత
ఇసటట ననస:68-177
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:68- 179
వయససస:32
లస: ససస స
4744 AP151000690278
పపరర: పదనకవత బబ డపరటట

95-215/1483

భరస : వదవనటబ కకశశర తలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-172/1 flot 203
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చసత
ఇసటట ననస:68-177
వయససస:39
లస: ససస స
4741 SQX0195107
పపరర: శకలకడక బబ డపరటట

4736 SQX2329258
పపరర: వనసషషవ బదమసకర తలల
ర రర

4761 MLJ2134708
పపరర: నరసమక చకకకకటట

95-207/467

భరస : మయరళ
ఇసటట ననస:68-183
వయససస:38
లస: ససస స
95-207/469

4764 AP151000684081
పపరర: శకనవరసరరవప చకకకకటట

95-207/470

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-183
వయససస:39
లస: పప
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4765 SQX0658716
పపరర: అరరణ కలమయరర తతట
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95-207/471

భరస : శవననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:68-184
వయససస:45
లస: ససస స
4768 SQX0689737
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప తతట

95-207/474

95-207/477

95-207/480

95-207/483

95-207/648

95-207/487

95-207/490

తసడడ:ద పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: పప

4778 AP151000684088
పపరర: బరయఖ దదడడర

4781 SQX2417665
పపరర: వజయవరర న దదడడర

4784 MLJ2133940
పపరర: శశభబ రరణణ దదడడర

4787 AP151000690298
పపరర: అకకమక దదడడర

95-207/493

4790 AP151000684140
పపరర: వనసకట బరయఖ దదడడర

95-207/484

4793 SQX2257582
పపరర: దసరర దదవ మరరయయల
తసడడ:ద ససజవ రరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:68-186/2
వయససస:20
లస: ససస స

4773 MLJ2133932
పపరర: అననరరధ దదడడర

95-207/479

4776 MLJ3757549
పపరర: శవ రరమకకకషష అలర స

95-207/482

4779 AP151000684169
పపరర: సనరఖననరరయణ దదడడర

95-207/485

తసడడ:ద పరమమశశరరవప
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:24
లస: పప
95-207/649

4782 SQX0195057
పపరర: దదవ దదడడర

95-207/486

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-207/488

4785 AP151000690129
పపరర: పపషల దదడర

95-207/489

భరస : కకషరష
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-207/491

4788 MLJ3460896
పపరర: సరసబశవరరవప దదడర

95-207/492

తసడడ:ద శసకరరరవప
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: పప
95-207/494

తసడడ:ద వనసకటరతనస దదడడర
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: పప
95-207/496

95-207/476

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:40
లస: పప
4792 AP151000684010
పపరర: వనసకటరతనస దదడడర

95-207/481

భరస : వనసకట బరయఖ దదడడర
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శసకరర
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: ససస స
4789 MLJ3758190
పపరర: పరమయలల యయదవ బసడనరర

4775 AP151000690159
పపరర: శవకలమయరర దదడడర

4770 MLJ3758224
పపరర: వజయ రరచనరర

భరస : చనబరయఖ
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద దదడడర పసదన వరయఖ
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:18
లస: పప

భరస : పరమయలల యయదవ
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:36
లస: ససస స
4786 AP151000690050
పపరర: శవర దదడర

95-207/478

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద చనన వరయఖ దదడడర
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:18
లస: ససస స
4783 SQX0195065
పపరర: యశశద బసడనరర

4772 SQX1921402
పపరర: పరపరరవప రరచనరర

95-207/473

భరస : పసదనపరపరరరవప�
ఇసటట ననస:68- 185
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:46
లస: పప
4780 SQX2126217
పపరర: సశరరప రరణణ దదడడర

95-207/475

తసడడ:ద ససబసరరవప రరచనరర
ఇసటట ననస:68-185
వయససస:54
లస: పప

భరస : బరయఖ
ఇసటట ననస:68-186
వయససస:39
లస: ససస స
4777 AP151000684141
పపరర: చననబరయఖ దదడడర

4769 MLJ3758232
పపరర: రమయదదవ రరచనరర

4767 SQX1216093
పపరర: మణణకసఠ తతట

తసడడ:ద ససవర ననగరశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:68- 184
వయససస:25
లస: పప

భరస : చననపరపరరరవప
ఇసటట ననస:68- 185
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద పసద పరప రరవప
ఇసటట ననస:68-185
వయససస:30
లస: పప
4774 MLJ2133973
పపరర: మలలర శశరర దదడడర

95-207/472

తసడడ:ద ససవర ననగరసరశరరవ తతట
ఇసటట ననస:68- 184
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:68-184
వయససస:46
లస: పప
4771 MLJ3757168
పపరర: పస తషరరజ రరచసరర

4766 SQX1527342
పపరర: మయరరత ఫరన కలమయర తతట

4791 AP151000684053
పపరర: కకషష దదడడర

95-207/495

తసడడ:ద పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-186/1
వయససస:24
లస: పప
95-213/1128

4794 SQX0195032
పపరర: పదనకవత అలర స

95-207/497

భరస : పపరషచసదద రరవప
ఇసటట ననస:68-186/3
వయససస:24
లస: ససస స

Page 165 of 389

4795 SQX0195040
పపరర: లకకమక అలర స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-207/498

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68-186/3
వయససస:24
లస: ససస స
4798 SQX2405165
పపరర: శవ ననగ కలమయరర రషరమ శశటట

95-187/419

95-207/502

95-207/505

95-207/507

95-207/510

95-207/512

95-207/515

భరస : రమయరరవప దశరరజ
ఇసటట ననస:68-194
వయససస:45
లస: ససస స

4808 AP151000690304
పపరర: హనసమయయమక మరజకడర డ

4811 MLJ3460953
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర మయరజడడర

4814 SQX1774165
పపరర: శకదదవ రరయ

4817 SQX2366128
పపరర: వనయ బబబయ రయ

95-207/516

4820 AP151000690348
పపరర: లకకమక గరడడపరరస

95-207/508

4823 SQX2434991
పపరర: రమయరరవప దశరరజ
తసడడ:ద నరసససహ రరవప దశరరజ
ఇసటట ననస:68-194
వయససస:52
లస: పప

4803 MLJ3757192
పపరర: పవన తదజ జజన రర

95-207/504

4806 SQX1724210
పపరర: దసరర మయరజడడర

95-207/506

4809 SQX0195149
పపరర: సరమయమ జఖస మయరజడర డ

95-207/509

భరస : గగవసద రజడడర
ఇసటట ననస:68- 189
వయససస:27
లస: ససస స
95-207/511

4812 SQX2418283
పపరర: వనసకట రమణ మయరజడడర

95-183/851

భరస : చనన వనసకట రజడడర మయరజడడర
ఇసటట ననస:68-190
వయససస:50
లస: ససస స
95-207/513

4815 AP151000690104
పపరర: జయమక బబససన

95-207/514

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-191
వయససస:27
లస: ససస స
95-207/650

4818 SQX2402238
పపరర: ససధకర రజడడర అలర

95-215/1487

తసడడ:ద కనన రజడడర అలర
ఇసటట ననస:68-191
వయససస:42
లస: పప
95-207/517

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-193
వయససస:27
లస: ససస స
95-198/1553

95-207/501

తసడడ:ద వనసకటటసశర రజడడర మయరజడడర
ఇసటట ననస:68-189
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప రయ
ఇసటట ననస:68-191
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:68- 193
వయససస:38
లస: ససస స
4822 SQX2482800
పపరర: ససబసరరవమక దశరరజ

95-216/720

భరస : సరసబశవ రరవప రరయ
ఇసటట ననస:68-191
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకసడన రజడడర
ఇసటట ననస:68- 191
వయససస:27
లస: ససస స
4819 MLJ3758265
పపరర: లకడక గరడడపరరస

4805 SQX1886852
పపరర: నలమ జజనరర

4800 AP151000684043
పపరర: ఆసజననయయలల రరచసశశటట

తసడడ:ద లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:68- 188
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:68- 189
వయససస:40
లస: పప

భరస : చన వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:68-190
వయససస:38
లస: ససస స
4816 SQX0195180
పపరర: తరరపతమక కకసరర

95-207/503

భరస : వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:68- 189
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:68-189
వయససస:38
లస: పప
4813 MLJ3469582
పపరర: రమణ మయరజడడర

4802 MLJ2132256
పపరర: ఇసదస కలమయరర జజనరర

95-187/418

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:68-187
వయససస:65
లస: పప

భరస : పవన తదజ జజనరర
ఇసటట ననస:68-188
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:68- 189
వయససస:27
లస: ససస స
4810 SQX0446195
పపరర: ననగభబసకరరజడడర మరజకడడర

95-207/500

భరస : లకడక నరసససహ రరవప జజనరర
ఇసటట ననస:68- 188
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద ససతనరరమయసజననయ
ఇసటట ననస:68- 188
వయససస:60
లస: పప
4807 SQX0195156
పపరర: గగతమ మయరజడడర

4799 AP151000690158
పపరర: శవరననగకలమయరర రరశసశశటట

4797 SQX2405074
పపరర: ఆసజననయయలల రససశశటట

తసడడ:ద నరసయఖ రససశశటట
ఇసటట ననస:68-187
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:68-187
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడక నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:68- 188
వయససస:30
లస: ససస స
4804 MLJ2131977
పపరర: లకడకనరసససహ రరవప జజనరర

95-207/499

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:68- 186/3
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల రషరమ శశటట
ఇసటట ననస:68-187
వయససస:64
లస: ససస స
4801 SQX0439000
పపరర: వషష
ష భవరన జజన రర

4796 MLJ3757176
పపరర: పపరషచసదద రరవప అలర స

4821 AP151000684199
పపరర: రరమయరరవప గరడడవరరస

95-207/518

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:68-193
వయససస:27
లస: పప
95-220/1162

4824 SQX1921576
పపరర: హరర వరర న ససరరశశటట

95-207/519

తసడడ:ద ససబసరరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:68-195
వయససస:20
లస: ససస స
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4825 AP151000684099
పపరర: రగశయఖ గవశల

95-207/520

తసడడ:ద ససబబసరరవప గవశల
ఇసటట ననస:68-195
వయససస:73
లస: పప
4828 SQX1810472
పపరర: రమఖ వలల
ర రర

95-183/131

95-207/652

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:68-200
వయససస:66
లస: ససస స
4837 SQX0211706
పపరర: వ సరన కలమయర పచనరర

95-207/528

తసడడ:ద వ సనరఖననరరయణ పచనరర
ఇసటట ననస:68-201
వయససస:30
లస: పప
4840 SQX2481265
పపరర: శఖమల దదవ పవదద

95-207/653

95-183/133

95-207/532

తసడడ:ద సలయస షససక
ఇసటట ననస:68-396
వయససస:30
లస: పప

4835 SQX0195354
పపరర: వనసకట అననపపరష పచనరర

95-207/526

95-207/522

4833 AP151000690480
పపరర: లకక కరసతమక కరపరరజ

4836 MLJ3758281
పపరర: శవకలమయరర పచనరర
భరస : వ సనరఖననరరయణ పచనరర
ఇసటట ననస:68-201
వయససస:49
లస: ససస స

4838 MLJ2130649
పపరర: మసరసన రరవప కకసడదటట

4839 MLJ2132314
పపరర: వ సనరఖననరరయణ పచనరర

95-207/529

95-219/874

95-207/654

95-216/1134

4850 SQX0603043
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటటట బబ యన

భరస : కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:68-537
వయససస:46
లస: ససస స

4842 SQX1932763
పపరర: బబలయఖ జజమయలయర

95-183/132

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జజమయలయర
ఇసటట ననస:68-205
వయససస:57
లస: పప

4844 SQX2425197
పపరర: మలన షపక

4853 MLJ3744331
పపరర: ససమత మపసదదవ

95-207/530

తసడడ:ద శకరరమయలల పచనరర
ఇసటట ననస:68-201
వయససస:61
లస: పప

4841 SQX2452027
పపరర: పదవణ కలమయర పవదద

4847 SQX2265882
పపరర: పరవన షపక

95-207/524

95-207/527

తసడడ:ద వనసకటసనరఖననరరయణ పచనరర
ఇసటట ననస:68-201
వయససస:32
లస: ససస స

4845 SQX2284552
పపరర: మలన షపక

95-213/1133

Deleted

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-205
వయససస:61
లస: ససస స
4848 SQX0633693
పపరర: రజన కడచర బబ యన

95-207/531

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:68-206
వయససస:39
లస: ససస స
95-207/533

తసడడ:ద వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:68-206
వయససస:32
లస: పప
95-212/238

4830 SQX0195297
పపరర: తరరపతమక వలల
ర రర

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:68-199
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-205
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:68-206
వయససస:56
లస: ససస స
4852 SQX0847962
పపరర: జబర షపక షససక

95-207/523

Deleted

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-205
వయససస:24
లస: ససస స
4849 SQX0195396
పపరర: ననగరశశరమక కడచర బబ యన

4832 MLJ3758273
పపరర: వనసకటలకడక గరరర

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:68-205
వయససస:61
లస: ససస స
95-215/1488

95-213/1130

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:68- 197
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద పసడడ పవదద
ఇసటట ననస:68-203
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మదరరస షపక
ఇసటట ననస:68-205
వయససస:63
లస: పప
4846 SQX2427003
పపరర: పరవన షపక

95-207/521

తసడడ:ద చసదద రరవప
ఇసటట ననస:68-201
వయససస:61
లస: పప

భరస : పసడడ ననయయడడ పవదద
ఇసటట ననస:68-203
వయససస:54
లస: ససస స
4843 SQX1757194
పపరర: ఖయససస షపక

4829 SQX0654889
పపరర: శశశలజ వలలరరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:68-199
వయససస:48
లస: ససస స
95-207/525

4827 SQX2435162
పపరర: హరకవరరర ణణ ససరరశశటట

తసడడ:ద ససబస రరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:68-195
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకమనననరయణ
ఇసటట ననస:68 -197
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద పస తష రరజ రచ కకసడ
ఇసటట ననస:68-197
వయససస:36
లస: పప
4834 MLJ3469160
పపరర: మయరళకలమయరర మపసదదవ

95-213/1129

భరస : ససబసరరవప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:68-195
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససధనకర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:68-197
వయససస:33
లస: ససస స
4831 SQX2254100
పపరర: వర పదసరద రచ కకసడ

4826 SQX2434777
పపరర: లకడక ససరరశశటట

4851 SQX2289262
పపరర: బబలయఖ జమబలయర

95-207/655

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జమబలయర
ఇసటట ననస:68-206
వయససస:58
లస: పప
95-207/534

4854 SQX0614040
పపరర: కకషషసరరజ మపసదదవ

95-207/535

తసడడ:ద ననసరయఖ
ఇసటట ననస:68-537
వయససస:48
లస: పప
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4855 SQX2430569
పపరర: సతఖననరరయణ పగరడడ
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95-115/612

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:68-00593
వయససస:75
లస: పప
4858 SQX2479897
పపరర: మమహరరననసర షపక

4856 SQX2441087
పపరర: కలమయరర పగరడడ

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:68-00593
వయససస:65
లస: ససస స
95-207/656

భరస : హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:68-2164
వయససస:78
లస: ససస స

4859 SQX2152973
పపరర: ఖయజ షపక

తసడడ:ద ఎగరయఖ బబబయ
ఇసటట ననస:68-8193
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద బయడచ షపక
ఇసటట ననస:68-171317
వయససస:20
లస: పప
4867 SQX0437400
పపరర: ననననస ఆదదలకడక� నననస

95-185/172

95-181/1261

95-219/63

95-218/91

తసడడ:ద రరమయరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:69-08-310
వయససస:22
లస: ససస స
4879 MLJ2063386
పపరర: లకడక చనమరరస

తసడడ:ద రరమయరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:69-8-310
వయససస:23
లస: పప

95-216/809

95-219/72

95-203/881

4871 MLJ3759263
పపరర: హహసపసన షపక

95-218/21

95-219/71

4877 AP151000699126
పపరర: రరమయరరవప చనమరరస

95-218/92

4880 SQX1694207
పపరర: అదద లకడక సరమ

భరస : ససరరసదదబబబయ పస
ఇసటట ననస:69-8-311
వయససస:52
లస: ససస స

95-134/939

4866 MLJ3760956
పపరర: జజజ నరతనస� మసడనదద�

95-216/810

4869 SQX2330603
పపరర: అసజ రజడడర రమ రజడడర

95-181/1260

4872 MLJ3766037
పపరర: ననసర బ షపక

95-219/62

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-5-162
వయససస:38
లస: ససస స

4874 MLJ2068567
పపరర: లకడకకరమమశశరర ఘసటసరల
ఘసటసరల
భరస : ననరరయణమబరరస ఘసటసరల
ఇసటట ననస:69-08-223
వయససస:67
లస: ససస స

4883 AP151000273063
పపరర: వససత పస

4863 SQX2319366
పపరర: రఫస షపక

తసడడ:ద ససబస రజడడర రమ రజడడర
ఇసటట ననస:69-3-86
వయససస:63
లస: పప

4875 SQX2535276
పపరర: మరడ హహమబసదస మరడ

95-212/1042

తసడడ:ద శతసననయయడడ మరడ
ఇసటట ననస:69-8-289
వయససస:30
లస: ససస స
4878 AP151000699125
పపరర: శసకరరరవప చనమరరస

95-218/93

తసడడ:ద రరసభటట
ర చనమరరస
ఇసటట ననస:69-8-310
వయససస:80
లస: పప
95-219/73

భరస : తరరమల శశషష కలమయర సరమ
ఇసటట ననస:69-8-310
వయససస:49
లస: ససస స
95-219/75

95-184/934

తసడడ:ద మయణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:68-241443
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద శసకరరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:69-8-310
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమయరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:69-08-310
వయససస:40
లస: ససస స
4882 SQX1693076
పపరర: వనయ చనమరరస

4868 SQX0946582
పపరర: షపక కరలలష

4860 SQX2268316
పపరర: లకడకననరరయణ రరయపరటట

తసడడ:ద శశశదన షపక
ఇసటట ననస:68-171287
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-5-162
వయససస:43
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-5-162
వయససస:88
లస: ససస స
4876 SQX1646843
పపరర: సరశత చనమరరస

95-183/846

తసడడ:ద షససక పసదన జజన
ఇసటట ననస:68-331861
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కకషష రజడడర రగసడర
ఇసటట ననస:69-3-91
వయససస:26
లస: ససస స
4873 MLJ3766045
పపరర: ఫరతమయబ షపక

4865 MLJ3767126
పపరర: ఆశర సరదస

95-216/808

తసడడ:ద గరటయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:68-3227
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:68-221480
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద చచననయఖ� నననస
ఇసటట ననస:68-331834
వయససస:31
లస: ససస స
4870 SQX2329985
పపరర: రరజత రగసడర

95-184/915

తసడడ:ద వనసకటటవర రజడడర
ఇసటట ననస:68_8_597
వయససస:27
లస: పప
95-216/723

4857 SQX1198945
పపరర: లసగయఖ వపటర

తసడడ:ద ససబయఖ వపటర
ఇసటట ననస:68-1331
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద కరరమయలర
ఇసటట ననస:68-2180
వయససస:33
లస: పప

95-212/239 4862 SQX2425817
4861 SQX0105403
పపరర: పరరటబల వ నరరసదద బబబయ బబబయ
పపరర: శకనవరస రజడడర తదలలకలసటర

4864 SQX1907245
పపరర: చచటట టషర షపక

95-207/646

4881 AP151000705158
పపరర: నరకలయదదవ చనమరరస

95-219/74

భరస : శవశసకరరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:69-08-310
వయససస:74
లస: ససస స
95-218/94

4884 MLJ2524221
పపరర: ససరరసధద బబబయ పస

95-218/95

తసడడ:ద పరనకరల రరవప పస
ఇసటట ననస:69-8-311
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: వససథ పస టటట
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95-219/76

భరస : ససరరసదద బబబయ పస టటట
ఇసటట ననస:69-8-311
వయససస:50
లస: ససస స
4888 SQX2259422
పపరర: వనసకట అనల కలమయర
గబమయకదదల
తసడడ:ద శకనవరసరరవప గబమయకదదల
ఇసటట ననస:69-8-312
వయససస:21
లస: పప
4891 SQX1647056
పపరర: పపదమలల ససరగజ

95-219/973

95-218/97

95-218/100

95-219/976

95-218/103

95-219/80

95-218/723

తసడడ:ద పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:69-8-317
వయససస:43
లస: పప
4912 SQX1228874
పపరర: యయసస కలమయరర పసరరమయళళ
భరస : సనరఖ ననరరయణ పసరరమయళళ
ఇసటట ననస:69-08-317
వయససస:47
లస: ససస స

4895 SQX2329001
పపరర: సరసబయఖ పపలర గబర

95-219/974

4898 MLJ2068278
పపరర: వనసకట ననగ మసరసన రరవప
పరదరరస
తసడడ:ద సతఖననరరయణ పరదరరస
ఇసటట ననస:69-8-314
వయససస:39
లస: పప
4901 MLJ3767803
పపరర: ననగలకడక పరదరరస

95-218/101

95-218/96

తసడడ:ద వనణయ మదచన ల
ఇసటట ననస:69-08-313
వయససస:25
లస: ససస స
4893 SQX1647064
పపరర: దదవకలమయర మదచన ల

95-218/99

4896 SQX2331262
పపరర: ససశల పపలర గబర

95-219/975

4899 SQX1646835
పపరర: రరధనకకషష పరదరరస

95-218/102

తసడడ:ద సతఖననరరయణ పరదరరస
ఇసటట ననస:69-08-314
వయససస:42
లస: పప
95-219/78

4902 SQX1854041
పపరర: వనసకట లకడక పసదయయ పరదరరర

95-218/104 4905 SQX2473551
4904 MLJ2064327
పపరర: వనసకటరరమవరపదసరద చలలవదద
పపరర: వజయ మరగజ

4907 SQX2472272
పపరర: కకరస ర మరగజ

4910 SQX1478263
పపరర: గగరర శరరష పసరరమయళళ

4913 SQX1695956
పపరర: వనసకట రమణ వనసగళ
తసడడ:ద
ఇసటట ననస:69-8-317
వయససస:36
లస: పప

95-219/79

భరస : మసరసన రరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:69-8-314
వయససస:35
లస: ససస స
95-218/722

భరస : శరఖస బబబయ మరగజ
ఇసటట ననస:69-8-316
వయససస:43
లస: ససస స
95-219/977

4908 SQX1073287
పపరర: ననగలకడక సస మ

95-217/39

భరస : అరరణ కలమయర
ఇసటట ననస:69-8-317
వయససస:35
లస: ససస స
95-219/81

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ పసరరమయళళ
ఇసటట ననస:69-8-317
వయససస:30
లస: ససస స
95-219/83

4890 SQX1646868
పపరర: ససషక మదచన ల

భరస : సరసబయఖ పపలర గబర
ఇసటట ననస:69-8-313
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద శరఖస బబబయ మరగజ
ఇసటట ననస:69-8-316
వయససస:27
లస: పప
95-217/40

95-214/1463

తసడడ:ద వనణయ మదచన ల
ఇసటట ననస:69-08-313
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటససబదమణఖస చలలవదద
ఇసటట ననస:69-8-315
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద శరఖస బబబయ మరగజ
ఇసటట ననస:69-8-316
వయససస:26
లస: పప
4909 SQX0100644
పపరర: అరరణ కలమయర సస మయ

95-218/98

భరస : రరధనకకషష పరదరరస
ఇసటట ననస:69-08-314
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససతనననరరయణ పరదరరస
ఇసటట ననస:69-08-314
వయససస:69
లస: ససస స
4906 SQX2474104
పపరర: పదభయ మరగజ

4892 SQX1647049
పపరర: దదవపదసనన మదచన ల

తసడడ:ద కకటయఖ పపలగయర
ఇసటట ననస:69-8-313
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద పపలయరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:69-8-314
వయససస:75
లస: పప
4903 AP151000705101
పపరర: లకకకశవకలమయరర పరదరరస

95-220/1202

తసడడ:ద వనణయ మదచన ల
ఇసటట ననస:69-08-313
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద ససరరష దదవరపలర
ఇసటట ననస:69-8-313
వయససస:27
లస: పప
4900 AP151000699004
పపరర: సతఖననరరయణ పరదరరస

4889 SQX2286912
పపరర: వనసకట అనల కలమయర
గబమయకదదల
తసడడ:ద శకనవరస రరవప గబమయకదదల
ఇసటట ననస:69-8-312
వయససస:21
లస: పప

4887 SQX2522894
పపరర: లలకరశ గబమయకదదల

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గబమయకదదల
ఇసటట ననస:69-8-312
వయససస:19
లస: పప

Deleted

తసడడ:ద నరసససహరరవప మదచన ల
ఇసటట ననస:69-08-313
వయససస:42
లస: పప
4897 SQX2329563
పపరర: పదభబకర రరజ దదవరపలర

95-219/77

తసడడ:ద పరనకరల రరవప పస టటట
ఇసటట ననస:69-8-311
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనణయ మదచన ల
ఇసటట ననస:69-08-313
వయససస:37
లస: ససస స
4894 SQX1646850
పపరర: వనణయ మదచన ల

4886 SQX1693100
పపరర: ససరరసదద బబబయ పస టటట

4911 SQX1701267
పపరర: సశపన పరలపరరస

95-219/82

భరస : శకనవరసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:69-8-317
వయససస:34
లస: ససస స
95-219/84

4914 SQX1041680
పపరర: ఇసదదరరదదవ కకపపలరరవపరర

95-218/105

భరస : వనసకట వరభదద రరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:52
లస: ససస స
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4915 SQX1041755
పపరర: యశశసత కకపపలరరవపరర

95-218/106

తసడడ:ద వనసకట వరభదద రరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:27
లస: పప
4918 SQX1041805
పపరర: వనసకట వరభదద రరవప
కకపపలరరవపరర
తసడడ:ద బదహకయఖ కకపపరరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:57
లస: పప
4921 SQX0005124
పపరర: రవ చటదగడర �

95-218/109

95-223/23

తసడడ:ద దవద�
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:33
లస: పప
4924 SQX1698265
పపరర: శవ పరరశత ఆరరస

95-219/88

95-217/42

భరస : ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:53
లస: ససస స
4933 SQX1343516
పపరర: రరజశశఖర బతష
స ల
తసడడ:ద ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:31
లస: పప
4936 SQX2367555
పపరర: శవ కలమయర వనపలర

95-219/978

భరస : యశశసత రజడడర రగసడన
ఇసటట ననస:69-8-322
వయససస:24
లస: ససస స

4925 SQX1698323
పపరర: రమయదదవ ససకర

4928 SQX1862549
పపరర: పదమల వనసగళ

4931 SQX1198754
పపరర: లకడక దదవ మయరగజ

4934 SQX1398255
పపరర: శకనవరసస మయరగజ

4937 SQX1198085
పపరర: ననగ జవన కలమయర గగపసశశటట

95-218/112

4940 SQX1623827
పపరర: పదనకవత గగపసశశటట

95-219/89

4943 SQX1854090
పపరర: యశశసత రజడడర రగసడన
తసడడ:ద వజయ భబసకర రజడడర రగసడన
ఇసటట ననస:69-8-322
వయససస:32
లస: పప

95-219/87

4926 SQX1343409
పపరర: హహమలత చలయర

95-217/41

తసడడ:ద ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-217/43

4929 SQX1198366
పపరర: లలత కలమయరర మరగజ

95-217/44

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-217/46

4932 SQX1343441
పపరర: వనసకట శవకకషష బతష
స ల

95-217/47

తసడడ:ద ననసచనరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:29
లస: పప
95-217/49

4935 SQX1343474
పపరర: ననసచనరయఖ బతష
స ల

95-217/50

తసడడ:ద యలర యఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:59
లస: పప
95-218/110

4938 SQX1197764
పపరర: వనసకట ఫణణ కలమయర గగపసశశటట

95-218/111

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-8-321
వయససస:27
లస: పప
95-219/90

భరస : ననగరశశర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-08-321
వయససస:51
లస: ససస స
95-218/113

95-220/206

భరస : రవ చనటదగడర
ఇసటట ననస:69-8-319
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-8-321
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద రరమయలల గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-8-321
వయససస:58
లస: పప
4942 SQX1854116
పపరర: ససనత రగసడన

4923 SQX1693928
పపరర: అసజల చనటదగడర

95-219/86

తసడడ:ద వరర చనరర మయరగజ
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప వనపలర
ఇసటట ననస:69-8-320,
వయససస:33
లస: పప
4939 MLJ3763471
పపరర: ననగరశశరరరవప గగపస శశటట

4922 SQX1791870
పపరర: సశపన మలలర

భరస : వరరచనరరఖలల మయరరజ
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:58
లస: ససస స
95-217/48

తసడడ:ద హనసమ రజడర డ ఇనసకకలలర
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవ బదహక నరసససహ పవన స కకపపలరర
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ వనసగళ
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:34
లస: ససస స
95-217/45

95-218/108
4917 SQX1073170
పపరర: వనసకట శవ రరమరజడర డ ఇనసకకలలర

4920 SQX1659390
పపరర: చసదన వనసకట అనసశర
కకపపలరరవపరర
తసడడ:ద కకషష రరవప దనరర
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:27
లస: ససస స

95-219/85

భరస : లకడక ననరరయణ ససకర
ఇసటట ననస:69-8-320
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమ మబరరస వనసగళ
ఇసటట ననస:69-8-320/1
వయససస:35
లస: పప
4930 SQX1343383
పపరర: ఆదదలకడక బతష
స ల

4919 SQX1693605
పపరర: అనసశర కకపపలరరవపరర

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప మలలర
ఇసటట ననస:69-8-319
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆరరస
ఇసటట ననస:69-8-320
వయససస:35
లస: ససస స
4927 SQX1854280
పపరర: ననగ రరజ వనసగళ

95-218/107
4916 SQX1041706
పపరర: రవ బదహక నరసససహ పవన
సరయకకషష కకపపలరరవపరర
తసడడ:ద వనసకట వరభదద రరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-318
వయససస:31
లస: పప

4941 SQX1857648
పపరర: రరమయ దదవ రగసడన

95-211/149

భరస : వజయ భబసకర రజడడర రగసడన
ఇసటట ననస:69-8-322
వయససస:49
లస: ససస స
95-218/114

4944 SQX1854223
పపరర: శకనవరసరరవప యజఅల

95-219/91

తసడడ:ద పసచచఆ యజఅల
ఇసటట ననస:69-8-323
వయససస:47
లస: పప
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4945 SQX1546524
పపరర: వర ననరరయణమక యయజల

95-220/207

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-8-323
వయససస:41
లస: ససస స
4948 MLJ3763463
పపరర: మసరసనశల షపక

95-218/116

4949 MLJ2066652
పపరర: నజర షపక

95-219/979

4952 SQX2134641
పపరర: వర బబబయ దసదదనపపడడ

95-218/117

4955 SQX2134633
పపరర: సతఖ ననరరయణ దసదదనపపడడ

95-218/115

4950 MLJ2066660
పపరర: షరరకలయ షపక

95-219/92

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:69-8-325
వయససస:54
లస: ససస స
95-219/980

తసడడ:ద సతఖ ననరరయణ దసదదనపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-326
వయససస:34
లస: పప
95-219/982

4947 AP151000699349
పపరర: శకనవరస యయజల

తసడడ:ద పసచచయఖ యయజల
ఇసటట ననస:69-8-324
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద మహబబబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-8-325
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ దనడడపపడక
ఇసటట ననస:69-8-326
వయససస:57
లస: పప
4954 SQX2134617
పపరర: శవ కలమయరర దసదదనపపడడ

95-220/208

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-8-323
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద నజర షపక
ఇసటట ననస:69-8-325
వయససస:33
లస: పప
4951 SQX2472488
పపరర: రరమ రరజ దనడడపపడక

4946 SQX1546649
పపరర: ఈశశర బబజ బబబయ యయజల

4953 SQX2371961
పపరర: ననగదసరర దసదదనపపడడ

95-219/981

భరస : వర బబబయ దసదదనపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-326
వయససస:24
లస: ససస స
95-219/983

4956 SQX2121655
పపరర: వర లకడక దనడదపపడక

95-219/984

భరస : సతఖ ననరరయణ దసదదనపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-326 IPD COLONY 1 ST L
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద కరమ రరజ దసదదనపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-326 IPD COLONY 1ST LI
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమ రరజ దనడదపపడక
ఇసటట ననస:69-8-326 IPD COLONY 1ST LI
వయససస:34
లస: ససస స

4957 SQX1854215
పపరర: వనసకటటసశరరర తనఠ

4958 MLJ3763455
పపరర: ఉమర సససయఖద

4959 MLJ3763448
పపరర: బరరన షర సససయఖద

95-219/93

తసడడ:ద ససబబసరరవప తనఠ
ఇసటట ననస:69-8-327
వయససస:29
లస: పప
4960 MLJ3241031
పపరర: జజఫర సయఖద

తసడడ:ద జజఫర సయఖద
ఇసటట ననస:69-8-328
వయససస:31
లస: పప
95-218/120

తసడడ:ద బరరన షర సయఖద
ఇసటట ననస:69-8-328
వయససస:45
లస: పప
4963 SQX0453274
పపరర: ఉమర సయఖద

95-220/209

95-218/121

తసడడ:ద నజమయశదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:70
లస: పప

4964 SQX0470096
పపరర: బరరన సర సయఖద

4967 SQX1471507
పపరర: ఫయయజ షపక

95-218/124

4970 MLJ3759305
పపరర: రరయయజఉదదనన షపక

95-220/210

4973 MLJ3241247
పపరర: ఆపస పర షపక
తసడడ:ద అనరరలయర షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:75
లస: పప

95-219/95

4965 SQX1524868
పపరర: అపరలరరవప పతద

95-221/15

తసడడ:ద కకషష రరవప పతద
ఇసటట ననస:69-8-328
వయససస:50
లస: పప
95-218/122

4968 MLJ3759313
పపరర: షరఉదదనన షపక

95-218/123

తసడడ:ద మజజరరదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:36
లస: పప
95-218/125

తసడడ:ద మజజరరదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:38
లస: పప
95-218/127

4962 MLJ3767647
పపరర: రజయయ బ సయఖద
భరస : జజఫర షపక
ఇసటట ననస:69-08-328
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద యశన షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ఆపస పర షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:38
లస: పప
4972 MLJ3759297
పపరర: మజజరరదదనన షపక

95-219/94

తసడడ:ద జజఫర
ఇసటట ననస:69-8-328
వయససస:31
లస: పప

భరస : జహరరలయర షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:25
లస: ససస స
4969 MLJ3759289
పపరర: వజవపలయర షపక

4961 MLJ2067130
పపరర: ననగపపజత పతద

95-218/119

తసడడ:ద జజఫర సయఖద
ఇసటట ననస:69-8-328
వయససస:33
లస: పప

భరస : అపరలరరవప పతద
ఇసటట ననస:69-08-328
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద జఫరలర
ఇసటట ననస:69-8-328
వయససస:30
లస: పప
4966 SQX1547639
పపరర: ఆశర షపక

95-218/118

4971 AP151000699218
పపరర: యయససన షపక

95-218/126

తసడడ:ద అఫసరరసగ షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:52
లస: పప
95-218/128

4974 SQX2238335
పపరర: కరరశరక షపక

95-218/724

భరస : అతకలలయర షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:20
లస: ససస స
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4975 SQX2333102
పపరర: సమన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-219/985

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:23
లస: ససస స
4978 SQX0794883
పపరర: యయససన షససక

95-220/212

95-218/129

భరస : సరసబశవరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:69-8-331
వయససస:60
లస: ససస స
4984 SQX1054717
పపరర: సరసబశవరరవప కటబరర

95-218/132

95-223/26

95-219/96

95-223/30

95-218/135

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:69-8-335
వయససస:44
లస: ససస స

95-223/24

4994 SQX2186054
పపరర: చసదన యసబడడ

4997 SQX1055228
పపరర: ససబబసరజడర డ రరవపరర

95-218/138

5000 SQX2382182
పపరర: వనసకట తదననథ రరవపరర

95-223/27

5003 SQX1056242
పపరర: రవ నసదన రరళళబసడడ
తసడడ:ద ససదనన రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:69-8-335
వయససస:26
లస: పప

95-218/131

4986 SQX1035014
పపరర: వనసకటటశ సస మయ

95-223/25

4989 SQX1054758
పపరర: గగపస చసద పరరచరర

95-218/133

తలర : పదక పరరచరర
ఇసటట ననస:69-8-333
వయససస:30
లస: పప
95-223/28

4992 SQX0674382
పపరర: గగపసచసద పరరచనరర

95-223/29

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-8-333
వయససస:29
లస: పప
95-223/1255

4995 SQX1055210
పపరర: ననగలకడక రరవపరర

95-218/134

తలర : ఆదదలకడక రరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-334
వయససస:33
లస: ససస స
95-218/136

4998 SQX1055269
పపరర: అసజరజడడర రరవపరర

95-218/137

తసడడ:ద కకటటరజడడర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-334
వయససస:44
లస: పప
95-219/989

తసడడ:ద అసజ రజడడర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-334
వయససస:18
లస: పప
95-218/140

4983 SQX1054709
పపరర: అపరలరరవప కటబరర

తసడడ:ద కకషష రరవప
ఇసటట ననస:69-8-332
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద కకటటరజడడర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-334
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద అసజ రజడడర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-334
వయససస:21
లస: ససస స
5002 SQX1055285
పపరర: ససధ రరళళబసడడ

4991 SQX0081638
పపరర: పదనకవత� పరరచనరర�

95-219/988
4980 SQX2134575
పపరర: వనసకట రసజతన అనసత కకషష పతద

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:69-8-331
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద రరసబబబయ
ఇసటట ననస:69-8-333
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అసజరజడడర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-334
వయససస:39
లస: ససస స
4999 SQX1979962
పపరర: దదవ వనసకట శకకళ రరవపరర

95-218/130

భరస : ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:69-8-333
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద చసద బబడ షపక
ఇసటట ననస:69-8-333
వయససస:40
లస: పప
4996 SQX1055244
పపరర: ఉదయలకడక రరవపరర

4982 SQX1054733
పపరర: ఆసజననయయలల కటబరర

4988 MLJ2062230
పపరర: కకషరషరరవప సస మయ

95-220/211

తసడడ:ద అపలరరవప పతద
ఇసటట ననస:69-8-330 1st lane
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:69-8-332
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససబస రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:69-8-333
వయససస:52
లస: ససస స
4993 SQX0918862
పపరర: శరరలదదనన షపక

95-219/987

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:69-8-332
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష రరవప సస మయ
ఇసటట ననస:69-8-332
వయససస:28
లస: పప
4990 SQX1693969
పపరర: పదక పరరచనరర

4979 SQX2134583
పపరర: వనసకట ఫణణ కలయఖణ రరమ
మయరళ కకషష పతద
తసడడ:ద అపలరరవప పతద
ఇసటట ననస:69-8-330 1st lane
వయససస:21
లస: పప

4985 MLJ2062479
పపరర: వనసకటలకడక సస మయ

4977 SQX0508325
పపరర: అతకఊళళళలయరహ షపక షపక

తసడడ:ద అఫసర
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కటబరర
ఇసటట ననస:69-8-331
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద అపయఖ కటబరర
ఇసటట ననస:69-8-331
వయససస:62
లస: పప
4987 SQX0735191
పపరర: శకనవరస రరవప సస మయ

95-219/986

తసడడ:ద యశన షపక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద అఫసర షససక
ఇసటట ననస:69-8-329
వయససస:49
లస: పప
4981 SQX1054725
పపరర: రమయదదవ కటబరర

4976 SQX2329548
పపరర: అయయషర షపక

5001 SQX2130953
పపరర: వనసకట తదననథరజడడర రరవపరర

95-219/990

తసడడ:ద అసజరజడడర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-8-334
వయససస:18
లస: పప
95-218/141

95-218/142
5004 SQX1055749
పపరర: శవ ననగరసదద బబబయ రరళళబసడడ

తసడడ:ద రరధ కకషష రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:69-8-335
వయససస:27
లస: పప

Page 172 of 389

5005 SQX1675917
పపరర: అనసషర రరళళబసడడ
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95-223/31

తసడడ:ద శవ ననగరసదద బబబయ రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:69-8-335
వయససస:22
లస: ససస స
5008 MLJ2060481
పపరర: శకనవరసరరవప చరరల

95-223/33

95-218/144

95-217/52

95-218/621

95-223/62

95-218/213

95-218/216

భరస : రరమచసదదరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:69-9-458
వయససస:67
లస: ససస స

5018 SQX2443638
పపరర: వజయలకడక వనదసళర

5021 SQX1700913
పపరర: శకలత తనత

5024 MLJ3763679
పపరర: శకనస కకపస లలల

5027 AP151000699503
పపరర: గగపరలకకషషమబరరస తనడదపలర

95-218/218

5030 SQX1646967
పపరర: లకడక తరరవధసల

95-187/544

5033 SQX1791854
పపరర: లకకమక ఇసటట
భరస : ననరరయణ సరశమ ఇసటట
ఇసటట ననస:69-9-458
వయససస:72
లస: ససస స

5013 SQX1054899
పపరర: గయమకడడ అసజమక

95-205/744

95-217/51

5016 AP151000699318
పపరర: వనసకట మలలర శశరరరవప బడద

95-218/211

5019 SQX0431478
పపరర: చనన దనసరర

95-212/388

తసడడ:ద రరమయలల దనసరర
ఇసటట ననస:69-9-139
వయససస:58
లస: పప
95-219/167

5022 SQX1854017
పపరర: వనసకటటసశరరర తనట

95-219/168

తసడడ:ద ససబబసరరవప తనట
ఇసటట ననస:69-9-327
వయససస:29
లస: పప
95-218/214

5025 AP151000699053
పపరర: శవరరమకకషష తనడదపలర

95-218/215

తసడడ:ద గగపరలకకషషమబరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:69-9-448
వయససస:50
లస: పప
95-218/217

5028 AP151000705639
పపరర: వజయలకడక తనడదపలర

95-219/169

భరస : గగపరలకకషషమబరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:69-09-448
వయససస:65
లస: ససస స
95-218/219

భరస : సరసబశవరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:69-9-458
వయససస:56
లస: ససస స
95-219/171

5010 SQX2386456
పపరర: అనల వనసకట కకషష కలమయర
జరమకతల
తసడడ:ద ససపత కలమయర జరమకల
ఇసటట ననస:69-8-337
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద కకషషమబరరస బడద
ఇసటట ననస:69-8-543
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటపపరరషస తస స తనడదపలర
ఇసటట ననస:69-9-448
వయససస:75
లస: పప

భరస : రరజరష తరరవధసల
ఇసటట ననస:69-9-458
వయససస:26
లస: ససస స
5032 SQX1791102
పపరర: శవపరరశత తరరవదసల

95-219/97

తసడడ:ద కకసడయఖ కకపస లలల
ఇసటట ననస:69-9-443
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద గగపరలకకషషమబరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:69-9-448
వయససస:53
లస: పప
5029 SQX1646801
పపరర: ననగజజఖత తరరవధసల

5015 SQX1694033
పపరర: అసజన దదవ కనకరల

95-223/32

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:69-8-340
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర తనత
ఇసటట ననస:69-9-327
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస కకపస లలల
ఇసటట ననస:69-9-443
వయససస:34
లస: పప
5026 AP151000699296
పపరర: పపరరషస తస స తనడదపలర

95-218/145

భరస : పదసరద రరవప వనదసళర
ఇసటట ననస:69-9/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రజడడర సతస
ఇసటట ననస:69-9-169
వయససస:46
లస: పప
5023 MLJ3763661
పపరర: రరజరష కకపస లలల

5012 SQX1792605
పపరర: వజయలకడక కకసనరర

భరస : సరసబశవ రరవప కనకరల
ఇసటట ననస:69-8-340
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల అసబయరర
ఇసటట ననస:69-8-1407
వయససస:27
లస: పప
5020 SQX1658962
పపరర: గగవసద రజడడర సతస

94-219/26

భరస : రరజ కకసనరర
ఇసటట ననస:69-8-339
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద సససగయఖ
ఇసటట ననస:69-8-340
వయససస:38
లస: పప
5017 SQX1483965
పపరర: వనసకటటష అసబయరర

5009 NDX2378834
పపరర: అరరణ మయరరకకపపడడ

5007 MLJ2061455
పపరర: మసగమక చరరల

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-8-336
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకర రరవప మయరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:69-8-337
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ కకసనరర
ఇసటట ననస:69-8-339
వయససస:26
లస: ససస స
5014 SQX1056168
పపరర: శకనస గయమకడడ

95-218/143

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ చరరల
ఇసటట ననస:69-8-336
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-8-336
వయససస:50
లస: పప
5011 SQX1792621
పపరర: పదవళక కకసనరర

5006 SQX1055293
పపరర: శకనవరసరరవప చరరల

5031 SQX1701010
పపరర: ననగ జజఖత తరరవధసల

95-219/170

భరస : రరజరష తరరవధసల
ఇసటట ననస:69-9-458
వయససస:26
లస: ససస స
95-219/172

5034 SQX1790989
పపరర: బదహకసజననయపదసరద కకలర పర

95-219/173

తసడడ:ద వనసకటరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:69-9-458
వయససస:42
లస: పప
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95-217/59

భరస : వనసకట నరరసదద గణప
ఇసటట ననస:69-9-460
వయససస:29
లస: ససస స
5038 AP151000705445
పపరర: ఖయలదనససలయసనన అబయనల షపక

95-219/176

95-219/179

95-218/221

95-219/182

95-218/222

95-219/187

95-218/224

తసడడ:ద గగపరలరరవప మయనసపలర
ఇసటట ననస:69-9-465
వయససస:56
లస: పప

5048 MLJ3759446
పపరర: సతఖననరరయణ వనమయల

5051 SQX1694876
పపరర: బబల ఉమ దదవ దనరర

95-219/188

95-219/183

5043 SQX1415521
పపరర: కకషష చచసతనఖ వనమయల

95-218/220

5046 SQX1791268
పపరర: లయవణఖ సనరర

95-219/181

5049 SQX1623850
పపరర: ససనతన సససగరపప

95-219/184

భరస : శకనవరస రరవప సససగరపప
ఇసటట ననస:69-09-462
వయససస:33
లస: ససస స
95-219/185

5052 MLJ3767977
పపరర: లకడక దనరర

95-219/186

భరస : అయఖనన దనరర
ఇసటట ననస:69-09-463
వయససస:39
లస: ససస స

95-212/923 5055 MLJ3241866
5054 SQX2185239
పపరర: నరరళళ వనసకట సరయ ససబసరరవప
పపరర: ఫణణకలమయర దదవనశల

5057 MLJ3241254
పపరర: కకటటశశరరరవప దదవనశల

5060 AP151000705644
పపరర: మహహనదదన దదవనశల

5063 SQX2060069
పపరర: సరశత తవరరర
తసడడ:ద రఘయననథన తవరరర
ఇసటట ననస:69-9-466
వయససస:22
లస: ససస స

95-218/223

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:69-9-464
వయససస:39
లస: పప
95-218/225

5058 SQX2074979
పపరర: లకడక ససపసదయ ననరజళర

95-218/624

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప ననరజళళ
ఇసటట ననస:69-9-464
వయససస:22
లస: ససస స
95-219/189

భరస : కకటటశశరరరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:69-09-464
వయససస:65
లస: ససస స
95-218/227

95-219/178

తసడడ:ద శకనవరసరజడడర సనరర
ఇసటట ననస:69-9-461
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదవనశల
ఇసటట ననస:69-9-464
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఫణణకలమయర దదవనశలయ
ఇసటట ననస:69-09-464
వయససస:30
లస: ససస స
5062 MLJ3241494
పపరర: శకనవరసరరవప మయనసపలర

95-219/180

తసడడ:ద నరరళళ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-9-464
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:69-9-464
వయససస:40
లస: పప
5059 SQX0904730
పపరర: వనసకట ననగచసదస దదవనశల

5045 SQX1791219
పపరర: లకకక శశశలజ వనమయల

5040 MLJ2061323
పపరర: షరరలదదనన షపక

తసడడ:ద సతఖననరరయణ సరశమ వనమయల
ఇసటట ననస:69-9-461
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద అయఖనన దనరర
ఇసటట ననస:69-9-463
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చచననకరశవపలల ధనరర
ఇసటట ననస:69-09-463
వయససస:47
లస: ససస స
5056 MLJ3241908
పపరర: లలకరషషకమయర దదవనశల

95-219/1022

తసడడ:ద శకరరమచసదదయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:69-09-461
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ దనరర
ఇసటట ననస:69-9-463
వయససస:47
లస: పప
5053 MLJ3766193
పపరర: ససజజత ధనరర

5042 SQX2379733
పపరర: రరహన మహమకద

95-219/175

తసడడ:ద అబయనలలర కలర షపక
ఇసటట ననస:69-09-460
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషషచచసతనఖ వనమయల
ఇసటట ననస:69-9-461
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ వనమయల
ఇసటట ననస:69-09-461
వయససస:55
లస: ససస స
5050 MLJ3759412
పపరర: చచననకరశవపలల దనరర

95-219/177

భరస : సరబబనరరదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:69-9-460
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరజడడర సనరజ
ఇసటట ననస:69-9-461
వయససస:43
లస: పప
5047 MLJ2062271
పపరర: ససతనమహలకడక వనమయల

5039 MLJ3763745
పపరర: అమరరసషర షపక

5037 MLJ3768744
పపరర: నగరనన పరరశన షపక

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:69-09-460
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద అబయనల ఘయకలర షపక
ఇసటట ననస:69-09-460
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద బకరర షపక
ఇసటట ననస:69-09-460
వయససస:60
లస: పప
5044 SQX1242015
పపరర: శకనవరస రజడడర సనరజ

95-219/174

భరస : షరరలదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-09-460
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఘకలర షపక
ఇసటట ననస:69-09-460
వయససస:55
లస: ససస స
5041 AP151000699497
పపరర: అబయనషషకలర షపక

5036 MLJ3615259
పపరర: అఖల ససలయసనన షపక

5061 SQX1369645
పపరర: అజయ కలమయర మయనపలర

95-218/226

తసడడ:ద శకనవరసరరవప మయనపలర
ఇసటట ననస:69-9-465
వయససస:24
లస: పప
95-190/1009

5064 MLJ3759404
పపరర: ననగరసదద పదసరద తవరరర

95-218/228

తసడడ:ద లలకననధపదసరద తవరరర
ఇసటట ననస:69-9-466
వయససస:58
లస: పప
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5065 SQX2103620
పపరర: వనసకటటష పదసరద తవరరర

95-218/625

తసడడ:ద నరరసదద పదసరద తవరరర
ఇసటట ననస:69-9-466
వయససస:30
లస: పప
5068 SQX2128825
పపరర: సరశత తవరరర

5066 MLJ3258241
పపరర: ఉమయదదవ తనవరరర

భరస : ననగరసదపదసరదస తవరరర
ఇసటట ననస:69-09-466
వయససస:52
లస: ససస స
95-219/1023

తసడడ:ద రఘయనసధన
ఇసటట ననస:69-9-466
వయససస:23
లస: ససస స

5069 NDX2377497
పపరర: యసశసత బబలయజ కలమయర
కకతస మయసస
తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-9-468
వయససస:22
లస: పప

95-218/732 5072 MLJ2067510
5071 SQX2127330
పపరర: రరకకకణణ భవరన దదవ కకతస మయసస
పపరర: కననఖకలమయరర కకతస మయసస

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-9-468
వయససస:19
లస: ససస స
5074 SQX2408730
పపరర: లకడక భబరత కరకరపరరస

95-219/1024

5075 MLJ3241023
పపరర: శశఖర కరకరపరరస

భరస : ససధనకర కరకరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-470
వయససస:34
లస: ససస స
94-219/35

95-219/197

95-218/234

తసడడ:ద వనసకటరరమయరరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:69-9-474
వయససస:47
లస: పప
5089 MLJ3257425
పపరర: పదకశక కలరరవనళళ

95-219/199

భరస : ననగరశశరరరవప వననననకలళ
ఇసటట ననస:69-09-475
వయససస:63
లస: ససస స

95-218/231

95-219/194

95-219/195

5087 AP151000699031
పపరర: వనసకటరరమయరరవప కలరరవనలర

95-218/235

తసడడ:ద వనసకట ససబసరరవప కరజ
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:52
లస: పప

95-218/230

5076 AP151000699176
పపరర: ససధనకరర కరకరపరరస

95-218/232

5079 NDX2377505
పపరర: లకకణ చనరర పరరరరర

94-219/34

5082 SQX1700954
పపరర: వనసకట పదనకవత పరరరరర

95-219/196

భరస : కరసత చనరర పరరరరర
ఇసటట ననస:69-9-472
వయససస:58
లస: ససస స
95-219/198

5093 NDX2522589
పపరర: శకకరసత కరజ

5073 SQX1885110
పపరర: ససనత దదవ పస లశశటట

తసడడ:ద కరసతన చనరర పరరరరర
ఇసటట ననస:69-9-472
వయససస:39
లస: పప

5085 AP151000699171
పపరర: రవకలమయర కలరరవనలర

95-218/233

తసడడ:ద వనసకటరరమయరరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:69-9-474
వయససస:44
లస: పప
5088 SQX2433043
పపరర: పదక శక కలరరవనలయ

95-218/733

భరస : రవ కలమయర కలరరవనలయ
ఇసటట ననస:69-9-474
వయససస:40
లస: ససస స
95-220/227

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:69-9-474
వయససస:29
లస: పప
95-219/200

95-218/229

తసడడ:ద ససబబసరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-470
వయససస:44
లస: పప

5084 SQX1695410
పపరర: రరమ కకషష పదసరద గయపరస
కకతత
స రర
తసడడ:ద శకరరమమబరరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:69-9-473
వయససస:47
లస: పప

5090 SQX1073162
పపరర: బబరజల సనరరఖ పదకరష

5070 MLJ3241429
పపరర: శకనవరసరరవప కకతస మయసస

భరస : అనల పస లశశటట
ఇసటట ననస:69-9-469
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ కలరరవనలర
ఇసటట ననస:69-9-474
వయససస:71
లస: పప

భరస : రవకలమయర కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:69-09-474
వయససస:40
లస: ససస స
5092 MLJ3257854
పపరర: జయలకడక వననననకలళ

95-219/192

భరస : లకకణ చనరర పపరరరర
ఇసటట ననస:69-9-472
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద శక రరస మబరరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:69-9-473
వయససస:73
లస: ససస స
5086 MLJ3240173
పపరర: ససధనకర రరవప కలరరవనలర

5081 SQX1700970
పపరర: లకడక ససజజత పపరరరర

95-219/191

తసడడ:ద రరధనకకషష కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-9-468
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబసరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:69-09-470
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పరరరరర
ఇసటట ననస:69-9-472
వయససస:63
లస: పప
5083 SQX1700897
పపరర: పపషరలవత కకతత
స రర

94-219/33

తసడడ:ద ససబబసరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-470
వయససస:41
లస: పప

95-219/193 5078 AP151000705164
5077 SQX1701044
పపరర: ననగ పదసనన కలమయరర కరకరపరరస
పపరర: పదనకవత కరకరపరరస

5067 MLJ3258258
పపరర: సరవతద బబయ తనవరరర

భరస : మయధవపదసరదస తవరరర
ఇసటట ననస:69-09-466
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-09-468
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శశఖర కరకరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-469
వయససస:30
లస: ససస స

5080 NDX2377513
పపరర: కరసతన చనరర పరరరరర

95-219/190

5091 AP151000699249
పపరర: ననగరశశరరరవప వననననకలల

95-218/236

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ వనననకలల
ఇసటట ననస:69-9-475
వయససస:65
లస: పప
94-219/36

5094 NDX2523975
పపరర: పరరశత దదవ కరజ

94-219/37

భరస : శకకరసత కరజ
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:44
లస: ససస స
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5095 AP151000699136
పపరర: సరసబశవరరవప కరనటట

95-218/237

తసడడ:ద రరఘవయఖ కరనటట
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:75
లస: పప
5098 SQX2046381
పపరర: శక వఘఘనశశర సరయ పపజత
కరజ
తసడడ:ద శకకరసత
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:22
లస: ససస స
5101 SQX2123354
పపరర: పరరశత దదవ కరజ

95-218/628

95-219/1026

95-215/1526

95-223/64

95-223/67

తసడడ:ద కకషష ఫణణసదద
ఇసటట ననస:69-9-481
వయససస:38
లస: పప

భరస : అననసర షపక
ఇసటట ననస:69-9-482
వయససస:43
లస: ససస స
95-223/71

తసడడ:ద రరమరజడడర
ఇసటట ననస:69-9-483
వయససస:59
లస: పప
95-218/239

భరస : ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:69-9-485
వయససస:34
లస: ససస స
5122 MLJ2060127
పపరర: రరధ యసగలశశటట
భరస : కకషష
ఇసటట ననస:69-9-486
వయససస:53
లస: ససస స

5105 MLJ3766185
పపరర: జజఖత కకడనరర

95-219/201

5108 MLJ2067494
పపరర: వనసకటననగపదనకవత చససడనరర

5111 MLJ2068765
పపరర: కకషషఫణణసదద చససడనరర

5114 MLJ2062503
పపరర: మలలర శశరర బరస

95-215/1525

5106 SQX2475325
పపరర: శవ ననగ కలయఖణణ కలరరవనళళ

95-223/65

5109 SQX0220889
పపరర: రరఘవనసదద చససడద

95-223/66

తసడడ:ద కకషషపరసడద
ఇసటట ననస:69-9-481
వయససస:32
లస: పప
95-223/68

5112 SQX1988104
పపరర: అనసర షపక

95-219/829

తసడడ:ద అలర బక షపక
ఇసటట ననస:69-09-482
వయససస:49
లస: పప
95-223/69

5115 MLJ3266590
పపరర: చనన ఆమమయ బ

95-223/70

భరస : రరమరజడడర
ఇసటట ననస:69-9-483
వయససస:59
లస: ససస స

95-223/72
5117 SQX1658947
పపరర: హనసమసత పదసరద రరవప పపల
వరరస
తసడడ:ద చచసచసరరమయఖ పపల వరరస
ఇసటట ననస:69-9-484
వయససస:75
లస: పప

5118 SQX1054741
పపరర: ఉమమహహశశరర యయరకగగపపల
తలర : కనకరతనస పటబనల
ఇసటట ననస:69-9-485
వయససస:30
లస: ససస స

5120 SQX0734939
పపరర: శవయఖ ఎరగగపస

5121 SQX0006007
పపరర: అననష యసగలశశటట

95-223/73

95-218/238

95-223/74

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:69-9-486
వయససస:30
లస: ససస స

95-223/76 5124 SQX0004747
5123 MLJ3265105
పపరర: ససతనరరవమక � యసగలశశటట �
పపరర: అనల కలమయర యసగలశశటట

భరస : పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:69-9-486
వయససస:78
లస: ససస స

95-219/1027

భరస : ససదనకర రరవప కలరరవనళళ
ఇసటట ననస:69-9-478
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరజడడర
ఇసటట ననస:69-9-483
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ
ఇసటట ననస:69-9-485
వయససస:35
లస: పప
95-223/75

95-219/1025

తసడడ:ద శసకర రరవప తతట
ఇసటట ననస:69-9-477
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖపదకరశ రరవప
ఇసటట ననస:69-9-481
వయససస:61
లస: పప
95-219/1028

5100 SQX2123370
పపరర: శకకరసత కరజ

95-223/63 5103 SQX2316867
5102 SQX1658269
పపరర: శక వగరనశశర సరయ పపజత కరజ
పపరర: పపమ
ద కలమయర దనసరర

భరస : కకషషఫణణసదద
ఇసటట ననస:69-9-481
వయససస:44
లస: ససస స

5110 MLJ2064525
పపరర: వనసకట సనరఖపదకరష చససడనరర

95-218/627

తసడడ:ద వనసకట ససబసరరవప కరజ
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరశసహస కకడనరర
ఇసటట ననస:69-09-477
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ లసగసపలర
ఇసటట ననస:69-9-480
వయససస:27
లస: ససస స

5119 SQX1056424
పపరర: రరజశనన షపక

95-218/629

తసడడ:ద శక కరసత కరజ
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:22
లస: ససస స

5107 SQX1521260
పపరర: లకడక పదసనన లసగసపలర

5116 AP151000708408
పపరర: శకనవరసరజడడర బరస

5099 SQX2046407
పపరర: కకరణకయ కరజ

5097 SQX2046399
పపరర: పరరశత కరజ

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద శకకరసత
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపదమ కలమయర దనసరర
ఇసటట ననస:69-9-477
వయససస:54
లస: ససస స

5113 SQX2349504
పపరర: పరరశన షపక

95-218/626

తసడడ:ద వనసకట ససబసరరవప
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద శకకరసత కరజ
ఇసటట ననస:69-9-476
వయససస:44
లస: ససస స
5104 SQX2316875
పపరర: ఝనస దనసరర

5096 SQX2046431
పపరర: శకకరసత కరజ

95-223/77

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:69-9-486
వయససస:34
లస: పప
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5125 MLJ2060119
పపరర: కకషష యసగలశశటట
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95-223/78

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:69-9-486
వయససస:58
లస: పప
5128 SQX0862136
పపరర: పవన కలమయర సనరరజ

95-218/242

95-218/245

95-218/248

95-218/250

95-223/1260

95-132/1020

భరస : ననగ బదహక చనరర చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-9-495
వయససస:26
లస: ససస స
5149 SQX2534931
పపరర: ననగ బదహక చనరర చచననమలలర
తసడడ:ద హరర కకషష చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-9-495
వయససస:33
లస: పప
5152 MLJ3765963
పపరర: కలమయరర గయదచ
భరస : రమణ గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:36
లస: ససస స

5138 SQX1055939
పపరర: ఫయయజ షపక

95-218/251

5141 SQX0216036
పపరర: తషలసస గయడడవరడ

5144 SQX1702638
పపరర: కరరమబన సయఖద

5147 SQX2511517
పపరర: కకటటశశరమక చచననమలలర

5150 SQX0216275
పపరర: గగరర గయదచ

5153 MLJ3765955
పపరర: పససటమక గయదచ
భరస : పససడడశశటట గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:58
లస: ససస స

95-218/247

95-218/249

5139 SQX0402776
పపరర: ననగరరజ మయదసరరస మతష
స త

95-218/252

తసడడ:ద ననకరరజ మతష
స తస
ఇసటట ననస:69-9-492
వయససస:45
లస: పప
95-218/253

5142 MLJ3762945
పపరర: వనసకట ఆదదశశఖర గయడడవరడ

95-218/254

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-9-493
వయససస:50
లస: పప
95-218/255

5145 SQX1702604
పపరర: మహహదదనన సయఖద

95-218/256

తసడడ:ద మమలయల సయఖద
ఇసటట ననస:69-9-495
వయససస:39
లస: పప
95-218/767

5148 SQX2529634
పపరర: పదవలర క పప డడగయ

95-218/770

తసడడ:ద బదహకయఖ పప డడగయ
ఇసటట ననస:69-9-495
వయససస:18
లస: ససస స
95-218/257

భరస : అపలలరరజ గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:32
లస: ససస స
95-218/259

5133 AP151000699231
పపరర: మహహశశరరచనరర కసచ

తలర : నజజక షపక
ఇసటట ననస:69-9-492
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హరర కకషష చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-9-495
వయససస:56
లస: ససస స
95-218/774

95-218/244

95-223/1259 5136 SQX1055772
5135 SQX2439917
పపరర: అజయ కలమయర బబ ననమయడక
పపరర: ననహ షపక

భరస : మహహదదనన సయఖద
ఇసటట ననస:69-9-495
వయససస:29
లస: ససస స
95-218/766

5130 SQX1198770
పపరర: కమల వనమనపలర

తసడడ:ద గగవసదనచనరర కసచ
ఇసటట ననస:69-9-490
వయససస:60
లస: పప

భరస : అదద శశఖర గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-9-493
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద భదద చనరర పప డడగయ
ఇసటట ననస:69-9-495
వయససస:44
లస: పప
5146 SQX2511509
పపరర: ఉష రరణణ చచననమలలర

95-218/246

తసడడ:ద గఫరర షపక
ఇసటట ననస:69-9-492
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప చనన
ఇసటట ననస:69-9-492
వయససస:27
లస: ససస స
5143 SQX2529659
పపరర: బదహకయఖ పప డడగయ

5132 SQX1198721
పపరర: దసరర నరరశ వనమనపలర

95-218/241

భరస : దసరర నరరశ వనమనపలర
ఇసటట ననస:69-9-490
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద బ మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:69-9-491
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగరరజ మతష
స తస
ఇసటట ననస:69-9-492
వయససస:36
లస: ససస స
5140 SQX2423952
పపరర: రరళరబసడడ అనసష

95-218/243

తసడడ:ద శవ వనమనపలర
ఇసటట ననస:69-9-490
వయససస:33
లస: పప

భరస : చననన గగరజకల
ఇసటట ననస:69-9-491
వయససస:26
లస: ససస స
5137 SQX0710517
పపరర: హరరత మతష
స తస

5129 SQX0862144
పపరర: శసకరరచనరర సనరరజ

5127 SQX0215947
పపరర: కళళవత సనరరజ

భరస : శసకరరచనరర సనరరజ
ఇసటట ననస:69-9-489
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆగయయఖ సనరరజ
ఇసటట ననస:69-9-489
వయససస:63
లస: పప

భరస : పరమమశశరరచనరర కసచ
ఇసటట ననస:69-9-490
వయససస:51
లస: ససస స
5134 SQX1591016
పపరర: రమఖ గగరజకల

95-218/240

భరస : పవన కలమయర ససరగజ
ఇసటట ననస:69-9-489
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకరరచనరర సనరరజ
ఇసటట ననస:69-9-489
వయససస:33
లస: పప
5131 AP151000705095
పపరర: ససజజత కసచ

5126 SQX1646827
పపరర: పసదయయసక ససరగజ

5151 SQX1055525
పపరర: ననగ పదసనన లకడక గయదచ

95-218/258

భరస : అరరణ బబబయ గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:34
లస: ససస స
95-218/260

5154 MLJ3759222
పపరర: అపలలరరజ గయదచ

95-218/261

తసడడ:ద పససడడశశటట గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:36
లస: పప
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5155 MLJ3759214
పపరర: అరరణబబబయ గయదచ
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95-218/262

తసడడ:ద పససడడశశటట గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:37
లస: పప
5158 SQX2330876
పపరర: మయరరమసడ కకషష చతననఖ

95-218/734

95-218/267

95-218/269

95-218/272

తసడడ:ద ఆనసద దసగరటట
ఇసటట ననస:69-9-501
వయససస:21
లస: పప
5170 MLJ3762929
పపరర: ఆనసద దసగరటట

95-218/275

95-218/276

95-218/736

భరస : శకనవరససలల ససతనరస
ఇసటట ననస:69-9-504
వయససస:38
లస: ససస స

95-218/270

95-218/281

5163 SQX2469591
పపరర: అననపపరష దదవ దనకకజ

95-218/735

5166 SQX1703081
పపరర: కకమల దసగరటట

95-218/271

భరస : ఆనసద దసగరటట
ఇసటట ననస:69-9-501
వయససస:40
లస: ససస స

5168 SQX1701531
పపరర: శకహరర డనసగరటట

95-218/273

95-218/274
5169 SQX1701572
పపరర: బబలభబసకర రరమబదహకస
పరవపలలరర
తసడడ:ద శసకర ననరరయణ శరక పరవపలలరర
ఇసటట ననస:69-9-501
వయససస:41
లస: పప

95-220/228

5172 SQX1425397
పపరర: శక హరర డనసగరటట

5171 SQX0857557
పపరర: ఆనసద దసగరటట

5174 SQX1701630
పపరర: లకడక ససజజత మతసత

5177 SQX1198663
పపరర: వనసకటరమణ చలయర

5180 SQX2271203
పపరర: ఆసజననయయలల చలర

5183 SQX1702661
పపరర: నవన ససతనరస
తసడడ:ద శకనవరససలల ససతనరస
ఇసటట ననస:69-9-504
వయససస:22
లస: పప

95-217/60

తసడడ:ద ఆనసద డనసగరటట
ఇసటట ననస:69-9-502
వయససస:23
లస: పప
95-218/277

5175 SQX1701606
పపరర: ససవర రరమ రరవప మతసత

95-218/278

తసడడ:ద రరఘవయఖ మతసత
ఇసటట ననస:69-9-502
వయససస:52
లస: పప
95-218/279

5178 MLJ3258548
పపరర: ననరరయణమక చలయర

95-218/280

భరస : ఆసజననయయలల చలయర
ఇసటట ననస:69-9-503
వయససస:58
లస: ససస స
95-218/737

తసడడ:ద ననగయఖ చలర
ఇసటట ననస:69-9-503
వయససస:59
లస: పప
95-218/282

95-218/266

భరస : బబలభబసకర రరమబదహకస పరవపలలరర
ఇసటట ననస:69-9-501
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల చలయర
ఇసటట ననస:69-9-503
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల చలయర
ఇసటట ననస:69-9-503
వయససస:36
లస: పప
5182 SQX0216432
పపరర: బబల సరసశత ససతనరరరస

5165 SQX1701556
పపరర: చసదదక
ద పరవపలలరర

5160 SQX0435354
పపరర: మమరర సశరరప దనకకజ

భరస : మహన రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:69-9-498
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససవర రరమ రరవప మతసత
ఇసటట ననస:69-9-502
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస ససతదతరరమ
ఇసటట ననస:69-9-502
వయససస:22
లస: పప
5179 MLJ3240116
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చలయర

95-218/268

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ దసగరటట
ఇసటట ననస:69-9-501
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద శవ రరమ రరవప మతసత
ఇసటట ననస:69-9-502
వయససస:21
లస: ససస స
5176 SQX2155745
పపరర: నవన ససతరరస

5162 AP151000699337
పపరర: మహనరరవప దనకకజ

95-218/264

తసడడ:ద పరల మహన రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:69-9-498
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆనసద డనసగరటట
ఇసటట ననస:69-9-501
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ దసగరటట
ఇసటట ననస:69-9-501
వయససస:49
లస: పప
5173 SQX1701663
పపరర: రరగహవ మతసత

95-218/265

తసడడ:ద సతఖననరరయణ దనకకజ
ఇసటట ననస:69-9-498
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:69-9-500
వయససస:71
లస: ససస స
5167 SQX1703115
పపరర: కకషష సరయ దసగరటట

5159 SQX0435701
పపరర: మమరర పదదదప దనకకజ

5157 MLJ2060556
పపరర: పససడడశశటట గయదచ

తసడడ:ద అపలలసరశమ గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద పరల మహన రరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:69-9-498
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప దనకకజ
ఇసటట ననస:69-9-498
వయససస:60
లస: ససస స
5164 SQX0453142
పపరర: కకటమక చచరరకలపలర

95-218/263

తసడడ:ద పససడడశశటట గయదచ
ఇసటట ననస:69-9-496
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద మయరరమసడ రమణ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:69-9-497
వయససస:33
లస: పప
5161 AP151000705414
పపరర: అననపపరరషదదవ దనకకజ

5156 MLJ3759206
పపరర: రమణ గయదచ

5181 SQX2182947
పపరర: మయరళధర ససతరరస

95-217/950

తసడడ:ద శకనవరససలల ససతరరస
ఇసటట ననస:69-9-504
వయససస:20
లస: పప
95-218/283

5184 MLJ3763034
పపరర: శకనవరసస ససతనరస

95-218/284

తసడడ:ద చనన ననగయఖ ససతనరస
ఇసటట ననస:69-9-504
వయససస:43
లస: పప
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5185 SQX0996041
పపరర: కలమయరర బబయ కతద
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95-218/285

భరస : ననర సససగ కతద
ఇసటట ననస:69-9-505
వయససస:60
లస: ససస స
5188 SQX0996033
పపరర: లకకక బబయ కతద

95-218/288

95-218/738

95-218/292

95-218/295

95-218/298

95-217/62

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:69-9-512
వయససస:36
లస: ససస స
5206 AP151000705433
పపరర: ననగమళరశశరర వసకరయలపరటట

95-218/300

తసడడ:ద కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:63
లస: పప

95-218/293

5198 MLJ3763067
పపరర: వరసస వనదసరరపరరస

5201 SQX1161181
పపరర: బదహకనసద పదసరద రరవపరర

95-217/952

95-218/296

5196 SQX0435958
పపరర: దదవ వనదసరరపరరస

95-218/299

5202 SQX1343359
పపరర: పదసనన లకడక ఓరరస

5204 SQX2406932
పపరర: కకషషకలమరర ఒరరస

5205 SQX2406759
పపరర: మహనరరవప ఒరరస

5213 SQX2157741
పపరర: శరసతపసదయ తనటటకకసడ
తసడడ:ద వనసకట రరమయ చనరర తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:30
లస: ససస స

95-218/294

5199 SQX1513424
పపరర: శక ననగ శరరష పప ననపలర

భరస : మహనరరవప ఓరరస
ఇసటట ననస:69-9-512
వయససస:27
లస: ససస స

5210 SQX1701713
పపరర: నరరసదద అకక

95-218/291

95-218/297

భరస : ఫణణసదద బబబయ పప ననపలర
ఇసటట ననస:69-9-511
వయససస:33
లస: ససస స

95-218/739

95-217/61

95-218/740

తసడడ:ద సససదర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:69-9-512
వయససస:33
లస: పప
95-217/63

95-217/64
5208 SQX1343284
పపరర: మహన బబబయ వసకరయలపరటట

తసడడ:ద ససవససకరర చనరర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:69-9-514
వయససస:40
లస: పప
95-218/301

తసడడ:ద రరజఖ లకడక అకక
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:21
లస: పప
95-218/741

5193 AP151000705526
పపరర: శరఖమల కకమయకవరపప

తసడడ:ద పస తషలలరయఖ వరరచనరర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-9-511
వయససస:71
లస: పప

5207 SQX1343326
పపరర: ననగమణణ వసకరయలపరటట

95-217/951

భరస : శకనవరస రరవప వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-510
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహన బబబయ వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:69-9-514
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ రతన చనరర
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:53
లస: ససస స
5212 SQX2156461
పపరర: శవ రతన చరర గగలస

5195 SQX0435859
పపరర: రరధ వనదసరరపరరస

5190 SQX2385961
పపరర: వనసకట బల కకషష కపలయవరఈ

భరస : సరసబశవరరవప కకమయకవరపప
ఇసటట ననస:69-9-508
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:69-9-512
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవశసకర వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:69-9-513
వయససస:60
లస: ససస స
5209 SQX2185221
పపరర: ధనలకడక గగలస

95-218/290

తసడడ:ద గరసధద వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-510
వయససస:41
లస: పప

భరస : బదహకనసద పదసరద రరవపరర
ఇసటట ననస:69-9-511
వయససస:61
లస: ససస స
5203 SQX1056580
పపరర: సలమయ షపక

5192 SQX1520825
పపరర: కళళఖణణ మయధసరర కకమకవరపప

95-218/287

తసడడ:ద చచనన కకషషరరవప కపలయవరఈ
ఇసటట ననస:69-9-507
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజజ వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-510
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద గరసధద వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:69-9-510
వయససస:36
లస: పప
5200 SQX1161207
పపరర: యయమన కలమయరర రరవపరర

95-218/289

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కకమకవరపప
ఇసటట ననస:69-9-508
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పరసధనమయఖ చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:69-9-508
వయససస:61
లస: ససస స
5197 MLJ3763075
పపరర: రరజజ వనదసరరపరరస

5189 SQX1010537
పపరర: కర వ పదభబకర సససహ కతద

5187 SQX1613703
పపరర: ననరర సససగ కతద

తసడడ:ద ననరర సససగ ఖయన కతద
ఇసటట ననస:69-9-505
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ద నరరససహ కతద
ఇసటట ననస:69-9-505/1
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట బల కకషష కపలయవరఈ
ఇసటట ననస:69-9-507
వయససస:43
లస: ససస స
5194 SQX0436204
పపరర: లకడక చచరరకలపలర

95-218/286

తసడడ:ద నరసససగ కతద
ఇసటట ననస:69-9-505
వయససస:41
లస: పప

భరస : పదభబకర సససగ కతద
ఇసటట ననస:69-9-505/1
వయససస:36
లస: ససస స
5191 SQX2384584
పపరర: ఇసదదరర దదవ కపలయవరఈ

5186 SQX1368886
పపరర: చనన నరరససహ భన కతద

5211 SQX1835263
పపరర: దసరర పదసరద తషనకపరటట

95-218/302

తసడడ:ద అమరచనరర తషనకపరటట
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:36
లస: పప
95-218/742

5214 SQX2156271
పపరర: ననగబబబయ గగలస

95-218/743

తసడడ:ద శవ రతన చనరర
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:25
లస: పప
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5215 SQX2266328
పపరర: సరయ మయలగడ
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95-218/744

తసడడ:ద శకనవరస మయలగడ
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:22
లస: పప

5216 SQX2269652
పపరర: నశచత లకడక మయలగడ

95-218/745

తసడడ:ద శకనవరస మయలగడ
ఇసటట ననస:69-9-515
వయససస:18
లస: ససస స

5218 SQX1646926
పపరర: అననష మయరరరర

95-218/303

తసడడ:ద అమర లసగరశశర రజడడర మయరరరర
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:23
లస: ససస స
5221 AP151000705151
పపరర: కనకదసరర తరరమణణ

5219 SQX0216366
పపరర: ననరరయణమక మయరరరర

95-218/304

5222 SQX1646934
పపరర: శవ గగపరల రజడర డ మయరరరర

95-218/307

తసడడ:ద అమర లసగరశశర రజడడర మయరరరర
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:22
లస: పప

5224 SQX1702711
పపరర: అశశక గజనల

5225 MLJ3763224
పపరర: అమర లసగరశశర రజడడర మయరరరర

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర గజనల
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:30
లస: పప
95-218/747

తలర : రరజఖలకడక గజనల
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:28
లస: పప

5228 SQX2152726
పపరర: అననపపరష మక గజనల

95-218/305

5223 SQX1702745
పపరర: సచచతననసద గజనల

95-218/308

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర గజనల
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:28
లస: పప
95-218/310

తసడడ:ద శవరరజడడర మయరరరర
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:45
లస: పప

5227 SQX2422657
పపరర: సచచతననసద గజనల

5220 SQX1702695
పపరర: రరజఖ లకడక గజనల
భరస : వనసకటటసశరరర గజనల
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గసగర వరరననరరయణనచనరర తరరమణణ
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:63
లస: ససస స
95-218/309

95-218/746

తసడడ:ద కకటటశశర శరక పపడరవరరపప
ఇసటట ననస:69-9-516
వయససస:21
లస: పప

భరస : అమర లసగరశశరరజడడర మయరరరర
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:41
లస: ససస స
95-218/306

5217 SQX2231728
పపరర: కకషష పపడరవరరపప

95-219/1029

భరస : మలర యఖ గజనల
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:88
లస: ససస స

5226 AP151000699370
పపరర: గసగర వరననరరయణనచనరర
తరరమణణ
తసడడ:ద నరసససహచనరరలల తరరమననన
ఇసటట ననస:69-9-517
వయససస:69
లస: పప
5229 SQX2123446
పపరర: కలససమ ననగలకడక గజనల

95-218/312

భరస : బదహకచనరర మగయలలరర
ఇసటట ననస:69-9-518
వయససస:36
లస: ససస స
5233 SQX1482694
పపరర: ఇసదదర దదవ గగనననభకలసల

5231 SQX0435297
పపరర: కగశలఖ ససకరపలర

95-218/313

భరస : వనసకటటశశరరర ససకరపలర
ఇసటట ననస:69-9-518
వయససస:66
లస: ససస స

5232 SQX1056036
పపరర: బదహకచనరర మగయలలరర

95-218/314

తసడడ:ద మనన చనరర మగయలలరర
ఇసటట ననస:69-9-518
వయససస:41
లస: పప

భరస : దసరర మలలర సశర రరవప గగనననభకలసలయ
ఇసటట ననస:69-9-519
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరర మలలర సశర రరవప గగనననభకలసల
ఇసటట ననస:69-9-519
వయససస:44
లస: పప

95-218/317
5235 SQX1482678
పపరర: గగరర సతనఖనగమలర కరరరననరరవ
గగనననభకలసల
తసడడ:ద దసరర మలలర సశర రరవప గగనననభకలసల
ఇసటట ననస:69-9-519
వయససస:46
లస: పప

95-218/318
5236 AP151000699412
పపరర: దసరరరమలలర శశరరరవప
గగనననభకలసల
తసడడ:ద మలర ఖయరరననరరవప గగనననభకలసల
ఇసటట ననస:69-9-519
వయససస:80
లస: పప

5237 SQX1055913
పపరర: గబలయనర ససలయసనన సయఖద

5238 MLJ3769536
పపరర: హహనన మమరరగగలర తతమయటట

భరస : కరరమయలయర సయఖద
ఇసటట ననస:69-9-522
వయససస:41
లస: ససస స

5239 MLJ3762960
పపరర: కరరమయలయర సయఖద

5240 MLJ3764602
పపరర: జజమయస బసడడ

95-218/315

95-218/321

తసడడ:ద ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:69-9-522
వయససస:59
లస: పప
5242 MLJ3259058
పపరర: ననగజజఖత తనరరరకకసడ
తసడడ:ద శసకర రరవప తరరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:39
లస: ససస స

5234 SQX1482652
పపరర: దసరర కకశశర గగనననభకలసల

95-223/1261

భరస : అశశక గజనల
ఇసటట ననస:69-9-517/1
వయససస:20
లస: ససస స
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5230 SQX1055962
పపరర: రమయ దదవ మగయలలరర

95-218/311

95-218/316

95-218/319

భరస : జరమయస తతమయటట
ఇసటట ననస:69-9-522
వయససస:59
లస: ససస స
95-218/322

తసడడ:ద రతనస బసడడ
ఇసటట ననస:69-9-522
వయససస:62
లస: పప
95-218/323

5243 SQX1069526
పపరర: కకకషషవనణణ పససటపరటట
భరస : చటటటయయ చనరర పససటపరటట
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:50
లస: ససస స

95-218/320

5241 SQX2414720
పపరర: పదక మమటటకకటబ

95-217/953

తసడడ:ద శవ రరస పదసరద మమటటకకటబ
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:23
లస: ససస స
95-218/324

5244 AP151000705187
పపరర: కకషషవనణణ తనరరరకకసడ

95-218/325

భరస : శసకరరరవప తనరరరకకసడ
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:58
లస: ససస స
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5245 SQX1056267
పపరర: దదవర అభషసకస బసడడ
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95-218/326

తసడడ:ద జరమస బసడడ
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:27
లస: పప
5248 AP151000699149
పపరర: శసకరరరవప తతలర కకసడ

95-218/329

95-218/330

95-218/748

95-218/335

95-218/338

95-218/341

95-223/1298

తసడడ:ద శవయఖ ససగర
ఇసటట ననస:69-9-532/1
వయససస:30
లస: పప

5258 SQX0403030
పపరర: ఉదయ లకడక పప ననపలర

5261 SQX1055780
పపరర: రజయయ షపక

5264 SQX1055954
పపరర: అబయనల రజజక షపక

5267 SQX1056333
పపరర: నలలఫర షపక

95-218/346

5270 SQX1056408
పపరర: రఫస ఖయన పఠరన

95-218/336

5273 SQX1055855
పపరర: శవయఖ ససగర
తసడడ:ద ననగయఖ ససగర
ఇసటట ననస:69-9-532/1
వయససస:61
లస: పప

5253 SQX1702760
పపరర: శకనస పరలకజశతద

95-218/332

5256 SQX1056341
పపరర: నరసమక ఉయబఖరర

95-218/334

5259 MLJ3762895
పపరర: భషరక పప ననపలర

95-218/337

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:69-9-529
వయససస:46
లస: పప
95-218/339

5262 SQX0435784
పపరర: హలమయ షపక

95-218/340

భరస : ఖయజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:69-9-531
వయససస:36
లస: ససస స
95-218/342

5265 MLJ3762952
పపరర: ఖయజజవల షపక

95-218/343

తసడడ:ద అగనర ఫసర షపక
ఇసటట ననస:69-9-531
వయససస:41
లస: పప
95-218/344

5268 SQX1056325
పపరర: అఫరదజ షపక

95-218/345

తలర : షమమయ భబతషన షపక
ఇసటట ననస:69-9-532
వయససస:26
లస: పప
95-218/347

తసడడ:ద దసస గరరర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-9-532
వయససస:49
లస: పప
95-218/349

95-217/65

భరస : హనసమసత రరవప ఉయబఖరర
ఇసటట ననస:69-9-528
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : షమమయ భబతషన షపక
ఇసటట ననస:69-9-532
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద మయనసదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-9-532
వయససస:27
లస: పప
5272 SQX1055863
పపరర: బబబయ ససగర

95-218/333

తసడడ:ద గఫరర షపక
ఇసటట ననస:69-9-531
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద శకనవసరగ మమనసగర
ఇసటట ననస:69-9-531/1
వయససస:31
లస: పప
5269 SQX1055764
పపరర: ఖయజజ షపక

5255 AP151000705091
పపరర: సరగజన లకణవరపప

5250 SQX1956820
పపరర: ననగ ఊరరకళ దదవ గగలర పలర

తసడడ:ద పసచచయఖ పరలకజశతద
ఇసటట ననస:69-9-526
వయససస:48
లస: పప

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:69-9-531
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయజజవల షపక
ఇసటట ననస:69-9-531
వయససస:22
లస: పప
5266 SQX2227106
పపరర: కకషష మమనసగర

95-218/331

భరస : భషక పప ననపలర
ఇసటట ననస:69-9-529
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహమమకద అకసర షపక
ఇసటట ననస:69-9-531
వయససస:21
లస: ససస స
5263 SQX1646991
పపరర: మహమక ద అకసర షపక

5252 MLJ3241197
పపరర: వనసకటబచనరర గగలర పలర

95-218/328

తసడడ:ద వనసకట చనరర గగలర పలర
ఇసటట ననస:69-9-525
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషష లకణవరపప
ఇసటట ననస:69-9-528
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచనచచనరర లకణవరపప
ఇసటట ననస:69-9-528
వయససస:65
లస: పప
5260 SQX1647007
పపరర: గగససయయ బబగస షపక

95-220/229

తసడడ:ద రరమకకకషష గగలర పలర
ఇసటట ననస:69-9-525
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనస పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-9-526
వయససస:43
లస: ససస స
5257 AP151000699394
పపరర: కకషష లకణవరపప

5249 SQX0695908
పపరర: శసకర రరవప టట

5247 MLJ2063162
పపరర: శశధర తతలర కకసడ

తసడడ:ద శసకరరరవప తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద హనసమయఖ
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటబచనరర గగలర పలర
ఇసటట ననస:69-9-525
వయససస:41
లస: ససస స
5254 SQX2212462
పపరర: తరరపఠమక పరలకకటట

95-218/327

తసడడ:ద చటటటయయ చనరర పససటపరటట
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద హనసమయఖ తతలర కకసడ
ఇసటట ననస:69-9-523
వయససస:61
లస: పప
5251 MLJ3765948
పపరర: కరమమశశరర గగలర పలర

5246 SQX1069435
పపరర: వశశననధ పససటపరటట

5271 SQX1055848
పపరర: లకడక ససగర

95-218/348

భరస : శవయఖ ససగర
ఇసటట ననస:69-9-532/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-218/350

5274 SQX2153609
పపరర: కకషష మమనసగర

95-219/1030

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మమనసగర
ఇసటట ననస:69-9-532/1
వయససస:31
లస: పప
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5275 SQX2153856
పపరర: వజయ దసరర మమనసగర
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95-219/1031

భరస : కకషష మమనసగర
ఇసటట ననస:69-9-532/1
వయససస:27
లస: ససస స
5278 MLJ3267788
పపరర: ఆషర షపక

95-223/80

95-223/83

95-223/84

95-223/87

95-219/203

95-223/91

95-203/890

భరస : మయవపళరయఖ
ననరరకడడమలర
ఇసటట ననస:69-09-541
వయససస:63
లస: ససస స

5288 MLJ3265519
పపరర: జకకరరలయర� షపక�

5291 MLJ3766060
పపరర: ఇతయయజ బబగస షపక

5294 MLJ3266160
పపరర: డదవడ � పపలర గబర�

5297 SQX1453521
పపరర: శకనవరస రరవప బబ యననన

95-223/94

5300 MLJ3266061
పపరర: పపషరలవత� నడమయననరర�

95-223/88

5303 MLJ3241387
పపరర: వజయకలమయర వసజజ
తసడడ:ద లలక వసజజ
ఇసటట ననస:69-09-542
వయససస:56
లస: పప

5283 SQX1056366
పపరర: జజఖత బబబయ వనలరసకక

95-218/353

5286 SQX1658913
పపరర: సమవపలయర షపక

95-223/86

5289 MLJ3767696
పపరర: అసరకబబగస షపక

95-219/202

భరస : వజవపలయర షపక
ఇసటట ననస:69-09-535
వయససస:31
లస: ససస స
95-219/204

5292 SQX1676055
పపరర: సలయక షపక

95-223/89

భరస : ననససరరలర షపక
ఇసటట ననస:69-9-535
వయససస:39
లస: ససస స
95-223/92

5295 SQX1453380
పపరర: రరణయక బబ యననన

95-203/889

భరస : సరసబశవ రరవప బబ యననన
ఇసటట ననస:69-9-538
వయససస:27
లస: ససస స
95-203/891

5298 SQX1676006
పపరర: ఆచమక తషరక

95-223/93

భరస : సరసబశవ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:69-9-539
వయససస:51
లస: ససస స
95-223/95

భరస : పస లయరరవప � �
ఇసటట ననస:69-9-540
వయససస:63
లస: ససస స
95-219/205

95-223/82

తసడడ:ద జకకరరలయర షపక
ఇసటట ననస:69-9-534
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద రజదనయఖ బబ యననన
ఇసటట ననస:69-9-538
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ తషరక
ఇసటట ననస:69-9-539
వయససస:56
లస: పప
5302 SQX2553147
పపరర: ససబసలకడక ననరరకడడమలర

95-223/85

తసడడ:ద సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:69-9-537
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బబ యననన
ఇసటట ననస:69-9-538
వయససస:31
లస: పప
5299 SQX1658301
పపరర: సరసబయఖ తషరక

5285 MLJ3266087
పపరర: ఇసతయయజరసగస � షపక�

5280 SQX1685908
పపరర: అఫసదద షపక

తసడడ:ద ఈశశర చనరర వనలరసకక
ఇసటట ననస:69-9-534
వయససస:37
లస: పప

భరస : జజకకరరలయర షపక
ఇసటట ననస:69-09-535
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద అపసర
��
ఇసటట ననస:69-9-535
వయససస:49
లస: పప
5296 SQX1453471
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ యననన

95-218/352

తసడడ:ద అపసర
�
ఇసటట ననస:69-9-534
వయససస:52
లస: పప

భరస : నససరరలయర షపక
ఇసటట ననస:69-09-535
వయససస:39
లస: ససస స
5293 MLJ3265501
పపరర: నససరరలయర� షపక�

5282 SQX1056358
పపరర: కకషష దసరర వనలరసకక

95-223/79

తసడడ:ద బదసద షపక
ఇసటట ననస:69-9-533/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : జకకరరలయర� �
ఇసటట ననస:69-9-534
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద అపసర షపక
ఇసటట ననస:69-9-534
వయససస:43
లస: పప
5290 MLJ3766078
పపరర: సరలయకబబగస షపక

95-223/81

భరస : జజఖత బబబయ వనలరసకక
ఇసటట ననస:69-9-534
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరససవపలయర షపక
ఇసటట ననస:69-9-534
వయససస:30
లస: ససస స
5287 SQX1658939
పపరర: వజవపలయర షపక

5279 MLJ2066207
పపరర: అషరఫపన
� షపక�

5277 MLJ3267796
పపరర: ఇరరలన షపక

తసడడ:ద అహమద
ఇసటట ననస:69-9-533/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అహమద
��
ఇసటట ననస:69-9-533/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద అహమద
ఇసటట ననస:69-9-533/1
వయససస:45
లస: పప
5284 SQX1676022
పపరర: ఆశరమయ బబగమ షపక

95-218/351

తలర : అషపప
ఫ న షపక
ఇసటట ననస:69-9-533/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : భదసదజమయ
ఇసటట ననస:69-9-533/1
వయససస:41
లస: ససస స
5281 SQX0846220
పపరర: భదసదజమయ షపక

5276 SQX1056457
పపరర: కరరమయలయర షపక

95-218/354

5301 MLJ3265964
పపరర: వనసకటససబబసరరవప�
నడమయననరర�
తసడడ:ద పస లయరరవప � �
ఇసటట ననస:69-9-540
వయససస:43
లస: పప

95-223/96

5304 MLJ3768025
పపరర: జయశక వసజజ

95-219/206

తసడడ:ద వజయకలమయర వసజజ
ఇసటట ననస:69-09-542
వయససస:33
లస: ససస స
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5305 MLJ3257185
పపరర: శరసత సశజఖస వసజజ
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95-219/207

భరస : వజయ కలమయర వసజజ
ఇసటట ననస:69-09-542
వయససస:54
లస: ససస స
5308 AP151000705211
పపరర: రరజరశశరర బడద

95-223/97

తసడడ:ద వజయ కలమయర వసజజ
ఇసటట ననస:69-9-542
వయససస:29
లస: ససస స
95-219/209

భరస : మలలర శశరరరవప బడద
ఇసటట ననస:69-09-543
వయససస:77
లస: ససస స
5311 SQX1471457
పపరర: వనసకట లకడక చదగయ

5306 SQX1599499
పపరర: శశభ శక వసజజ

భరస : అమరలసగ కకటటశశర రరవప చదగయ
ఇసటట ననస:69-9-546
వయససస:27
లస: ససస స

5309 SQX1790260
పపరర: వనసకట కకషష బడద

95-219/210

5312 MLJ3763711
పపరర: ఫణణకలమయర చదగయ

95-218/356

తసడడ:ద వనసకటశవననరరయణ చదగయ
ఇసటట ననస:69-9-546
వయససస:32
లస: పప

5317 SQX2316727
పపరర: ఫణణ కలమయర చదగయ

95-219/211

5318 AP151000705438
పపరర: లలతకలమయరర సపగయ
భరస : సతఖననరరయణ సపగయ
ఇసటట ననస:69-09-546
వయససస:61
లస: ససస స

5320 SQX2373934
పపరర: చసదదశశఖర తతనసగయసటర

5321 SQX1701077
పపరర: వనసకట భబరత దదవ
తతనసగయసటర
భరస : చసదద శశఖర తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-9-547
వయససస:52
లస: ససస స

95-219/212

5324 SQX0688275
పపరర: అచచమక కకననటట

95-219/215

5323 MLJ3766169
పపరర: లకకకకలమయరర కకననటట

95-219/214

భరస : శకనవరసరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:69-09-549
వయససస:53
లస: ససస స
5326 SQX1072859
పపరర: కకటట రజడడర దదసడదటట
తసడడ:ద ససబస రజడడర
ఇసటట ననస:69-9-550
వయససస:37
లస: పప
5329 SQX1700863
పపరర: వరలకడక దసదదపపడడ
భరస : రరమ రరజ దసదదపపడడ
ఇసటట ననస:69-9-552/1
వయససస:34
లస: ససస స
5332 AP151000705277
పపరర: మదనకవత మయవరశ మయవరశ
భరస : ఏడడకకసడలల మయవరశ
ఇసటట ననస:69-09-553
వయససస:51
లస: ససస స

5327 AP151000699502
పపరర: శకనవరసస కకననటట

95-218/359

94-219/38

5322 AP151000705163
పపరర: శవకలమయరర కకననటట

95-219/213

5325 SQX1073253
పపరర: పదనకవత డదన డదటట

95-220/230

5328 NDX2377489
పపరర: రరమ రరజ దసడడపపడడ

94-219/39

తసడడ:ద సతఖ ననరరయణ దసడడపపడడ
ఇసటట ననస:69-9-552/1
వయససస:37
లస: పప

5330 MLJ3763703
పపరర: ససరరష కలమయర మయవరశ

5333 SQX2326148
పపరర: ససబస రరవప గగవరరబబ ఈనన

5319 NDX2377521
పపరర: చసదద శశఖర తతనసగయసటర

భరస : కకటట రజడడర
ఇసటట ననస:69-9-550
వయససస:33
లస: ససస స

95-218/360

తసడడ:ద కకసడలల మయవరశ
ఇసటట ననస:69-9-553
వయససస:33
లస: పప
95-219/217

95-218/750
5316 SQX2316719
పపరర: అమరలసగ కకటటశశర రరవప చదగయ

భరస : కకటటశశరరరవప కకననటట
ఇసటట ననస:69-09-549
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద చనరరమయఖ కకననటట
ఇసటట ననస:69-9-551
వయససస:46
లస: పప
95-219/216

95-218/357

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-9-547
వయససస:59
లస: పప

భరస : చన రమణ కకననటట
ఇసటట ననస:69-09-549
వయససస:58
లస: ససస స
95-220/231

5313 MLJ3241288
పపరర: అమరలసగకకటటశశరరరవప చదగయ

తసడడ:ద వనసకట శవ సతఖననరరయణ చదగయ
ఇసటట ననస:69-9-546
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట శవ సతఖననరరయణ చదగయ
ఇసటట ననస:69-9-546
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-9-547
వయససస:59
లస: పప

95-223/98

తసడడ:ద వనసకటసతఖననరరయణ చదగయ
ఇసటట ననస:69-9-546
వయససస:40
లస: పప
95-218/749

95-218/752

5310 SQX1599515
పపరర: రవళ బడద
తసడడ:ద వనసకట మలలర సశర రరవప బడద
ఇసటట ననస:69-9-543
వయససస:23
లస: ససస స

95-218/358 5315 SQX2316701
5314 AP151000699246
పపరర: వనసకటశవసతఖననరరయణ చదగయ
పపరర: వనసకట శవ సతఖననరరయణ
చదగయ
తసడడ:ద పసచచయఖ చదగయ
తసడడ:ద పసచచయఖ చదగయ
ఇసటట ననస:69-9-546
ఇసటట ననస:69-9-546
వయససస:70
లస: పప
వయససస:59
లస: పప
95-218/751

95-219/208

భరస : కకషషమబరరస బడద
ఇసటట ననస:69-09-543
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటమలలర శశరరరవప బడద
ఇసటట ననస:69-9-543
వయససస:21
లస: పప
95-218/355

5307 AP151000705320
పపరర: సనరఖవత బడద

5331 MLJ3763695
పపరర: కకసడలల మయవశ

95-218/361

తసడడ:ద ససబబసరరవప మయవరశ
ఇసటట ననస:69-9-553
వయససస:56
లస: పప
95-219/1032

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ గగవరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:69-9-553
వయససస:69
లస: పప

5334 SQX2326007
పపరర: వనసకయమక గగరరబబ ఈనన

95-219/1033

భరస : ససబసరరవప గగరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:69-9-553
వయససస:63
లస: ససస స
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5335 SQX2328532
పపరర: ససజత గరవనరరబబ ఈనన
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95-219/1034

5336 MLJ3241262
పపరర: ససబబసరరవప కకపలరపప

95-218/362

భరస : వనసకట కకషష మయరళమహన బబబయ గరవనరరబ తసడడ:ద రసగరరరవప కకపలరపప
ఇసటట ననస:69-9-553
ఇసటట ననస:69-9-554
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:65
లస: పప
5338 SQX2118156
పపరర: సరయ తదజ దనననన

95-219/1035

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దనననన
ఇసటట ననస:69-9-555
వయససస:19
లస: పప

5339 SQX2372381
పపరర: ఏడడకకసడలల కకకజకర

95-218/364

తసడడ:ద ససబబన షపక
ఇసటట ననస:69-9-557
వయససస:39
లస: పప

5342 MLJ3763687
పపరర: అయఖనన దనరర

95-219/1036

95-219/219

భరస : రవ కలమయర శలకరబతన
ఇసటట ననస:69-09-557
వయససస:29
లస: ససస స

5345 AP151000705252
పపరర: ఆససయయబబగస షపక

95-218/365

95-219/222

5348 SQX1791151
పపరర: గగరరకలమయరర పమడడమరరక

95-218/363

5343 AP151000699549
పపరర: ససబబన షపక

95-219/220

5346 SQX1256180
పపరర: ఫణణసదద కలమయర దనర

95-219/221

తసడడ:ద చచననకరశవ రరవప దనర
ఇసటట ననస:69-09-557
వయససస:25
లస: పప
95-219/223

5349 SQX2194355
పపరర: సమయదసదడడ యయనకపఅల

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప శలకరబతన
ఇసటట ననస:69-09-557
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకరరమమబరరస పమడడమరరక
ఇసటట ననస:69-9-558
వయససస:63
లస: ససస స

5350 SQX2194702
పపరర: ననగ మణణ యయనకరపసర

95-221/1442 5352 SQX2194660
5351 SQX2194645
పపరర: వసససధర యయదవ యయనకరపసర
పపరర: పపరష శశఖర బబబయ యయదవ
యయనకరపసర
తసడడ:ద సమయదసదడడ యయనకరపసర
తసడడ:ద సమయదసదడడ యయనకరపసర
ఇసటట ననస:69-9-558
ఇసటట ననస:69-9-558
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:20
లస: పప

95-221/1441

భరస : సమయదసదడడ యయనకరపసర
ఇసటట ననస:69-9-558
వయససస:38
లస: ససస స
5353 SQX1790179
పపరర: పదనకవత గగపవరపప

95-219/224

భరస : రరమలసగరశశరరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:69-9-559
వయససస:48
లస: ససస స
5356 SQX1447201
పపరర: పదనకవత గగపవరపప

5354 SQX1790088
పపరర: వనసకటటష గగపవరపప

తసడడ:ద ససదనయఖ గగపవరపప
ఇసటట ననస:69-9-559
వయససస:57
లస: పప

95-221/17
5359 SQX0759902
పపరర: వనసకటటష గగపవరపప
GOPAVARAPU
తసడడ:ద రరమలసగరశశర రరవప GOPAVARAPU
ఇసటట ననస:69-9-559
వయససస:28
లస: పప

5360 SQX1791037
పపరర: రసగననయకమక కకలర పర
భరస : వనసకటరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:69-9-560
వయససస:66
లస: ససస స

5362 SQX1327874
పపరర: ససభబన షపక

5363 SQX0862276
పపరర: లకకక చలయర

తసడడ:ద ఖయససస అల షపక
ఇసటట ననస:69-9-575
వయససస:68
లస: పప

95-219/225

95-217/66

భరస : ననగ రరజ చలయర
ఇసటట ననస:69-9-623
వయససస:29
లస: ససస స

95-221/1443

95-219/226
5355 SQX1790153
పపరర: రరమలసగరశశరరరవప గగపవరపప

తసడడ:ద ససదనయఖ గగపవరపప
ఇసటట ననస:69-9-559
వయససస:58
లస: పప

95-220/233 5358 SQX0759951
5357 SQX1447193
పపరర: రరమలసగరశశర రరవప గగపవరపప
పపరర: ననగరసదద కలమయర గగపవరపప

భరస : రరమలసగరశశర రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:69-9-559
వయససస:47
లస: ససస స

95-221/1440

తసడడ:ద ససబసరరవప యయనకపఅల
ఇసటట ననస:69-9-558
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద రరమలసగరశశరరరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:69-9-559
వయససస:27
లస: పప
95-220/232

95-218/366

తసడడ:ద మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:69-9-557
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-09-557
వయససస:67
లస: ససస స

5347 SQX1527136
పపరర: రవ కలమయర శలకరబతన

5340 SQX1646819
పపరర: కగసర షపక
భరస : ఫయయజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-9-557
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప దనరర
ఇసటట ననస:69-9-557
వయససస:43
లస: పప

5344 SQX1527128
పపరర: ససరరఖ శలకరబతన

95-219/218

భరస : ససబబసరరవప కకపలరపప
ఇసటట ననస:69-09-554
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపతయఖ కకకజకర
ఇసటట ననస:69-9-555
వయససస:18
లస: పప

5341 MLJ3759396
పపరర: ఫయయజ బబషర షపక

5337 MLJ3767985
పపరర: కలససమ కకపలరపప

95-221/16

తసడడ:ద రరమ లసగరశశర రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:69-9-559
వయససస:28
లస: పప
95-219/227

5361 SQX1791805
పపరర: కలలవలర కసభసమమటట ట

95-219/228

భరస : కలటటసబరరవప కసభసమమటట ట
ఇసటట ననస:69-9-561
వయససస:69
లస: ససస స
95-218/367

5364 SQX0862235
పపరర: ననగ రరజ చలయర

95-218/368

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-9-623
వయససస:31
లస: పప
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5365 SQX0862268
పపరర: ననగరశశర రరవప చలయర
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95-218/369

తసడడ:ద సరసబయఖ చలయర
ఇసటట ననస:69-9-623
వయససస:57
లస: పప
5368 SQX1056499
పపరర: వల షపక

95-218/370

95-223/99

5374 MLJ3763810
పపరర: శశషగరరరరరవప ససగరననటట

95-219/231

95-220/234

95-219/234

95-219/237

95-219/232

5381 MLJ3768173
పపరర: ససరఖకలమయరర జడడగయ

5384 MLJ3768157
పపరర: వరలకడక వననననకలల

95-219/240

5387 SQX0390427
పపరర: సరసబశవరరవప వననననకలల

95-220/235

తసడడ:ద సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:69-10-568
వయససస:20
లస: ససస స

5390 SQX2232247
పపరర: ఆసజననయయలల యయరవర

95-219/235

95-219/230

5376 MLJ3759503
పపరర: నరసససహరరవప ససగరననటట

5379 MLJ3763729
పపరర: సరసబశవరరవప తషనసగయసటర

5382 MLJ3763802
పపరర: ససబదమణఖస జడడగయ

95-218/372

95-219/236

95-219/238

5385 MLJ3763794
పపరర: ససరరష వననననకలల

95-219/239

తసడడ:ద సరసబశవరరవప వననననకలల
ఇసటట ననస:69-10-567
వయససస:41
లస: పప
95-220/236

5388 SQX2495109
పపరర: రరమకకషష కకలర నన

95-221/1515

తసడడ:ద చననయఖ కకలర నన
ఇసటట ననస:69-10-568
వయససస:21
లస: పప
95-219/875

5391 SQX1695493
పపరర: అరరణ కరకసత ననకల

95-219/241

తసడడ:ద ససబబసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:69-10-569
వయససస:25
లస: ససస స

95-219/243 5394 SQX1902006
5393 SQX1695535
పపరర: ననగ సరయ వశశననధ ననకల
పపరర: ననగ సరయ వశశననధ ననకల

తసడడ:ద ససబబసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:69-10-569
వయససస:23
లస: పప

95-219/233

తసడడ:ద రరఘవరరవప జడడగయ
ఇసటట ననస:69-10-566
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ద చనన కకటయఖ యయరవర
ఇసటట ననస:69-10-568 , 3/4 LINE
వయససస:62
లస: పప
95-219/242

5373 MLJ2063154
పపరర: మసరసనమక ససగరననటట

తసడడ:ద కకటట రతనస తషనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-10-566
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:69-10-567
వయససస:62
లస: పప
95-221/1519

95-218/371

తసడడ:ద పసదగయరవయఖ ససగరననటట
ఇసటట ననస:69-10-565
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వననననకలల
ఇసటట ననస:69-10-567
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప వననననకలల
ఇసటట ననస:69-10-567
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససబబసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:69-10-569
వయససస:48
లస: ససస స

5378 SQX1217679
పపరర: రసగమక ససగరననడడ

5370 SQX1905991
పపరర: అరరణ కరకసత ననకల

భరస : నరశసహరరవప ససగరననటట
ఇసటట ననస:69-10-565
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససబదమణఖస జడడగయ
ఇసటట ననస:69-10-566
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససరరష వననననకలల
ఇసటట ననస:69-10-567
వయససస:31
లస: ససస స

5392 MLJ2063873
పపరర: ససజజత ననకల

95-219/229

భరస : గయరవయఖ
లలట ససగరననడడ
ఇసటట ననస:69-10-565
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తనతన
ఇసటట ననస:69-10-566
వయససస:41
లస: ససస స

5389 SQX2509214
పపరర: ఫరతమ షపక

5375 MLJ2063568
పపరర: గగపసననయయడడ ససగరననటట

95-192/822

తసడడ:ద ససబసరరవప
ఇసటట ననస:69-10-269
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప ససగరననటట
ఇసటట ననస:69-10-565
వయససస:36
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ససగరననడడ
ఇసటట ననస:69-10-565
వయససస:49
లస: ససస స

5386 MLJ3764958
పపరర: సరసబశవరరవప వననననకలల

95-220/77

భరస : గగపసననయడడ ససగరననటట
ఇసటట ననస:69-10-565
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప ససగరననటట
ఇసటట ననస:69-10-565
వయససస:30
లస: పప

5383 MLJ3768165
పపరర: ననగ ధనలకడక వననననకలల

5369 SQX1546771
పపరర: నరరసదద కలమయర శరనస

5372 MLJ3768645
పపరర: ననగలకడక ససగరననటట

5367 SQX1584052
పపరర: అససఫ షపక

తసడడ:ద అబయనల సలయస షపక
ఇసటట ననస:69-9-1823
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద మయరళ కకషష శరనస
ఇసటట ననస:69-10-114/2
వయససస:34
లస: పప

5371 SQX0388272
పపరర: వనసకటటశశర రరవప�
అయనవవలల�
తసడడ:ద హనసమబకల�
ఇసటట ననస:69-10-520
వయససస:60
లస: పప

5380 MLJ3768066
పపరర: అనసరరధన తనతన

95-213/860

తసడడ:ద ససబసయఖ మణణక
ఇసటట ననస:69-9-635
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-10-66
వయససస:26
లస: పప

5377 SQX1217737
పపరర: మసరసనమక ససగరననడడ

5366 SQX1708056
పపరర: మయణణకఖ రరవప మణణక

95-219/244

తసడడ:ద ససబసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:69-10-569
వయససస:22
లస: పప
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5395 MLJ3240686
పపరర: ససబబసరరవప ననకల
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95-219/245

తసడడ:ద కరశవశశననధస ననకల
ఇసటట ననస:69-10-569
వయససస:52
లస: పప
5398 MLJ3241858
పపరర: హరరపస
ద రద పపల

95-219/248

95-219/250

95-219/253

95-219/876

95-219/251

5405 SQX0976456
పపరర: శవ రరమ బబబయ యసబడడ

5408 NDX2960615
పపరర: ససధఖ రరథమమసత

95-219/257

5411 SQX0002667
పపరర: మసజననథ కకపపలరరవపరర

95-219/254

95-219/260

5416 SQX1039123
పపరర: రహహమయన అబయనల షపక

95-219/263

5414 SQX1039099
పపరర: ఆససయయ బబగస అబయనల షపక

95-219/877

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:69-10-574
వయససస:68
లస: పప

95-219/258

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:69-10-577
వయససస:56
లస: ససస స
5422 SQX1069385
పపరర: గణణశ ససలలమయననరలయమ
తసడడ:ద శసకర రరవప ససలలమయననరలయమ
ఇసటట ననస:69-10-577/1
వయససస:41
లస: పప

5420 SQX1646975
పపరర: సససదన షపక

95-219/261

5423 SQX1861368
పపరర: వనసకటటసరశరరవ బతషల
తసడడ:ద రరమయలల బటటటటల
ఇసటట ననస:69-10-577/2
వయససస:38
లస: పప

5406 AP151000699260
పపరర: మసదపత రరతసశశటట

95-219/255

5409 SQX1908904
పపరర: వనసకట దదవఖ కకపపలరరవపరర

95-219/256

5412 AP151000699108
పపరర: సరసబశవరరవప కకపపలరరవపరర

95-219/259

5415 SQX1039065
పపరర: మయజద అబయనల షపక

95-219/262

తసడడ:ద రహహమయన షపక
ఇసటట ననస:69-10-574
వయససస:39
లస: పప
95-218/373

5418 SQX0435412
పపరర: పరరశన షపక

95-218/374

భరస : జరబ షపక
ఇసటట ననస:69-10-577
వయససస:35
లస: ససస స
95-218/376

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-10-577
వయససస:61
లస: పప
95-217/68

95-219/252

తసడడ:ద ససబబసరరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-573
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:69-10-577
వయససస:26
లస: ససస స
95-218/375

5403 MLJ3766219
పపరర: వరలకడక రరతసశశటట

భరస : మసజననధ కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-573
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రహహమయన షపక
ఇసటట ననస:69-10-574
వయససస:67
లస: ససస స
5417 SQX1702919
పపరర: షహననజ షపక

95-223/100

తసడడ:ద శకనవరసరరవప రరతసశశటట
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-573
వయససస:30
లస: పప

5413 SQX1038901
పపరర: వనళళసగరన మమరర రరణణ అబయనల
షపక
భరస : మయజద అబయనల షపక
ఇసటట ననస:69-10-574
వయససస:38
లస: ససస స

5400 SQX0310508
పపరర: ఇబబహ
ద హస షపక

భరస : మసదమత రరతసశశటట
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద మసగపత రరవప
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-573
వయససస:48
లస: ససస స

5419 SQX1646983
పపరర: జయన బ షపక

5402 SQX0976449
పపరర: లలత యసబడడ

95-219/247

తసడడ:ద సససదన
ఇసటట ననస:69-10-570
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ యసబడడ
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద తరరపత రరవప తననరర
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:31
లస: పప
5410 AP151000705078
పపరర: ఇసదసమత కకపపలరరవపరర

95-219/249

భరస : శవ రరమ బబబయ యసబడడ
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ యసబడడ
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:62
లస: ససస స
5407 SQX2273142
పపరర: నవన తననరర

5399 MLJ3241569
పపరర: వనసకటటశశరరర పపల

5397 SQX1581470
పపరర: లకడక పపల

భరస : వనసకటటసశరరలల పపల
ఇసటట ననస:69-10-570
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద హనసమసతరరవప పపల
ఇసటట ననస:69-10-570
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమ బబబయ దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-572
వయససస:34
లస: ససస స
5404 SQX0976431
పపరర: వనసకట రతనస యసబడడ

95-219/246

భరస : హరర పదసరద పపల
ఇసటట ననస:69-10-570
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:69-10-570
వయససస:46
లస: పప
5401 SQX1791896
పపరర: నలమ దనకకజ

5396 SQX1039354
పపరర: శవర పరరశత పపల

5421 SQX1069500
పపరర: జయ లకడక ససలలమయననరలయమ

95-217/67

భరస : గణణశ ససలలమయననరలయమ
ఇసటట ననస:69-10-577/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-216/727

5424 SQX1848753
పపరర: వరన బతష
స ల

95-218/377

భరస : వనసకటటసశరరర బటటటటల
ఇసటట ననస:69-10-577/2
వయససస:38
లస: ససస స
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5425 SQX0385567
పపరర: ఆరరఫర సయఖద
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95-217/69

భరస : కరరమయలయర
ఇసటట ననస:69-10-577/4
వయససస:35
లస: ససస స

95-217/70

తసడడ:ద సతనసర
ఇసటట ననస:69-10-577/4
వయససస:41
లస: పప

5428 SQX0020552
పపరర: గసగమక గయమక

95-217/72

భరస : వనసకట కరశయఖ
ఇసటట ననస:69-10-577/5
వయససస:33
లస: ససస స

5429 SQX0020578
పపరర: వజయ లకడక గగటటట

95-217/75

తసడడ:ద మహనరరవ
ఇసటట ననస:69-10-577/5
వయససస:38
లస: పప

5432 SQX0001966
పపరర: వనసకట కరశయఖ గయమక

95-217/73

తసడడ:ద అబయనల కలస షపక
ఇసటట ననస:69-10-579
వయససస:39
లస: పప

5435 SQX1702984
పపరర: వనసకట పదనకవత దదకకసడ

95-217/76

95-217/77

5438 SQX1615261
పపరర: శక లకకణ కలమయర బబతపపడడ

5430 SQX1366047
పపరర: గగపస గగటటటపరటట

95-217/74

5433 SQX0435982
పపరర: తనహహర షపక

95-218/378

భరస : ననరరలర షపక
ఇసటట ననస:69-10-579
వయససస:32
లస: ససస స
95-218/380

భరస : భబసకర రరవప దదకకసడ
ఇసటట ననస:69-10-579/1
వయససస:48
లస: ససస స

5437 SQX1615279
పపరర: ఆనసద భయననశశరర బబతపపడడ

95-217/71

తసడడ:ద ససబబసరరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:69-10-577/5
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-10-577/5
వయససస:41
లస: పప
95-218/379

5427 SQX0021204
పపరర: ససత ఏజడర

భరస : చనన
ఇసటట ననస:69-10-577/5
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-10-577/5
వయససస:49
లస: ససస స

5431 SQX0002683
పపరర: చనన ఎజసడర

5434 MLJ3762804
పపరర: జజబవపలయర షపక

5426 SQX0383414
పపరర: కరరమయలయర సయఖద

5436 SQX1702935
పపరర: భబసకర రరవప దదకకసడ

95-218/381

తసడడ:ద సతఖననరరయణ దదకకసడ
ఇసటట ననస:69-10-579/1
వయససస:56
లస: పప
95-217/78

5439 AP151000705305
పపరర: లలత బతపపడడ

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-580
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వశశరరపరచనరర బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-580
వయససస:23
లస: పప

5440 MLJ3765906
పపరర: ననగమలర శశరర బతపపడడ

95-218/384 5442 AP151000699689
5441 MLJ3762838
పపరర: ఉమయమహహశశర రరవప బబతపపడడ
పపరర: వశశరరపరచనరర బబతపపడడ

95-218/383

భరస : వశశరరపచనరర బతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-580
వయససస:55
లస: ససస స
5443 SQX1584235
పపరర: ససత కలమయరర కకసడనరర
భరస : సనరరఖ కలమయర పరశతస
ఇసటట ననస:69-10-581
వయససస:29
లస: ససస స
5446 SQX0664797
పపరర: సరయబబబబ పరశతస

95-218/389

భరస : సతఖననరరయణ శరక జసపన
ఇసటట ననస:69-10-583
వయససస:55
లస: ససస స

95-218/387

5447 SQX2418762
పపరర: ససబస రరవప కకసనరర

95-216/728

5450 SQX1161256
పపరర: దసరర లకకణవరపప

95-218/666

5453 MLJ3762820
పపరర: రరమయ లకకణవరపప
తసడడ:ద బదహకయఖ లకకణవరపప
ఇసటట ననస:69-10-583
వయససస:32
లస: పప

95-218/388

5448 SQX2155737
పపరర: ఉదయ మననహర కకసనరర

95-218/667

తసడడ:ద ససబస రరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:69-10-582
వయససస:20
లస: పప
95-218/390

భరస : రరమయ లకకణవరపప
ఇసటట ననస:69-10-583
వయససస:28
లస: ససస స
95-218/392

5445 MLJ3762846
పపరర: సనరఖకలమయర పరశతస
తసడడ:ద సరయబబబయ పరశతస
ఇసటట ననస:69-10-581
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:69-10-582
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ జసపన
ఇసటట ననస:69-10-583
వయససస:30
లస: పప
5452 SQX1848761
పపరర: ననగ రరజజ కలమయరర జసపన

5444 SQX0688242
పపరర: శకదదవ పరశతస

95-218/385

తసడడ:ద బబలకకటటశశరరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-580
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరయబబబయ పరశతస
ఇసటట ననస:69-10-581
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప పరశతస
ఇసటట ననస:69-10-581
వయససస:57
లస: పప
5449 SQX1861350
పపరర: వజయ మహన జసపన

భరస : వశశరరపచనరర బతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-580
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వశశరరపరచనరర బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-580
వయససస:35
లస: పప
95-218/386

95-218/382

5451 AP151000705007
పపరర: ననగమణణ లకకణవరపప

95-218/391

భరస : బదహకయఖ లకకణవరపప
ఇసటట ననస:69-10-583
వయససస:54
లస: ససస స
95-218/393

5454 AP151000699230
పపరర: బదహకయఖ లకకణవరపప

95-218/394

తసడడ:ద రరమపసచచయయఖచనరర లకకణవరపప
ఇసటట ననస:69-10-583
వయససస:60
లస: పప
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5455 SQX1848779
పపరర: ఉష లకడక కకసనరర
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95-218/395

భరస : ససబస రరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:69-10-584
వయససస:36
లస: ససస స
5458 SQX2169704
పపరర: లకడక సరయననథ కరజజ

95-218/668

95-218/670

95-218/399

95-217/79

95-218/401

95-218/404

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-10-595
వయససస:60
లస: ససస స

5468 SQX1398107
పపరర: కకటటశశర రరవప చలయర

5471 SQX1056481
పపరర: వనసకటటశశరరర అదనసకక

5474 AP151000705027
పపరర: ససతనరరమమక కసదసస

95-218/407

5477 AP151000699334
పపరర: కకటటశశరరరవప కసదసల

95-217/80

5480 MLJ3257201
పపరర: పదనకవత దనకకజ

95-218/402

5483 SQX0664771
పపరర: బబలయ కకషష శశఖర వనలపపరర
తసడడ:ద సరసబ శవరరవప
ఇసటట ననస:69-10-595
వయససస:31
లస: పప

5463 SQX2505345
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-219/1083

తసడడ:ద రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:69-10-586
వయససస:18
లస: పప
5466 SQX2378982
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర మయరస ల

95-218/671

5469 SQX2180115
పపరర: శశశదన కలమయరర చలర

95-217/846

5472 SQX1056465
పపరర: పదసనన లకడక కసదసల

95-218/403

భరస : గణణష కసదసల
ఇసటట ననస:69-10-589
వయససస:29
లస: ససస స
95-218/405

5475 MLJ3240280
పపరర: గణణష కసదసల

95-218/406

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:69-10-589
వయససస:38
లస: పప
95-218/408

5478 SQX2155646
పపరర: ససమలత కరశనకలరరస

95-218/672

భరస : శవరలల కరశనకలరరస
ఇసటట ననస:69-10-591
వయససస:25
లస: ససస స
95-217/82

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:69-10-593
వయససస:68
లస: ససస స
95-217/84

95-218/669

భరస : కకటటశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:69-10-588
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద మయతఖస కసదసల
ఇసటట ననస:69-10-589
వయససస:65
లస: పప
95-217/81

5460 SQX2231066
పపరర: పదసరద నలర స

తసడడ:ద ససబసరజడడర మయరస ల
ఇసటట ననస:69-10-587
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కసదసస
ఇసటట ననస:69-10-589
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప రరచరర
ఇసటట ననస:69-10-592
వయససస:22
లస: ససస స
5482 MLJ3258704
పపరర: అననపపరష వనలలలరర

95-218/400

తసడడ:ద శక రరమయలల అదనసకక
ఇసటట ననస:69-10-588
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:69-10-589
వయససస:40
లస: పప
5479 SQX1615303
పపరర: హహత శక రరచరర

5465 SQX1703032
పపరర: వసశ కలమయర రజడర డ మయరరసల

తసడడ:ద శకనవరస రరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-10-588
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:69-10-589
వయససస:32
లస: ససస స
5476 MLJ3762796
పపరర: శకనవరస రరవప కసదసల

95-218/768

తసడడ:ద ససబబసరజడడర మయరరసల
ఇసటట ననస:69-10-587
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అదనసకక
ఇసటట ననస:69-10-588
వయససస:52
లస: ససస స
5473 SQX0215772
పపరర: శవ పరరశత కసదసల

5462 SQX2518496
పపరర: మయబన షపక

95-218/397

తసడడ:ద గణణశ నలర స
ఇసటట ననస:69-10-586
వయససస:35
లస: పప

Deleted

భరస : శకనవరస రరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-10-588
వయససస:48
లస: ససస స
5470 SQX1056473
పపరర: అసజన దదవ అదనసకక

95-218/398

భరస : రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:69-10-586
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రజడడర మయరరసల
ఇసటట ననస:69-10-587
వయససస:30
లస: ససస స
5467 SQX1398040
పపరర: కలమయరర చలయర

5459 SQX1906023
పపరర: మయబన షపక

5457 MLJ3763190
పపరర: గరరరధరతలక బబబయ కరజజ

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ కరజజ
ఇసటట ననస:69-10-584
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరయయజ షపక
ఇసటట ననస:69-10-586
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పదసరద సలయస
ఇసటట ననస:69-10-586
వయససస:34
లస: ససస స
5464 SQX1702851
పపరర: కలమయరర మయరరసల

95-218/396

భరస : సరసబశవరరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:69-10-584
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద గరరరధరరసళకబబబబ కరజజ
ఇసటట ననస:69-10-584
వయససస:26
లస: పప
5461 SQX2266740
పపరర: ససధనరరణణ సలయస

5456 SQX1854249
పపరర: రరజరశశరమక కకసనరర

5481 MLJ3765898
పపరర: గకహలకడక జసపన

95-217/83

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-10-594
వయససస:48
లస: ససస స
95-217/85

5484 SQX2445120
పపరర: రజషక షపక

95-217/847

భరస : యయససబ షపక
ఇసటట ననస:69-10-597
వయససస:29
లస: ససస స
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95-218/409

భరస : శవరరమ కకషష టటకక
ఇసటట ననస:69-10-598
వయససస:34
లస: ససస స
5488 MLJ3759198
పపరర: పపరషచసదదరరవప టటకక

95-218/412

95-218/413

95-218/675

95-217/88

95-218/416

95-218/418

95-218/420

భరస : మణణభబషణనచనరర బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-607
వయససస:53
లస: ససస స

5498 SQX2151355
పపరర: శశశలజ మయవఅలయ

5501 SQX1701341
పపరర: గసగరధర రరవప తణయకల

5504 SQX1054998
పపరర: ససకలమయచనరర గయరరజపప

5507 SQX0100578
పపరర: కరరరసక మధసరరసతకస

95-218/423

5510 SQX1069310
పపరర: సరసబశవ రరవప రరల

95-217/849

5513 MLJ2065274
పపరర: వరబదహకచనరర బబతపపడడ
తసడడ:ద మణణబబషణనచనరర బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-607
వయససస:40
లస: పప

5493 SQX2378677
పపరర: పరరశత మయవశల

95-218/674

5496 SQX0212019
పపరర: రరజరశశరర మయవశల

95-217/87

5499 SQX0997163
పపరర: నగలకడక తణయకల

95-218/415

భరస : ఉదయ భబసకర తణయకల
ఇసటట ననస:69-10-601
వయససస:30
లస: ససస స
95-218/417

5502 SQX2441038
పపరర: పదభబవత దసదసనపపడడ

95-217/850

భరస : సరసబశవ రరవప దసదసనపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-602
వయససస:66
లస: ససస స
95-218/419

5505 SQX2441640
పపరర: రమణ కలమయరర పసదపరటట

95-218/676

భరస : శకనవరస రరవప పసదపరటట
ఇసటట ననస:69-10-602
వయససస:46
లస: ససస స
95-218/421

5508 SQX1599713
పపరర: రమమష మధసరరసతకస

95-218/422

తసడడ:ద దదర సరశమ మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:69-10-603
వయససస:47
లస: పప
95-218/424

తసడడ:ద ననక రరజ రరల
ఇసటట ననస:69-10-605
వయససస:36
లస: పప
95-218/426

95-217/848

భరస : ససవర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:69-10-600
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద రమమష మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:69-10-603
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప రరల
ఇసటట ననస:69-10-605
వయససస:32
లస: ససస స
5512 MLJ3258605
పపరర: శకరమణ బబతపపడడ

95-217/86

తలర : ససతనరరమమక గయరరజపప
ఇసటట ననస:69-10-602
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమమశ మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:69-10-603
వయససస:46
లస: ససస స
5509 SQX1702885
పపరర: పరరశత రరల

5495 SQX0068262
పపరర: పపషల కలచన

5490 SQX2386936
పపరర: సరసబ శవరరవప మయవశల

భరస : సరసబశవ రరవప మయవశల
ఇసటట ననస:69-10-599
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వర బదహకస తణయకల
ఇసటట ననస:69-10-601
వయససస:47
లస: పప

భరస : సనరరబబబయ గయరరజపప
ఇసటట ననస:69-10-602
వయససస:50
లస: ససస స
5506 SQX0435453
పపరర: సరసశత మధసరరసతకస

95-218/414

భరస : గగపరల కకషష మబరరస మయవఅలయ
ఇసటట ననస:69-10-600
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గసగరధరరరవప తణయకల
ఇసటట ననస:69-10-601
వయససస:37
లస: ససస స
5503 AP151000705026
పపరర: ససతనరరవమక గయరరజపప

5492 SQX1956986
పపరర: సరసబ శవ రరవప మయవశల

95-218/411

తసడడ:ద కకషష మబరరస మయవశల
ఇసటట ననస:69-10-599
వయససస:61
లస: పప

భరస : నరరశ
ఇసటట ననస:69-10-600
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:69-10-600
వయససస:47
లస: పప
5500 SQX1777630
పపరర: శవకలమయరర తణయకల

95-218/673

తసడడ:ద కకషష మబరరస మయవశల
ఇసటట ననస:69-10-599
వయససస:62
లస: పప

భరస : చచసచయఖ పపరస
ఇసటట ననస:69-10-599
వయససస:50
లస: ససస స
5497 MLJ3762085
పపరర: గగపరలకకషషమబరరస మయవశల

5489 SQX2155653
పపరర: సరసబశవ రరవప టటకక

5487 SQX1055673
పపరర: శవరరమ కకషష టటకక

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప టటకక
ఇసటట ననస:69-10-598
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప టటకక
ఇసటట ననస:69-10-598
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప మయవశల
ఇసటట ననస:69-10-599
వయససస:52
లస: ససస స
5494 SQX2263085
పపరర: వర కలమయరర పపరస

95-218/410

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప టటకక
ఇసటట ననస:69-10-598
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప టటకక
ఇసటట ననస:69-10-598
వయససస:62
లస: పప
5491 SQX1956978
పపరర: పరరశత మయవశల

5486 SQX1056010
పపరర: ససనల టటకక

5511 SQX0435925
పపరర: పదసనన లకడక బబతపపడడ

95-218/425

తసడడ:ద మణణభబషణ చనరర బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-607
వయససస:34
లస: ససస స
95-218/427

5514 MLJ2068773
పపరర: మణణభబషణనచనరర బబతపపడడ

95-218/428

తసడడ:ద బబలకకటయఖ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-607
వయససస:60
లస: పప
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5515 SQX1989979
పపరర: రరజరసదద పదసరద మమడనరర

95-218/619

తసడడ:ద రరధ కకషష మబరరస మమడనరర
ఇసటట ననస:69-10-608
వయససస:38
లస: పప
5518 SQX1069369
పపరర: శకనవరసస చటట
ట రర

95-218/430

5519 SQX1538919
పపరర: సరసబశవరరవప చటట
ట రర

95-220/238

5522 SQX1613752
పపరర: నరజ వనలగలలటట

5525 MLJ3762853
పపరర: వనసకటటష నలర సబబకస

భరస : ఏన.రరవప.కరరణమబరరస నలర సబబకస
ఇసటట ననస:69-10-611
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరణనమబరరస నలర సబబకస
ఇసటట ననస:69-10-611
వయససస:32
లస: పప

5527 SQX0898791
పపరర: నలర బబకస కరరణనమబరరస
నలర బకస
తసడడ:ద రరజజచనరర నలర బకస
ఇసటట ననస:69-10-611
వయససస:67
లస: పప

95-220/241

5528 SQX0435438
పపరర: బబగమ షపక

5530 SQX2250843
పపరర: నలమ దనకకజ

95-217/851

95-218/439

95-218/442

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:69-10-616
వయససస:30
లస: పప

95-218/434

5537 MLJ3759180
పపరర: పదసరద దనకకజ

95-220/243

5540 SQX1198473
పపరర: ఖయజజబ షపక

95-218/435

5543 SQX0664888
పపరర: జలయన షపక
తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:69-10-616
వయససస:66
లస: పప

5523 SQX1613638
పపరర: శవ శసకర పదసరద వనలగలలటట

95-220/239

5526 SQX0074641
పపరర: వనసకటటశ నలర బకస

95-220/240

5529 AP151000699282
పపరర: లసగమబరరస దనకకజ

95-218/436

తసడడ:ద బదహకస దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-614
వయససస:47
లస: పప
95-218/437

5532 AP151000705569
పపరర: ఈశశరమక దనకకజ

95-218/438

భరస : బదహకస దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:61
లస: ససస స
95-218/440

5535 SQX0100669
పపరర: శకననధ దనకకజ

95-218/441

తసడడ:ద బదహకస దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:31
లస: పప
95-218/443

5538 SQX0857516
పపరర: పరసడడ దనకకజ

95-220/242

తసడడ:ద బదహకస
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:30
లస: పప
95-218/444

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:69-10-616
వయససస:31
లస: ససస స
95-218/446

95-220/237

తసడడ:ద కరరణనస మబరరస
ఇసటట ననస:69-10-611
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద బదహకస దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద బదహకస
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:30
లస: పప
5542 SQX0664953
పపరర: మసరసన వల షపక

5534 SQX0100651
పపరర: పరసడడ దనకకజ

5520 SQX0758789
పపరర: శకనవరస చటట
ట రర

తసడడ:ద ససబబసరరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:69-10-610
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద బదహకస దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద బదహకస దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:32
లస: పప
5539 SQX0857581
పపరర: శకననధ దనకకజ

95-218/432

భరస : పదసరద దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకస దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:27
లస: పప
5536 SQX0452581
పపరర: రరసబబబయ దనకకజ

5531 SQX1647015
పపరర: రమయదదవ దనకకజ

95-218/429

తసడడ:ద సరసబశవరరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:69-10-609
వయససస:33
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-10-613
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రసబబబయ దనకకజ
ఇసటట ననస:69-10-615
వయససస:34
లస: ససస స
5533 SQX0636423
పపరర: రరజజ దనకకజ

95-218/431

భరస : శవ శసకర పదసరద వనలగలలటట
ఇసటట ననస:69-10-610
వయససస:42
లస: ససస స
95-218/433

5517 MLJ3765914
పపరర: దసరర చటట
ట రర

భరస : సరసబశవరరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:69-10-609
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర చటట
ట రర
ఇసటట ననస:69-10-609
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర చటట
ట రర
ఇసటట ననస:69-10-609
వయససస:67
లస: పప
5524 SQX0435966
పపరర: శరసత నలర సబబకస

95-218/620

భరస : రరజరసదద పదసరద మమడనరర
ఇసటట ననస:69-10-608
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప చటట
ట రర
ఇసటట ననస:69-10-609
వయససస:33
లస: పప
5521 SQX1613539
పపరర: సరసబశవ రరవప చటట
ట రర

5516 SQX2000057
పపరర: పరరశత మమడనరర

5541 SQX1054675
పపరర: గగశరఖ షపక

95-218/445

తలర : షకకల షపక
ఇసటట ననస:69-10-616
వయససస:34
లస: ససస స
95-218/447

5544 SQX0664920
పపరర: మమలయల షపక

95-218/448

తసడడ:ద ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:69-10-616
వయససస:69
లస: పప
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5545 SQX0736173
పపరర: బబఖల ఉమకడడవరపప
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95-217/89

భరస : రవపదకరష
ఇసటట ననస:69-10-617
వయససస:29
లస: ససస స
5548 SQX0080705
పపరర: షరహహనన షపక

95-223/102

95-223/105

95-223/108

95-223/111

95-223/114

95-223/117

95-218/451

భరస : వరరసదద సపగబసడక
ఇసటట ననస:69-10-621
వయససస:20
లస: ససస స

5558 SQX1165951
పపరర: భబలకడక పసదదరర

5561 SQX1118489
పపరర: ననగరరజ పసదదరర

5564 SQX1055442
పపరర: సరగజన పసననసటట

5567 SQX1700822
పపరర: శకదదవ తతట

95-223/119

5570 SQX1686484
పపరర: రమమష తతట

95-223/112

5573 SQX1613208
పపరర: తమకశశటట మయలలసశరర
భరస : తమకశశటట ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-10-623
వయససస:26
లస: ససస స

5553 SQX0232876
పపరర: కరరమ మసరసన షపక

95-223/107

5556 MLJ2066462
పపరర: ససభబన� షపక�

95-223/110

5559 MLJ2061000
పపరర: శరసత బబజననన

95-223/113

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:69-10-619
వయససస:40
లస: ససస స
95-223/115

5562 MLJ2063071
పపరర: రరజ బబజననన

95-223/116

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-10-619
వయససస:44
లస: పప
95-218/449

5565 SQX1055459
పపరర: సరయచచసతనఖ పసననసటట

95-218/450

తలర : సరగజన పసననసటట
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:26
లస: పప
95-219/264

5568 SQX1686534
పపరర: శక దదవ తతట

95-223/118

తసడడ:ద శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:23
లస: ససస స
95-223/120

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:48
లస: పప
95-219/878

95-223/104

తసడడ:ద అబయనలమ మద � షపక
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:76
లస: ససస స
5572 SQX2126811
పపరర: శశశత కలమయరర సపగబసడక

95-223/109

తలర : సననఖసమక పసనన
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : అచచమక పసననసటట
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:62
లస: పప
5569 SQX1686575
పపరర: చటటటమక తతట

5555 MLJ2061240
పపరర: షబసర షపక

5550 SQX1605437
పపరర: వనసకట రమణ దదడడర

తసడడ:ద మయజజబ షపక
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద ససబస రరయయడడ పసదదరర
ఇసటట ననస:69-10-619
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద గరలయఖ
ఇసటట ననస:69-10-619
వయససస:62
లస: పప
5566 SQX1055434
పపరర: ససబబసరరవప పసననసటట

95-223/106

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:69-10-619
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబసరరయయడడ
ఇసటట ననస:69-10-619
వయససస:58
లస: ససస స
5563 MLJ2063774
పపరర: ససబసరరయయడడ పసదదరర

5552 SQX1686377
పపరర: వరమక బబలరసకకసడ

95-223/101

భరస : శకనవరసరరవప దదడడర
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద మజబ షపక
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:57
లస: పప
5560 MLJ2065357
పపరర: మసగమక పసదదరర

95-223/103

తసడడ:ద లయలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద మజబ షపక
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:37
లస: పప
5557 MLJ2063063
పపరర: మయజబ శశక

5549 SQX0918847
పపరర: షబబనన షపక

5547 SQX0918854
పపరర: మయసతనజ షపక

భరస : కరరస మసరసన షపక
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : షబసర షపక
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మజబ
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:51
లస: ససస స
5554 MLJ2062537
పపరర: బబజ షపక

95-217/90

తసడడ:ద మలర ఖయరరననరరవప
ఇసటట ననస:69-10-617
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:69-10-618
వయససస:33
లస: ససస స
5551 MLJ2063055
పపరర: మహబ షపక

5546 MLJ3762762
పపరర: రవ పదకరష ఉమకడడవరపప

5571 SQX1686294
పపరర: ససబబసరరవప పసననసటట

95-223/121

తసడడ:ద కననయఖ పసననసటట
ఇసటట ననస:69-10-620
వయససస:58
లస: పప
95-223/122

5574 SQX1686369
పపరర: ససబయసలల బతష
స ల

95-223/123

భరస : రరసబబబయ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-10-623
వయససస:32
లస: ససస స
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5575 SQX0114561
పపరర: బబ షపక�
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95-223/952

భరస : అబయనల రహహస�
ఇసటట ననస:69-10-623
వయససస:56
లస: ససస స
5578 SQX1676220
పపరర: రగసస శలస

95-223/124

95-223/127

95-223/130

95-219/267

95-223/132

95-223/1185

95-219/271

భరస : ససబబసరరవప మయడడమల
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:71
లస: ససస స

5588 MLJ3257698
పపరర: ధనలకడక మయధవ

5591 SQX0232892
పపరర: ధనససజయ రరవప మయధవ

5594 SQX2118610
పపరర: రజన మయధవ

5597 MLJ3768488
పపరర: రరజరశశరర దదననపపడడ

95-219/274

5600 MLJ3768470
పపరర: కగసలఖ కరననల

95-219/268

5603 SQX0741280
పపరర: శశశలలసదద దనమరవరపప

5583 MLJ2061307
పపరర: జయపరల పడవల

95-223/129

5586 SQX2035673
పపరర: సతఖననరరయణ రజడర డ శలస

95-223/1140

5589 MLJ3763620
పపరర: ధనససజయరరవప మధవ

95-219/269

తసడడ:ద అసజననయయలల మధవ
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:36
లస: పప
95-223/133

5592 SQX0232801
పపరర: ఆసజననయయలల మయధవ

95-223/134

తసడడ:ద అచచయఖ
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:53
లస: పప
95-223/1186

5595 MLJ3768447
పపరర: కవత మయఢమయల

95-219/270

భరస : కలమయర బబబయ మయడమయల
ఇసటట ననస: 69-10-628
వయససస:36
లస: ససస స
95-219/272

5598 SQX1581488
పపరర: మలర శవరర దనమరవరపప

95-219/273

భరస : మధస ససధదన రరవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:46
లస: ససస స
95-219/275

భరస : వనసకటటశశరరర కరననల
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:66
లస: ససస స
95-219/277

95-223/126

తసడడ:ద పరపస రజడడర శలస
ఇసటట ననస:69-10-626
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబలకకషష దదననపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:49
లస: ససస స
5602 SQX1827658
పపరర: ససబయసలల మయడడమల

95-223/131

భరస : ధనసజయ రరవప మయధవ
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:38
లస: ససస స
5599 MLJ3768454
పపరర: శవపరరశత ధరణణకకట

5585 SQX0232843
పపరర: మధస బబసళళ

5580 MLJ2060267
పపరర: సరవతద పడవల

తసడడ:ద వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల మయధవ
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:51
లస: ససస స
5596 MLJ3769874
పపరర: కకటటశశరర దనమరవరపప

95-223/128

భరస : ఆసజననయయలల మయధవ
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల మయధవ
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:28
లస: పప
5593 SQX2118750
పపరర: ధనలకడక మయధవ

5582 MLJ2060275
పపరర: అనలలకమయర పడవల

95-219/266

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద కలమయరర
ఇసటట ననస:69-10-626
వయససస:39
లస: పప

భరస : ధనసజయరరవప మయధవ
ఇసటట ననస:69-10-627
వయససస:26
లస: ససస స
5590 SQX1309518
పపరర: భరత మయధవ

95-223/125

తసడడ:ద జయపరల
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:48
లస: పప

భరస : మధస
ఇసటట ననస:69-10-626
వయససస:36
లస: ససస స
5587 SQX1695584
పపరర: రజన మయధవ

5579 SQX0849976
పపరర: దదపసక పసదదరర

5577 SQX1901925
పపరర: అభషపక పడవల

తసడడ:ద అనల కలమయర పడవల
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసరరయయడడ
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:29
లస: పప
5584 SQX0081646
పపరర: కలమయరర బబసళళ

95-219/265

తసడడ:ద అనల కలమయర
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రజడడర శలస
ఇసటట ననస:69-10-624
వయససస:24
లస: ససస స
5581 SQX0849968
పపరర: శకనవరససలల పసదదరర

5576 SQX1901974
పపరర: రగసస పడవల

5601 MLJ3768462
పపరర: దసరర మక దనమరపరరపప

95-219/276

భరస : వరయఖ దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:66
లస: ససస స
95-219/278

తసడడ:ద మధససనధనరరవవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:28
లస: పప

5604 SQX1426122
పపరర: ఫణణసదద దనమరవరపప

95-219/279

తసడడ:ద మధససనధన రరవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:30
లస: పప
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95-219/280

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:31
లస: పప
5608 MLJ3763950
పపరర: శకనవరసరరవప దనమరవరపప

95-219/283

95-219/285

95-219/830

95-219/882

95-220/244

95-219/290

95-219/293

భరస : నవన కకడనరర
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:25
లస: ససస స

5618 SQX1623835
పపరర: అపసర షపక

94-219/40

95-219/288

5613 SQX1039685
పపరర: సతష కలమయర బచసచ

95-219/287

5616 SQX2285617
పపరర: కకసడలల వణయకలరర

95-219/881

5619 SQX2452639
పపరర: అబయనలయర షపక

95-219/883

భసధసవప: అబయనలయర షపక
ఇసటట ననస:69-10-632
వయససస:48
లస: పప

95-219/289 5622 SQX2468437
5621 MLJ3241502
పపరర: వనసకటవరబదహకస అనసమలశశటట
పపరర: మసగమక యసబడడ

5624 MLJ3257730
పపరర: దసరరరసబ తతతక

5627 MLJ2064756
పపరర: శకవజయలకడక మటటటపలర

5630 SQX1791789
పపరర: మమరర శరకవణణ గలయర

5633 SQX1902188
పపరర: భబరర వ గలర
తసడడ:ద రరమ చసదదయఖ గలర
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:25
లస: ససస స

95-219/884

భరస : సతఖననరరయణ యసబడడ
ఇసటట ననస:69-10-633
వయససస:55
లస: ససస స
95-219/291

5625 MLJ3759487
పపరర: బదదయఖ యయసడనరర

95-219/292

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప యయసడనరర
ఇసటట ననస:69-10-634
వయససస:56
లస: పప
95-219/294

5628 MLJ2064780
పపరర: ఫణణశవకలమయర మటటటపలర

95-219/295

తసడడ:ద ససబదమణఖమయ మటటటపలర
ఇసటట ననస:69-10-636
వయససస:48
లస: పప
95-219/296

తసడడ:ద రరమచసదదయఖ గలయర
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:23
లస: ససస స
95-219/298

95-219/879

తసడడ:ద వరయఖ వణయకలరర
ఇసటట ననస:69-10-630
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఫణణకలమయర మటటటపలర
ఇసటట ననస:69-10-636
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబస రజడర డ బరస
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:21
లస: పప
5632 SQX1902139
పపరర: ససమఖ కకడనరర

95-219/880

భరస : ససబబసరరవప తతతక
ఇసటట ననస:69-10-634
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:69-10-636
వయససస:36
లస: ససస స
5629 NDX2377539
పపరర: సరయ వనసకట లలకరష బరస

5615 SQX2223485
పపరర: మయనయమక మలలర పపవపశ

5610 SQX2350692
పపరర: శకలత దనమరవరపప

తసడడ:ద బబపర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-10-629
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద బబ లల పరసడడరసగ వఠల
ఇసటట ననస:69-10-633
వయససస:44
లస: పప

భరస : భదదయఖ యయసడనరర
ఇసటట ననస:69-10-634
వయససస:51
లస: ససస స
5626 SQX1697028
పపరర: జయలకడక పపవశడ

95-219/286

తసడడ:ద అబయరలర ల షపక
ఇసటట ననస:69-10-632
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబయనలయర షపక
ఇసటట ననస:69-10-632
వయససస:46
లస: ససస స
5623 MLJ2063865
పపరర: చసదనదవత యయసడనరర

5612 SQX1039776
పపరర: కకరణ జజఖత బచసచ

95-219/282

భరస : ఫణణసదద దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల మలలర పపవపశ
ఇసటట ననస:69-10-630
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : కకసడలల వణయకలరర
ఇసటట ననస:69-10-630
వయససస:40
లస: ససస స
5620 SQX1478214
పపరర: మయసస రరన షపక

95-219/284

భరస : బబపర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-10-629
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడలల వణయకలరర
ఇసటట ననస:69-10-630
వయససస:20
లస: పప
5617 SQX2223477
పపరర: లకకక వణయకలరర

5609 MLJ3763943
పపరర: వరయఖ దనమరవరపప

5607 MLJ3763968
పపరర: బబలకకషష దదననపపడడ

తసడడ:ద సరసబశవరరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ద బబపర రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-10-629
వయససస:27
లస: ససస స
5614 SQX2074334
పపరర: శకనవరస రరవప వణయకలరర

95-219/281

తసడడ:ద ససబబసరరవప దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ దనమరవరపప
ఇసటట ననస:69-10-628
వయససస:44
లస: పప
5611 SQX1039701
పపరర: సరయ అనసష బచసచ

5606 MLJ3763935
పపరర: కలమర బబబయ మయడమయల

5631 SQX1695980
పపరర: భబరర వ గళర

95-219/297

భరస : చరణ గళర
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:26
లస: ససస స
95-219/299

5634 SQX1695774
పపరర: ససమఖ రరబతషల

95-219/300

తసడడ:ద రరసబబబయ ఆబతషల
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:27
లస: ససస స
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5635 AP151000705297
పపరర: మహలకడక బరస

95-219/301

భరస : ససబబసరజడడర బరస
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:45
లస: ససస స
5638 SQX1547084
పపరర: వజయ కలమయరర రరవపరర

95-219/304

95-219/307

95-219/310

95-219/312

95-219/315

95-220/245

95-219/887

తసడడ:ద మజహరరద�దదన మహమకద
ఇసటట ననస:69-10-647
వయససస:43
లస: పప

5648 MLJ3763984
పపరర: ననరరయణదనసస చటబఖల

5651 SQX1627597
పపరర: తదననద కజలర య

5654 SQX1697069
పపరర: మలన బ షపక

5657 SQX0998609
పపరర: వరబబబయ మతషరరస

95-218/677

5660 SQX1697218
పపరర: షకకల సయఖద

95-219/313

5663 SQX2227510
పపరర: సబనరరదదనన మహమకద
తసడడ:ద మజహరరదదనన
ఇసటట ననస:69-10-647
వయససస:43
లస: పప

95-219/309

5646 SQX2435709
పపరర: వనసకటలకడక కలమయరర రరవపరర

95-219/885

5649 SQX1241587
పపరర: మయధసరర రతసశశటట

95-219/314

భరస : కరశవ రరవప రతసశశటట
ఇసటట ననస:69-10-644
వయససస:27
లస: ససస స
95-219/316

5652 SQX2391449
పపరర: దమయసత కజలర

95-219/886

భరస : అపలలననయయడడ కజలర
ఇసటట ననస:69-10-644
వయససస:22
లస: ససస స
95-219/317

5655 MLJ3257227
పపరర: మదదనన బ సయఖద

95-219/318

భరస : మమలయల సయఖద
ఇసటట ననస:69-10-645
వయససస:78
లస: ససస స
95-220/246

5658 SQX0998591
పపరర: అదద ననరరయణ మతషరరస

95-220/247

తసడడ:ద జగననధస
ఇసటట ననస:69-10-646
వయససస:59
లస: పప
95-219/319

తసడడ:ద ననర సయఖద
ఇసటట ననస:69-10-647
వయససస:22
లస: ససస స
95-219/321

5643 MLJ3759461
పపరర: లలకననధ రరవపరర

తసడడ:ద ససధనకర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-10-646
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహమకద మజహరరదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-10-647
వయససస:63
లస: ససస స
5662 SQX1697192
పపరర: సదనరరదదనన మహమకద

95-219/311

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:69-10-645
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ మయతష
స రరస
ఇసటట ననస:69-10-646
వయససస:49
లస: ససస స
5659 SQX2378610
పపరర: ఆశయ బబగయమ షపక

5645 MLJ3759453
పపరర: వనసకటటసశరరర రరవపరర

95-219/306

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద రరమసరశమ కజలర య
ఇసటట ననస:69-10-644
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద రరమసరశమ కజళ
ఇసటట ననస:69-10-644
వయససస:30
లస: పప
5656 SQX2405728
పపరర: రరణణ మయతష
స రరస

95-219/308

తసడడ:ద రసగరరరవప చటబఖల
ఇసటట ననస:69-10-640
వయససస:48
లస: పప

భరస : తదననథ కజలర య
ఇసటట ననస:69-10-644
వయససస:35
లస: ససస స
5653 SQX1181767
పపరర: అపలలననయయడడ కజళ

5642 SQX1576653
పపరర: సతఖననరరయణ రరవపరర

5640 SQX1342724
పపరర: కనకదసరర దదవ రరవపరర
భరస : దసరర పదసరద రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరయయడడ రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననరరయణదనసస చటబఖల
ఇసటట ననస:69-10-640
వయససస:41
లస: ససస స
5650 MLJ3768199
పపరర: లకడక కజలర య

95-219/305

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద ససదనయఖ గగపవరపప
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:62
లస: పప
5647 MLJ3768504
పపరర: ననగససబబషసణణ చటబఖల

5639 SQX1576687
పపరర: శరలన రరవపరర

95-219/303
5637 SQX1908698
పపరర: సరయ వనసకట లలకరశ రజడడర బరస

తసడడ:ద ససబసరజడడర బరస
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:21
లస: పప

భరస : సతనతటవరరయణ రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:54
లస: ససస స
5644 MLJ3763760
పపరర: వశశననధస గగపవరపప

95-219/302

భరస : ససబబసరజడడర బరస
ఇసటట ననస:69-10-637
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : లలకననధ రరవపరర
ఇసటట ననస:69-10-638
వయససస:26
లస: ససస స
5641 MLJ3768132
పపరర: వరలకడక రరవపరర

5636 AP151000705168
పపరర: చచననమక బరస

5661 SQX1605411
పపరర: రహమతషననసర షపక

95-219/320

భరస : షరబయదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-10-647
వయససస:26
లస: ససస స
95-219/888

5664 SQX0386672
పపరర: వనసకట రమణ దదవ శరనస

95-220/248

భరస : మయరళకకషష
ఇసటట ననస:69-10-700
వయససస:50
లస: ససస స
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5665 SQX1906429
పపరర: శశరరఖ బయదనర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-217/91

భరస : వనసకట ససబబసరరవప బయదనర
ఇసటట ననస:69-10-1079
వయససస:33
లస: ససస స
5668 SQX2426252
పపరర: శవ పరరశత బబ గరననధమ

95-217/860

భరస : శకమనననరరయణ బబ గరననధమ
ఇసటట ననస:69-11-69/8
వయససస:39
లస: ససస స
5671 MLJ3266467
పపరర: ససశలయదదవ నననసగయసడర

95-223/135

95-219/325

95-219/328

95-219/331

95-219/891

95-219/334

95-219/326

5678 SQX1949452
పపరర: లకడక కకడనరర

5681 SQX2132876
పపరర: శకనవరస కసట

5684 MLJ3766144
పపరర: వజయ లకడక కకసడదజ కకసడదజ

5687 SQX2406593
పపరర: భబసకర రరవప పపపరలల

95-219/335

5690 MLJ3768538
పపరర: మసగమక దననబబ యన

95-219/329

5693 SQX0480483
పపరర: గయమకళర శకనస� గయమకళర
తసడడ:ద బదహకయఖ� గయమకళర
ఇసటట ననస:69-11-654
వయససస:42
లస: పప

5673 AP151000705542
పపరర: లకకకఈశశరర చకకవరస

95-219/324

5676 SQX1342807
పపరర: అననరరధ కలరపరటట

95-219/327

5679 MLJ3759628
పపరర: రరమకకషష కలరపరటట

95-219/330

తసడడ:ద మయధవరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:37
లస: పప
95-219/889

5682 SQX2131894
పపరర: శకలకడక కసట

95-219/890

భరస : శకనవరస కసట
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:34
లస: ససస స
95-219/332

5685 SQX1240928
పపరర: భషక చనరర కకసడదజ

95-219/333

తసడడ:ద వరబదహక చనరర కకసడదజ
ఇసటట ననస:69-11-651
వయససస:32
లస: పప
95-219/892

95-219/893
5688 SQX2466274
పపరర: HemaAmareswari Puppala
పపపరలల
తసడడ:ద భబసకర రరవప పపపరలల
ఇసటట ననస:69-11-652
వయససస:18
లస: ససస స

95-219/336

95-219/337
5691 SQX0002808
పపరర: బబలకకషష యయదవ దననబబ యన

భరస : సరసబశవరరవప దననబబ యన
ఇసటట ననస:69-11-654
వయససస:50
లస: ససస స
95-219/338

95-219/323

భరస : రరమ కకషష కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద అసజయఖ పపపరలల
ఇసటట ననస:69-11-652
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబలకకషష దననబబ యన
ఇసటట ననస:69-11-654
వయససస:25
లస: ససస స
5692 SQX0002824
పపరర: సరసబశవరరవప యయదవ
దననబబ యన
తసడడ:ద బబపయఖ దననబబ యన
ఇసటట ననస:69-11-654
వయససస:61
లస: పప

5675 MLJ3240892
పపరర: కరటసరరజ చకకవరస

95-217/92

భరస : కరటసరరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:69-11-649
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వర బదహకచనరర కకసడదజ
ఇసటట ననస:69-11-651
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప పపపలల
ఇసటట ననస:69-11-652
వయససస:21
లస: ససస స
5689 SQX1256156
పపరర: లకడక దననబబ యన

95-220/252

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసట
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద కర వ దసరర పదసరద
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:23
లస: పప
5686 SQX1908714
పపరర: భయవననశశరర పపపలల

5672 SQX0253286
పపరర: పదభబవత దసదదనపపడడ

5667 SQX1248328
పపరర: నబ షపక

తసడడ:ద పసదన ననన నకక
ఇసటట ననస:69-11-122
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:63
లస: పప
5683 SQX2403145
పపరర: ధనసశ కలమయర కకడడరర

5670 SQX1342757
పపరర: మలలర శశరరరవప నకక

95-223/953

తసడడ:ద ససబసరరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:69-11-649
వయససస:68
లస: పప

భరస : మయధవరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-11-650
వయససస:58
లస: ససస స
5680 MLJ3759610
పపరర: మయధవరరవప కలరపరటట

5669 SQX0401406
పపరర: ససబసమక అననపరజడర డ�

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:69-11-602
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద కరటసరరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:69-11-649
వయససస:38
లస: పప
5677 MLJ3766284
పపరర: చసదదకలమయరర కలరపరటట

భరస : అలయరభక షపక
ఇసటట ననస:69-10-1608
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగరరజడడర�
ఇసటట ననస:69-11-113
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రసగసరశమ
ఇసటట ననస:69-11-570
వయససస:53
లస: ససస స
5674 MLJ3241064
పపరర: సరయససధనకర చకకవరస

95-219/322
5666 SQX1908789
పపరర: యయదవనసదద వనసకట ససబసరరవప
బయడర
తసడడ:ద బబలకకషష బయడర
ఇసటట ననస:69-10-1079
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప దననబబ యన
ఇసటట ననస:69-11-654
వయససస:34
లస: పప
95-221/18

5694 SQX2316677
పపరర: శకనవరస వనలగ

95-219/894

తసడడ:ద సతఖననరరయణ వనలగ
ఇసటట ననస:69-11-654 , 4th line
వయససస:18
లస: పప
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95-219/339

భరస : సదనశకనవరసరరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-11-655
వయససస:39
లస: ససస స
5698 MLJ3241528
పపరర: సదనశకనవరసరరవప మయతనఖల

95-219/342

95-223/136

95-219/346

95-219/349

భరస : ననగమలలర శశర రరవప మయనపలర
ఇసటట ననస:69-11-661
వయససస:51
లస: ససస స
5710 SQX1251669
పపరర: అశశన మయనపఅల

95-219/343

5702 SQX2268928
పపరర: శకనవరసరరవప తతక

95-221/19

5705 MLJ3768520
పపరర: అశశన మయనపలర

5700 SQX1908953
పపరర: నగరజ ననయక అదద

95-223/1187

95-219/347

5706 MLJ3768595
పపరర: బబలసరసశత మయనపలర

భరస : శకకకషష ననగమహహశశరరరవప మయనసపలర
ఇసటట ననస:69-11-661
వయససస:33
లస: ససస స

5708 MLJ3240645
పపరర: శకకకషషననగమహహశశరరరవప
మయనపలర
తసడడ:ద గగపరలరరవప మయనపలర
ఇసటట ననస:69-11-661
వయససస:56
లస: పప

5709 SQX1073055
పపరర: రరజ గగపరల మయనపలలర

5711 SQX1358234
పపరర: రరజ గగపరల మయనపలర

95-219/350

95-221/20

5712 SQX2401982
పపరర: సరసబశవరరవప కకల

తసడడ:ద భకస వతసలరరవప పరపనన
ఇసటట ననస:69-11-666
వయససస:36
లస: పప

5717 SQX0958538
పపరర: ననరరదదనన షపక

95-219/351

95-219/354

95-223/138

95-218/680

5718 SQX2126506
పపరర: జజస కళళఖణ మయతనఖల

95-217/859

తసడడ:ద వరశనబబబబ మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-11-665
వయససస:21
లస: పప

5720 SQX1058313
పపరర: దదవవనసకట పరరశత కలమయరర
పరపన
భరస : భకస వతసల రరవప పరపన
ఇసటట ననస:69-11-666
వయససస:58
లస: ససస స

95-219/352

5723 AP151000699086
పపరర: భకస వతసలరరవప పరపన

95-219/355

తసడడ:ద ననగభబషణరరవప పరపన
ఇసటట ననస:69-11-666
వయససస:65
లస: పప

95-219/895

తసడడ:ద ఇసరక కకరకపరటట
ఇసటట ననస:69-11-663
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద సలయరవపదదనన
ఇసటట ననస:69-11-664
వయససస:36
లస: పప

భరస : భబనసపదకరశ పరపనన
ఇసటట ననస:69-11-666
వయససస:35
లస: ససస స
5722 SQX1217158
పపరర: భబనసపదకరశ పరపనన

95-218/679

భరస : ఇసరసక కకరకపరటట
ఇసటట ననస:69-11-663
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద సలయరవపదదనన
ఇసటట ననస:69-11-664
వయససస:29
లస: పప
5719 SQX1217125
పపరర: శశశలజ పరపనన

5714 SQX2359776
పపరర: ససజజత కకరకపరటట

95-220/253

తసడడ:ద మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-661
వయససస:26
లస: పప

5715 SQX2360576
పపరర: శకకరసత కకరకపరటట

95-223/137

95-219/348

తసడడ:ద శకకకషష ననగమహహశశరరరవప మయనపలర
ఇసటట ననస:69-11-661
వయససస:31
లస: ససస స

5713 SQX2360428
పపరర: ఇసరసక కకరకపరటట

5716 SQX0958520
పపరర: గగస షపక

95-219/345

భరస : శకనవరసరరవప తతక
ఇసటట ననస:69-11-657
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకల
ఇసటట ననస:69-11-662
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద సరలయకన కకరకపరటట
ఇసటట ననస:69-11-663
వయససస:49
లస: పప

95-219/344

5703 MLJ3768579
పపరర: లకడక తతక

తసడడ:ద శక కకసష ననగ మహహశశర రరవప మయనపఅ తసడడ:ద శక కకషష ననగ మహహశశర రరవప మయనపలర
ఇసటట ననస:69-11-661
ఇసటట ననస:69-11-661
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:26
లస: పప
95-218/678

95-219/341

తసడడ:ద అశశక కలమయర ననయక
ఇసటట ననస:69-11-655
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద బబ లర యఖ తతక
ఇసటట ననస:69-11-656
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబ లర యఖ తతక
ఇసటట ననస:69-11-657
వయససస:63
లస: ససస స
5707 MLJ3257342
పపరర: రరజరశశరర మయనపలర

5699 SQX0002840
పపరర: కకషషమబరరస మయతనఖల

5697 SQX0021477
పపరర: సరమయమ జఖస మయతనఖల

భరస : కకషష మబరరస మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-11-655
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-11-655
వయససస:70
లస: పప

భరస : నగరజ ననయక అడ
ఇసటట ననస:69-11-655
వయససస:19
లస: ససస స
5704 MLJ3257177
పపరర: పపణఖవత తతక

95-219/340

భరస : అశశక కలమయర ననయక
ఇసటట ననస:69-11-655
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషమబరరస మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-11-655
వయససస:43
లస: పప
5701 SQX1976372
పపరర: సరరక అడ

5696 SQX1908995
పపరర: సహనటటహహచఎబబయ

5721 SQX1902063
పపరర: సరయ కకషష చటటట ల

95-219/353

తసడడ:ద ననరరయణ దనసస చటటట ల
ఇసటట ననస:69-11-666
వయససస:22
లస: పప
5724 SQX1367730
పపరర: హననష చటటట ల

95-221/21

తసడడ:ద ననరరయణదనస చటటట ల
ఇసటట ననస:69-11-666
వయససస:27
లస: ససస స
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95-221/22
5725 SQX0299552
పపరర: లత మలలర శశరర వసకరయలపరటట�
వసకరయలపరటట
భరస : బదహకస� వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:69-11-667
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద శవశసకర చనరర� వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:69-11-667
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:69-11-668
వయససస:26
లస: ససస స

5728 SQX2383578
పపరర: భబరర వ పలర క

5729 SQX0006817
పపరర: వనసకట రతనస వనమయలపలర

5730 SQX1434760
పపరర: సరయ మసడపరక

95-219/896

భరస : శవ రరమకకషష పలర క
ఇసటట ననస:69-11-669
వయససస:27
లస: ససస స
5731 SQX0850677
పపరర: రమమష వనమయలపలర

95-223/141

95-223/144

5732 SQX0734996
పపరర: ససనత రరగర

5735 SQX0918839
పపరర: రరధనకకషష చగసటట

95-223/147

5738 SQX0001396
పపరర: సతఖవత పపవపశల

95-223/142

తసడడ:ద పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:69-11-674
వయససస:81
లస: పప

95-223/145

95-223/152

5746 SQX1540708
పపరర: భరతలకడక పదకననభయన

95-223/153

95-223/140

5733 SQX0849950
పపరర: వరలకడక చసతలలరర

95-223/143

5736 SQX1647593
పపరర: లకడక మమనక పపవపశల

95-223/146

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పపవపశల
ఇసటట ననస:69-11-674
వయససస:22
లస: ససస స
95-223/148

5739 SQX0001370
పపరర: శకనవరసరరవప పపవపశల

95-223/149

తసడడ:ద మయరళధర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-674
వయససస:50
లస: పప

95-223/1141 5742 SQX1165936
5741 SQX2047645
పపరర: పవన వనసకట సరయ పపవపలయ
పపరర: పపలర మక పససపపలలటట

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పపవపలయ
ఇసటట ననస:69-11-674
వయససస:18
లస: పప

5743 SQX1165944
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
పససపపలలటట
తసడడ:ద ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:69-11-675
వయససస:40
లస: పప

95-221/24

భరస : వరబదహక చనరరఖలల
ఇసటట ననస:69-11-673
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మయరళధరరరవప
ఇసటట ననస:69-11-674
వయససస:71
లస: ససస స
95-223/150

5727 SQX0865121
పపరర: షహహన షపక షపక

తసడడ:ద చరసజవ ఆచనరర మసడపరక
ఇసటట ననస:69-11-670
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:69-11-673
వయససస:79
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-674
వయససస:40
లస: ససస స
5740 SQX0001388
పపరర: మయరళధరరరవప పపవపశల

95-223/139

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-673
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-673
వయససస:66
లస: ససస స
5737 MLJ2064053
పపరర: వనదవత పపవపశల

95-221/23

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:69-11-670
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషరషరరవప వనమయలపలర
ఇసటట ననస:69-11-670
వయససస:29
లస: పప
5734 SQX1144898
పపరర: శవమక నలర మతషల

5726 SQX0396549
పపరర: బదహకస� వసకరయలపరటట�

5744 SQX1899509
పపరర: వనసకట నగరశ గయడడవరడ

95-223/151

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:69-11-675
వయససస:62
లస: ససస స
95-221/25

5745 SQX1590208
పపరర: వనసకరటటశశరమక గయడడవరడ

95-223/954

తసడడ:ద సతఖననరరయణ మబరరస గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-11-676
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట నగరశ గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-11-676
వయససస:38
లస: ససస స
5748 SQX1686443
పపరర: శవ ననగమలలర శశరర తచలరమమకల

భరస : శక వజయ కలమయర పదకననభయన
ఇసటట ననస:69-11-677
వయససస:35
లస: ససస స

95-223/154
5747 SQX1540567
పపరర: శక వజయ కలమయర
పదకననభయన
తసడడ:ద కరసస వశశననదస పదకననభయన
ఇసటట ననస:69-11-677
వయససస:46
లస: పప

భరస : వరయఖ తచలరమమకల
ఇసటట ననస:69-11-678
వయససస:32
లస: ససస స

5749 SQX0010553
పపరర: లలయభవరన పపవరశడ

5750 AP151000708377
పపరర: ఆదదలకడక పపవరశడ

95-223/158
5751 SQX0010546
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప పపవరశడ

95-223/156

భరస : లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-678
వయససస:33
లస: ససస స
5752 MLJ2068211
పపరర: లకకకననరరయణ పపవరశడ
తసడడ:ద నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:69-11-678
వయససస:38
లస: పప

95-223/157

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-11-678
వయససస:56
లస: ససస స
95-223/159

5753 MLJ2062347
పపరర: నరశసహరరవప పపవరశడ
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-678
వయససస:64
లస: పప

95-223/155

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-11-678
వయససస:30
లస: పప
95-223/160

5754 SQX2127082
పపరర: వరయఖ తచలరమమకల

95-223/1188

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-678
వయససస:34
లస: పప
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5755 MLJ3267200
పపరర: సరవతద� చకరక�
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95-223/161

భరస : ససబబసరరయయడడ � �
ఇసటట ననస:69-11-679
వయససస:43
లస: ససస స
5758 SQX2176469
పపరర: వనసకటబచనరర బబ లయవరరపప

95-223/1189

95-223/164

భరస : పదతనప కలమయర చమకలరరస
ఇసటట ననస:69-11-680
వయససస:32
లస: ససస స
5764 SQX0865410
పపరర: కలయఖణణ రరచరర

95-217/93

95-217/96

95-217/99

95-217/102

95-220/254

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-11-684
వయససస:56
లస: ససస స

95-217/94

5774 SQX1161561
పపరర: ససబబసరరవప ననరరశశటట

5777 SQX2467876
పపరర: ననగమహన రరవప గసధస

95-217/105

5780 MLJ3241890
పపరర: ససబబసరరవప ననరరకడడ మలర

95-217/97

5783 MLJ3762267
పపరర: శవకలమయర పససరపరటట
తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-11-684
వయససస:32
లస: పప

5763 SQX0611632
పపరర: పదతనప కలమయర చమకలరరస

95-223/166

5766 SQX1000389
పపరర: ససభబషసణణ ననరరశశటట

95-217/95

5769 SQX1833946
పపరర: పదకజ రరచరర

95-217/98

భరస : సరసబశవరరవప రరచరర
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:54
లస: ససస స
95-217/100

5772 SQX1833953
పపరర: భబరర వ రరమ రరచరర

95-217/101

తసడడ:ద సరసబశవరరవప రరచరర
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:29
లస: పప
95-217/103

5775 SQX1833938
పపరర: సరసబశవరరవప రరచరర

95-217/104

తసడడ:ద శకరరమయలల రరచరర
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:56
లస: పప
95-219/897

5778 SQX2462653
పపరర: ససజజత గసధస

95-219/898

భరస : ననగమహన రరవప గసధస
ఇసటట ననస:69-11-682
వయససస:35
లస: ససస స
95-217/106

తసడడ:ద మయవపలయఖ ననరరకడడమలర
ఇసటట ననస:69-11-683
వయససస:42
లస: పప
95-217/107

95-223/1191

భరస : ససబబసరరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ గసధస
ఇసటట ననస:69-11-682
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబసరరవప ననరరకడడమలర
ఇసటట ననస:69-11-683
వయససస:35
లస: ససస స
5782 SQX0436121
పపరర: ససజజత పపసరరపరటట

5771 SQX1833961
పపరర: సరయకకషష రరచరర

5760 SQX2168888
పపరర: పసదయ దరరసన బబ లయవరరపప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-680
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప ననరరశశటట
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:26
లస: పప
5779 MLJ3768272
పపరర: రరధదక ననరరకడడమలర

95-223/165

తసడడ:ద సరసబశవరరవప రరచరర
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద శకరరమయలల రరచరర
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:49
లస: పప
5776 SQX1447185
పపరర: వనసకటటశశరరర ననరరశశటట

5762 MLJ3267150
పపరర: అనసనయమక చమకలరరస

5768 SQX1161306
పపరర: ససబయసలల ననరరశశటట

95-223/163

తసడడ:ద వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:69-11-679
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరధ కకషష మబరరస తతటకలర
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:74
లస: ససస స
5773 SQX0626986
పపరర: వరరసజననయయలల రరచరర

95-223/1190

తసడడ:ద వరరసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:42
లస: ససస స
5770 SQX1797430
పపరర: లకడక కకటటశశరమక తతటకలర

5759 SQX2168896
పపరర: వనసకటలకడక పదనకవత
బబ లయవరరపప
భరస : వనసకటబచనరర బబ లయవరరపప
ఇసటట ననస:69-11-679
వయససస:48
లస: ససస స

5765 SQX0865428
పపరర: లకకక దసరర రరచరర

5757 MLJ3265659
పపరర: ససబబసరరయయడడ � చకరక�

తసడడ:ద బబలగయరవయఖ� �
ఇసటట ననస:69-11-679
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-680
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-681
వయససస:26
లస: ససస స
5767 SQX1074137
పపరర: సశరరప రరణణ రరచరర

95-223/162

తసడడ:ద బదహకయఖ�
ఇసటట ననస:69-11-679
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద వరపయచనరర బబ లయవరరపప
ఇసటట ననస:69-11-679
వయససస:51
లస: పప
5761 SQX1383710
పపరర: పదభబవత చమకలరరస

5756 SQX0481028
పపరర: ఆసజననయయలల� తతట�

5781 SQX1727551
పపరర: వజయలకడక పపసరరపరత

95-95/1041

భరస : ససవర కలమయర పపసరరపరత
ఇసటట ననస:69-11-684
వయససస:31
లస: ససస స
95-217/108

5784 MLJ3759099
పపరర: సరసబశవరరవప పససరపరటట

95-217/109

తసడడ:ద గబరరబదసహ చనరర
ఇసటట ననస:69-11-684
వయససస:64
లస: పప

Page 198 of 389

5785 SQX1069450
పపరర: శరకవణణ తమరర
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95-217/110

తలర : లకడక తషలసస
ఇసటట ననస:69-11-685
వయససస:29
లస: ససస స
5788 SQX0951384
పపరర: అనసత బబలయజ తమరర

95-217/113

5789 SQX1398495
పపరర: వనసకట నరరసదద గణపర

95-217/116

5792 SQX0951483
పపరర: చసదన ఉడడమయల

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:56
లస: ససస స

5795 SQX1197871
పపరర: దదసడపరటట శకనవరస రజడర డ

తసడడ:ద మలర రజడడర దదసదపరటట
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:28
లస: పప
95-217/125

తసడడ:ద బకకకరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:60
లస: పప
5803 SQX1327544
పపరర: గగతమ వనమయల
తసడడ:ద ననగబబబయ వనమయల
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:24
లస: పప
5806 SQX0862391
పపరర: రరమయ వనమయల

95-217/130

భరస : ననగబబబయ
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:48
లస: ససస స
5812 MLJ3258779
పపరర: ఓబయలమక సనరజ
భరస : వనసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:69-11-689
వయససస:50
లస: ససస స

95-217/120

95-217/123

5793 SQX1197905
పపరర: దదసడపరటట శక లకడక

95-217/118

5796 SQX1198796
పపరర: వనసకట ససబసరజడడర దదసదపరటట

5799 SQX1197947
పపరర: దదసడపరటట మలర రజడడర
తసడడ:ద దదసడపరటట వనసకట రజడర డ
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:48
లస: పప

5801 SQX0761130
పపరర: రరమయసజననయరజడడర దదసడపరటట

5802 SQX0435461
పపరర: వనసకటటసశరమక వనమయల

5804 SQX0862383
పపరర: లలయ కలమయర వనమయల

5807 SQX0996090
పపరర: రరజ వనమయల

5810 SQX2279362
పపరర: వర లకడక వనమయల

5813 SQX0636290
పపరర: వనసకట శవకకషష పదసరద సనరజ
తసడడ:ద వనసకట కకసడయఖ
ఇసటట ననస:69-11-689
వయససస:32
లస: పప

95-217/121

95-217/124

తసడడ:ద వనసకటసరశమ రజడర డ వపడడమయల
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:34
లస: పప
95-220/255

95-217/126

భరస : ననగబబబయ
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:46
లస: ససస స
95-217/128

5805 SQX0862367
పపరర: సరయ వనమయల

95-217/129

తసడడ:ద ననగ బబబయ
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:27
లస: పప
95-217/131

5808 SQX0996074
పపరర: ననగ బబబయ వనమయల

95-217/132

తసడడ:ద అపరల రరవప
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:51
లస: పప
95-223/1192

తసడడ:ద సరయ కలమయర వనమయల
ఇసటట ననస:69-11-688,5/2
వయససస:24
లస: ససస స
95-217/134

95-217/115

తసడడ:ద మలర రజడడర దదసదపరటట
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ననగ బబబయ
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:28
లస: పప
95-220/256

5790 MLJ2066249
పపరర: సనరరబబబయ వనమయల

భరస : దదసడపరటట మలర రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగ బబబయ
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ననగ బబబయ
ఇసటట ననస:69-11-688
వయససస:28
లస: పప
5809 SQX0998682
పపరర: కనకదసరర వనమయల

95-217/117

తసడడ:ద మలయరరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:27
లస: పప
95-217/127

95-217/112

తసడడ:ద అపరలరరవప
ఇసటట ననస:69-11-685
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద దదసడపరటట మలర రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:26
లస: పప

95-217/122 5798 SQX1075838
5797 SQX1198697
పపరర: రరమయసజననయ రజడడర దదసదపరటట
పపరర: కరశరజడడర వపడడమయల

5800 SQX1605403
పపరర: వనసకటసరశమ రజడడర ఉడడమయల

95-217/114

భరస : కరశ రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:28
లస: ససస స
95-217/119

5787 SQX1069542
పపరర: శకనవరసమక వనమయల

భరస : అపరల రరవప
ఇసటట ననస:69-11-685
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గణపర
ఇసటట ననస:69-11-685
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబస రజడర డ
ఇసటట ననస:69-11-686
వయససస:28
లస: ససస స
5794 SQX1604348
పపరర: తరరపతమక ఉడడమయల

95-217/111

భరస : వససత కలమయర
ఇసటట ననస:69-11-685
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వససత కలమయర
ఇసటట ననస:69-11-685
వయససస:30
లస: పప
5791 SQX1041011
పపరర: ననగమణణ దసగర సపపడడ

5786 SQX0951392
పపరర: లకడక తషలసస తమరర

5811 SQX1513374
పపరర: లకడక సనరజ

95-217/133

తసడడ:ద వనసకట కకసడయఖ సనరజ
ఇసటట ననస:69-11-689
వయససస:28
లస: ససస స
95-217/135

5814 MLJ3240694
పపరర: వనసకటకకసడయఖ సనరజ

95-217/136

తసడడ:ద ననరయఖ
ఇసటట ననస:69-11-689
వయససస:63
లస: పప
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95-217/137

తసడడ:ద ససబసయఖ యరవ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:30
లస: ససస స
5818 AP151000705422
పపరర: వనసకటససబయసలల యయరస

95-217/140

95-217/143

95-217/862

95-220/257

95-217/146

95-217/149

95-217/152

భరస : శవరచనరర
ఇసటట ననస:69-11-695
వయససస:60
లస: ససస స

5828 SQX0876201
పపరర: ససబబస రరవప యయరవ

5831 MLJ2068104
పపరర: వనసకటరజడడర సరనకకమయక

5834 AP151000705458
పపరర: వనసకటససబసమక మసచ

5837 SQX2126548
పపరర: శశషగరరర గయననస

95-221/26

5840 SQX0436089
పపరర: లకడక పదనకవత చలపరక

95-220/258

5843 AP151000699539
పపరర: శవరచనరర చలపరక
తసడడ:ద రరమబదహకచనరర
ఇసటట ననస:69-11-695
వయససస:66
లస: పప

5823 SQX2336279
పపరర: చననకక ససరర

95-217/861

5826 SQX1241926
పపరర: కకటటష యరవ

95-218/453

5829 MLJ3765823
పపరర: తరరపతమక సరనకకమయక

95-217/145

భరస : వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-692
వయససస:44
లస: ససస స
95-217/147

5832 AP151000705404
పపరర: సరమయమ జఖస కకతస

95-217/148

భరస : ననగరరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-693
వయససస:60
లస: ససస స
95-217/150

5835 AP151000699662
పపరర: ననగరసదదరరరవప మసచ

95-217/151

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:69-11-694
వయససస:45
లస: పప
95-219/899

5838 SQX2263986
పపరర: పదనకవత గయననస

95-219/900

భరస : శశషగరరర గయననస
ఇసటట ననస:69-11-694
వయససస:39
లస: ససస స
95-217/153

తసడడ:ద శవచనరర
ఇసటట ననస:69-11-695
వయససస:32
లస: ససస స
95-217/155

95-217/142

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ యరవ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద భకలల గయననస
ఇసటట ననస:69-11-694
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద శశషగరరర గయణషస
ఇసటట ననస:69-11-694
వయససస:22
లస: పప
5842 AP151000705596
పపరర: వనసకటలకడక చలపరక

95-218/452

భరస : వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:69-11-694
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:69-11-694
వయససస:48
లస: పప
5839 SQX1898865
పపరర: హహమచసద గయణషస

5825 SQX1513440
పపరర: కకమల యరవ

5820 SQX1365130
పపరర: వనసకట ననరరయణ యరవ

భరస : రరమయఖ ససరర
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-692
వయససస:48
లస: పప

భరస : శశషగరరర గయణషస
ఇసటట ననస:69-11-694
వయససస:21
లస: ససస స
5836 AP151000699660
పపరర: ననగరశశరరవప మసచ

95-217/144

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-692
వయససస:29
లస: పప
5833 SQX1906478
పపరర: హరరక గయణషస

5822 AP151000699166
పపరర: ససబసయఖ యయరస

95-217/139

తసడడ:ద ససబబసరరవప యరవ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ యరవ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:42
లస: ససస స
5830 SQX0636084
పపరర: రగససరజడడర సరనకకమయక

95-217/141

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ ససరర
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:28
లస: ససస స
5827 SQX0876219
పపరర: మహలకకక యయరవ

5819 MLJ3258183
పపరర: కకటమక యయరస

5817 AP151000705425
పపరర: జయలకడక యయరస

భరస : ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:29
లస: పప
5824 SQX2196798
పపరర: వనసకట లకడక ససరర

95-217/138

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-691
వయససస:55
లస: ససస స
5821 SQX0515528
పపరర: యయరవ శకనవరస రరవప

5816 SQX0637249
పపరర: వనసకరటరతన కలమయరర యరవ

5841 SQX0435131
పపరర: లలతకలమయరర చలపరక

95-217/154

భరస : శవచనరర
ఇసటట ననస:69-11-695
వయససస:34
లస: ససస స
95-217/156

5844 SQX1646710
పపరర: బదహకస నసడనరర

95-217/157

తసడడ:ద ననగరరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:69-11-696
వయససస:23
లస: పప

Page 200 of 389

5845 SQX2279560
పపరర: నళన నసడనరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-223/1284

భరస : ననగరరజన నసడనరర
ఇసటట ననస:69-11-696
వయససస:42
లస: ససస స
5848 SQX0435537
పపరర: మలర సశరర మసచనల

95-217/160

95-217/163

5852 SQX0636480
పపరర: శకకరసత యలమరరస

95-217/166

5855 SQX0998716
పపరర: ననగజజఖత పదరరస

95-217/863

5858 SQX0636456
పపరర: వనసకటటశశరరర చచరరపలర
తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-700
వయససస:35
లస: పప

5860 SQX1241975
పపరర: చనన లకడక చచరరపలర

5861 SQX1367474
పపరర: అననరరధ రరయపపడడ

95-218/454

భరస : వనసకటటశశరరర చచరరపలర
ఇసటట ననస:69-11-700
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-11-704
వయససస:33
లస: ససస స
5866 AP151000699361
పపరర: బబబబరరవప బతష
స ల

95-217/173

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:69-11-706 ,
వయససస:22
లస: ససస స

95-220/259

5867 SQX0636811
పపరర: రరధ బలర పలర

95-217/176

5870 MLJ3762374
పపరర: నరసససహరరవప పరలశశటట

95-217/167

5873 SQX0964577
పపరర: లకకక చలపరక
భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:69-11-708
వయససస:35
లస: ససస స

5853 SQX0402768
పపరర: సరసబశవరరవప తతట

95-217/165

5856 SQX0876243
పపరర: ననగ ససరరష పరదరరస

95-220/260

5859 SQX2223006
పపరర: ససమత చచరర గపలర

95-217/864

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చచరర గపలర
ఇసటట ననస:69-11-700
వయససస:23
లస: ససస స
95-217/168

5862 SQX1398420
పపరర: శకనవరస రరవప రరయపపడడ

95-217/169

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:69-11-702
వయససస:39
లస: పప
95-217/171

5865 MLJ3240264
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బతష
స ల

95-217/172

తసడడ:ద బబబబరరవప
ఇసటట ననస:69-11-704
వయససస:40
లస: పప
95-217/174

5868 SQX1041946
పపరర: ససబస లకడక పరలకకటట

95-217/175

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:69-11-706
వయససస:49
లస: ససస స
95-217/177

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-11-706
వయససస:51
లస: పప
95-217/866

95-217/162

తసడడ:ద ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-11-706
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : లకకకదదవ
ఇసటట ననస:69-11-706
వయససస:48
లస: పప
5872 SQX2237055
పపరర: శరరష బలర పలర

5864 AP151000705628
పపరర: గయరవమక బతష
స ల

5850 AP151000705223
పపరర: తరరపతమక పరదరరస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబయరరవప
ఇసటట ననస:69-11-704
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:69-11-704
వయససస:70
లస: పప
5869 SQX0503995
పపరర: సరసబశవ రరవప బలర పలర

95-217/164

భరస : శకనవరస రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:69-11-702
వయససస:36
లస: ససస స
95-217/170

95-217/159

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననగ ససరరష
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద తతట సరసబశవరరవప సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-11-699
వయససస:19
లస: పప

5863 SQX1498857
పపరర: సశరష లత బతష
స ల

95-217/161

తసడడ:ద ధరరకరరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:60
లస: పప
5857 SQX2123339
పపరర: తతట చకకవరరస చకకక

5849 SQX0637041
పపరర: కరదనరరశశరర యలమరరస

5847 SQX0212613
పపరర: ననగలకడక తతట

భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ధరరకరరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమససబసరరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:78
లస: ససస స
5854 SQX0636415
పపరర: ధరరకరరవప యలమరరస

95-217/158

భరస : శకకరసత యలమరరస
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ మసచనల
ఇసటట ననస:69-11-697
వయససస:48
లస: ససస స
5851 SQX0637314
పపరర: వనసకటససబసమక ననతకకక

5846 SQX1538844
పపరర: మహలకడక యలమరరస

5871 SQX2213338
పపరర: మమనక పరలకకటట

95-217/865

తసడడ:ద నరసససహరరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-11-706
వయససస:24
లస: ససస స
95-217/178

5874 SQX0383570
పపరర: రరసపదసరద చలపరక

95-217/179

తసడడ:ద చసదదమమళ
ఇసటట ననస:69-11-708
వయససస:30
లస: పప
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95-217/180

తసడడ:ద చసదద మమళ
ఇసటట ననస:69-11-708
వయససస:34
లస: పప

5876 AP151000699345
పపరర: చసదదమమళ చలపరక

తసడడ:ద రరమబదహకచనరర
ఇసటట ననస:69-11-708
వయససస:61
లస: పప

95-217/182 5879 SQX0773671
5878 SQX1039982
పపరర: గరన ససధనరరణణ కకపపలరరవపరర
పపరర: పదసనన లకడక కకలశశటట

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:69-11-710
వయససస:28
లస: ససస స
5881 SQX0759357
పపరర: ఆసజననయయలల కకలశశటట

95-217/185

భరస : పససటటసరహహబ
ఇసటట ననస:69-11-711
వయససస:40
లస: ససస స
5887 SQX0951517
పపరర: పదనక చసదలలరర

95-217/190

తసడడ:ద ననగయఖ చసదలలరర
ఇసటట ననస:69-11-712
వయససస:40
లస: పప
5893 SQX0453191
పపరర: మనన చనదనరఅసగ పటనస

95-217/196

95-217/199

భరస : శవననగ గణపత తతట
ఇసటట ననస:69-11-718
వయససస:39
లస: ససస స

95-217/191

5891 AP151000699659
పపరర: అసకలలల పప దదల

5894 SQX0468017
పపరర: ససలశ చనదనరఅసగ పటనస

5897 MLJ3240249
పపరర: కకషష చధరసగపటనస

95-95/1042

5900 SQX1727460
పపరర: హరర కకషష పపలవరరర

95-217/194

5903 SQX0862177
పపరర: శరరష బయకకక
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-11-719
వయససస:30
లస: ససస స

95-217/189

5889 MLJ3762671
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప పప దదల

95-217/192

5892 SQX1327353
పపరర: సరశత చదరసగ పటనస

95-217/195

భరస : దదర రరజ చదరసగ పటనస
ఇసటట ననస:69-11-716
వయససస:29
లస: ససస స
95-217/197

5895 AP151000705062
పపరర: పరరశత చదరసగపటట ణస

95-217/198

భరస : శకనవరసరచనరర
ఇసటట ననస:69-11-716
వయససస:55
లస: ససస స
95-217/200

5898 MLJ3759149
పపరర: మయరళ ధనర చదరసగ పటనస

95-217/201

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:69-11-716
వయససస:38
లస: పప
95-95/1043

తసడడ:ద పరమమశశర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:69-11-717
వయససస:28
లస: పప
95-217/203

5886 SQX1646702
పపరర: శరసత పప దదల

తసడడ:ద అసకలలల పప దదల
ఇసటట ననస:69-11-712
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరచనరర చధరసగపటనస
ఇసటట ననస:69-11-716
వయససస:37
లస: పప

భరస : పరమమశశర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:69-11-717
వయససస:47
లస: ససస స
5902 SQX1327932
పపరర: శకదదవ తతట

5888 AP151000705421
పపరర: కకటమక పప దదల

95-217/867

భరస : ననగమలలర శశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:69-11-712
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మయరళ
ఇసటట ననస:69-11-716
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస
ఇసటట ననస:69-11-716
వయససస:36
లస: పప
5899 SQX1727445
పపరర: జయ లకడక పపలవరరర

95-217/188

తసడడ:ద ఎలలగగసడయఖ
ఇసటట ననస:69-11-712
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:69-11-716
వయససస:31
లస: ససస స
5896 MLJ3759156
పపరర: దదరరరజ చదరసగ పటనస

5885 AP151000699197
పపరర: పససటటసరహహబ షపక

95-217/184

తసడడ:ద ననగభయషణస జకక
ఇసటట ననస:69-11-710
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అసకలలల
ఇసటట ననస:69-11-712
వయససస:55
లస: ససస స
95-217/193

5880 SQX1039990
పపరర: వనసకట ససబస లకడక దదవ
కకపపలరరవపరర
భరస : వనసకటటశశరరలల కలరరచదటట
ఇసటట ననస:69-11-710
వయససస:54
లస: ససస స

95-217/186 5883 SQX2129260
5882 SQX1039966
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కకపలరరవపరర
పపరర: ననగ లకడక జకక

తసడడ:ద ఈససబ
ఇసటట ననస:69-11-711
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-712
వయససస:33
లస: ససస స
5890 SQX0862243
పపరర: అసజయఖ చసదలలరర

95-217/183

తసడడ:ద ననగ భబషణస
ఇసటట ననస:69-11-710
వయససస:56
లస: పప
95-217/187

95-220/261
5877 SQX1250190
పపరర: దదవ లకకక అననపపరష చలపరక

భరస : రరమ పదసరద చలపరక
ఇసటట ననస:69-11-708
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-710
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదసలల
ఇసటట ననస:69-11-710
వయససస:44
లస: పప
5884 MLJ3765849
పపరర: మలర క షపక

95-217/181

5901 SQX0001933
పపరర: చననమయచనరర పపలవరరస

95-217/202

తసడడ:ద పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-11-717
వయససస:30
లస: పప
95-217/204

5904 SQX0951541
పపరర: భబనస బయకకక

95-217/205

భరస : ననగరరజ కలమయర
ఇసటట ననస:69-11-719
వయససస:31
లస: ససస స
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5905 AP151000705388
పపరర: రతనసమయల బయకకక

95-217/206

భరస : పసదవరయఖ
ఇసటట ననస:69-11-719
వయససస:65
లస: ససస స
5908 SQX0998666
పపరర: ననగరరజ కలమయర బయకకక

95-220/262

95-217/211

95-217/213

95-217/216

95-222/1272

95-217/220

95-95/1044

95-217/225

భరస : జజన
ఇసటట ననస:69-11-730
వయససస:37
లస: ససస స

5913 SQX1704964
పపరర: శకకరనస కకరకపరటట

95-217/212

5916 MLJ2066157
పపరర: శకధర ససగయరల

95-217/215

95-217/217 5919 SQX2355279
5918 MLJ3762754
పపరర: వజయ భబసకర ఉమకడడవరపప
పపరర: లల మయరజళర

5921 SQX1055814
పపరర: ధరణణ దదవ యరర

5924 SQX0213132
పపరర: రరధ కటకస

5927 SQX1513382
పపరర: మసగమక బడద

5930 SQX0710459
పపరర: పదనకవత మలలర

5933 SQX2130086
పపరర: జజన షపక
తసడడ:ద ఖయధర
ఇసటట ననస:69-11-730
వయససస:39
లస: పప

95-217/868

భరస : రవ మయరజళర
ఇసటట ననస:69-11-724
వయససస:33
లస: ససస స
95-217/218

5922 SQX0710236
పపరర: రరణణ ఇరర

95-217/219

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-726/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-217/221

5925 MLJ3762614
పపరర: బబలకకషష కటకస

95-217/222

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-727
వయససస:41
లస: పప
95-217/223

5928 MLJ3762739
పపరర: జజషషవర రజడడర బడద

95-217/224

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-728
వయససస:33
లస: పప
95-217/226

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-729
వయససస:42
లస: ససస స
95-217/227

95-217/210

తసడడ:ద కకషషమహన
ఇసటట ననస:69-11-722
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటశశర రజడడర బడద
ఇసటట ననస:69-11-728
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-728
వయససస:36
లస: పప
5932 SQX0215848
పపరర: భబగఖ లకడక షపక

95-217/214

భరస : బబలకకషష
ఇసటట ననస:69-11-727
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటట రజడడర బడకర
ఇసటట ననస:69-11-728
వయససస:64
లస: పప
5929 MLJ3762721
పపరర: ససబబసరజడడర బడద

5915 SQX0541045
పపరర: మలర శశరర ససగయరల

5910 SQX1075788
పపరర: సరయ కకరణ చసతద

తసడడ:ద ఏసక కకరకపరటట
ఇసటట ననస:69-11-721
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-11-726
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-11-726/1
వయససస:39
లస: పప
5926 SQX1727254
పపరర: వనసకటటసశరర రజడడర బడకర

95-218/455

తసడడ:ద మలర కఖయరరననరరవప
ఇసటట ననస:69-11-724
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప మయరజళర
ఇసటట ననస:69-11-724
వయససస:51
లస: ససస స
5923 SQX1055806
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరర

5912 SQX1075770
పపరర: శరకవరణణ చసతద

95-217/208

తసడడ:ద ననగరరజ చసతద
ఇసటట ననస:69-11-720
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకషషమహనరరవప
ఇసటట ననస:69-11-722
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వజయభబసకర
ఇసటట ననస:69-11-724
వయససస:35
లస: ససస స
5920 SQX2355311
పపరర: సరరరమయక మయరజళర

95-217/209

తసడడ:ద ననగరరజ చసతద
ఇసటట ననస:69-11-720
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకధర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-722
వయససస:28
లస: ససస స
5917 SQX0453233
పపరర: ఫనశక ఉమకదదవరరపప

5909 SQX1075820
పపరర: శరఖమల చసతద

5907 SQX0951533
పపరర: శకనవరస రరవప బయకకక

తసడడ:ద పపదన వనరయఖ
ఇసటట ననస:69-11-719
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగరరజ చసతద
ఇసటట ననస:69-11-720
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప చసతద
ఇసటట ననస:69-11-720
వయససస:48
లస: పప
5914 SQX0862169
పపరర: ననగలకకక ససగయరల

95-217/207

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-11-719
వయససస:39
లస: పప

తలర : రతనమయల
ఇసటట ననస:69-11-719
వయససస:37
లస: పప
5911 SQX1075861
పపరర: ననగరరజ చసతద

5906 SQX1327916
పపరర: శవననగ గణపత తతట

5931 SQX2283729
పపరర: వనసకటటష బబబయ మలలర

95-217/869

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:69-11-729 , 4th line , indira co
వయససస:19
లస: పప
95-217/870

95-217/228
5934 SQX1547720
పపరర: లకడక తరరపతమక లకలమరపప

భరస : రసజత కలమయర లకలమరపప
ఇసటట ననస:69-11-731
వయససస:29
లస: ససస స
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5935 SQX1547688
పపరర: లకడక లకలమరపప
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95-217/229

భరస : సతఖననరరయణ లకలమరపప
ఇసటట ననస:69-11-731
వయససస:58
లస: ససస స
5938 SQX1039941
పపరర: ససధఖ మకకరరజ

95-217/230

5939 SQX0075614
పపరర: మకకసరరజ చలర పరసడడ

95-217/232

5942 SQX1477711
పపరర: శకలకడక వనలలలరర
భరస : పదకరష వనలలలరర
ఇసటట ననస:69-11-733
వయససస:33
లస: ససస స

5944 SQX1502112
పపరర: దసరర వనసకట సరయ
శభబదమణఖస తరరమన
తసడడ:ద ససవపదసరద తరరమన
ఇసటట ననస:69-11-733
వయససస:30
లస: పప

5945 SQX1248716
పపరర: ననగరరజ దదవ

95-217/235

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పబసశశటట
ఇసటట ననస:69-11-734
వయససస:44
లస: పప
5950 SQX2075356
పపరర: కకషష కలమయరర పబసశశటట

95-217/778

95-217/242

95-217/245

తసడడ:ద తనతనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:39
లస: పప

95-217/236

5954 SQX1340819
పపరర: దదవఖవరణణ కకడనరర

5957 SQX0951434
పపరర: సతఖవత పసదనపరటట

95-217/248

5960 SQX1327585
పపరర: నవన కకడనరర

95-217/238

5963 SQX1327650
పపరర: శకనవరసస కకడనరర
తసడడ:ద దసరరరరరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:49
లస: పప

5943 SQX1477687
పపరర: ననగలకడక తరరమన

95-217/234

5946 SQX1477679
పపరర: శవపదసరద తరరమన

95-217/237

5949 SQX0383513
పపరర: శకహరననథబబబయ పబసశశటట

95-217/239

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-734
వయససస:44
లస: పప
95-217/240

5952 SQX1956812
పపరర: మహన రరవప వనజజసడర

95-217/241

తసడడ:ద జజరన వనజజసడర
ఇసటట ననస:69-11-735
వయససస:61
లస: పప
95-217/243

5955 SQX0951442
పపరర: లకకక పసదనపరటట

95-217/244

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:35
లస: ససస స
95-217/246

5958 SQX1327676
పపరర: చరణ కకడనరర

95-217/247

తసడడ:ద శకనవరసస కకడనరర
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:26
లస: పప
95-217/249

తసడడ:ద శకనవరసస కకడనరర
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:28
లస: పప
95-217/251

95-217/231

తసడడ:ద నరసససహచనరరఖలల తరరమన
ఇసటట ననస:69-11-733
వయససస:66
లస: పప

భరస : తనతనచనరరఖలల
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయ మయలగడ
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:26
లస: పప
5962 MLJ3240850
పపరర: సతఖననరరయణ పసదపరటట

5951 SQX0996082
పపరర: చసదద శశఖర వనజసడర

5940 SQX1477703
పపరర: యస డక యస లకడక దదవ

భరస : శవపదసరద తరరమన
ఇసటట ననస:69-11-733
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పదవణ కలమయర కకడనరర
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస కకడనరర
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:47
లస: ససస స
5959 SQX1704550
పపరర: ససతతష మయలగడ

95-217/233

తసడడ:ద మహన రరవప
ఇసటట ననస:69-11-735
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:69-11-736
వయససస:60
లస: పప
5956 SQX1343599
పపరర: జయలకడక కకడనరర

5948 SQX0404681
పపరర: కకషషకలమయరర పబసశశటట

95-217/872

భరస : ననగరరజ దదవ
ఇసటట ననస:69-11-733
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హరరననథ బబబయ
ఇసటట ననస:69-11-734
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకహరననధ బబబయ పబసశశటట
ఇసటట ననస:69-11-734
వయససస:35
లస: ససస స
5953 SQX1906858
పపరర: ససబసరరవప గగటటటపరటట

95-220/263

తసడడ:ద యవ రరమ పదసరద దదవ
ఇసటట ననస:69-11-733
వయససస:35
లస: పప
95-2/1350

5937 SQX2242329
పపరర: భబణయ జగత ససరర

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:69-11-731 , 4TH LINE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:69-11-732
వయససస:38
లస: పప

భరస : డక వ యస శభబదమణఖస తరరమన
ఇసటట ననస:69-11-733
వయససస:30
లస: ససస స

5947 SQX2100626
పపరర: శకేసహరననధ బబబయ పబసశశటట

95-217/871

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:69-11-731
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చలయర పరసడద
ఇసటట ననస:69-11-732
వయససస:27
లస: ససస స
5941 SQX1477695
పపరర: గగవరరన తరరమన

5936 SQX2242584
పపరర: యయమన భవరన ససరర

5961 SQX1327619
పపరర: పదవణ కలమయర కకడనరర

95-217/250

తసడడ:ద శకనవరసస కకడనరర
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:30
లస: పప
95-217/252

5964 SQX2436012
పపరర: రరమయ మయలగడ

95-217/873

తసడడ:ద కరమమశశర రరవప మయలగడ
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: ససనత మయలగడ
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95-217/874

భరస : రరమయ మయలగడ
ఇసటట ననస:69-11-737
వయససస:41
లస: ససస స
5968 SQX0020495
పపరర: వనసకట లకడక మరర

95-217/254

95-220/265

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-738
వయససస:49
లస: పప
5974 SQX1426049
పపరర: ననగలకడక బతష
స ల

95-220/266

భరస : బలసజననయవనసకట వర పదసరద
ఇసటట ననస:69-11-740
వయససస:35
లస: ససస స
5980 SQX0634444
పపరర: వనసకటననరరయణ� బబససరన�

95-217/262

95-217/265

95-217/268

భరస : ననననజ పసదపరటట
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:34
లస: ససస స

95-220/267

5978 MLJ3762697
పపరర: రరజ శశఖర బబససరరర

5981 AP151000705112
పపరర: గకహలకడక కసదదపప

5984 MLJ3241536
పపరర: వనసకటభబసకరరవప కసదదపప

5987 SQX1118794
పపరర: జగదదశ జజన రర

95-217/270

5990 SQX2406734
పపరర: శన బససవరరరవ పసదపరటట

5993 SQX2406924
పపరర: ననననజ పసదపరటట
తసడడ:ద సరసబశవరరవప పసదపరటట
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:44
లస: పప

5976 SQX0385492
పపరర: ననగదసరరరదదవ భబససరన

95-217/258

95-217/260

95-217/261
5979 SQX0471870
పపరర: బబలయసజననయవనసకట వర పదసరద
ఓబయల శశటట
తసడడ:ద బబలసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-740
వయససస:37
లస: పప

95-217/263

5982 SQX1138982
పపరర: గణణష కసడచపప

95-217/264

తసడడ:ద భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-741
వయససస:25
లస: పప
95-217/266

5985 SQX0215418
పపరర: యశశద జజన రర

95-217/267

తసడడ:ద ససవరసనరరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-743
వయససస:31
లస: ససస స
95-218/456

5988 MLJ3765864
పపరర: పదమల మసదరపప

95-217/269

భరస : వశశననధనచనరర
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:63
లస: ససస స
95-217/875

తసడడ:ద అకకనన చరర పసదపరటట
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:79
లస: పప
95-217/877

95-217/257

భరస : వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-740
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : ననగరరజ కలమయరర జజన రర
ఇసటట ననస:69-11-743
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వరరచనరర
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:98
లస: పప
5992 SQX2406684
పపరర: ససత రవమక పసదపరటట

5975 SQX0876292
పపరర: యయరవ ససజజత

95-217/256

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-739
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-741
వయససస:55
లస: పప

భరస : శవ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-743
వయససస:56
లస: ససస స
5989 SQX0429589
పపరర: వశశననధనచనరర మసదరపప

5973 SQX0862359
పపరర: ససబస రరవప యయరవ

భరస : వనసకటభబసకరరవప
ఇసటట ననస:69-11-741
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-741
వయససస:29
లస: పప
5986 AP151000705111
పపరర: కలమయరర జజన రర

5972 SQX2286631
పపరర: రమ రజడడర మర

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:69-11-740
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద రమణయఖ�
ఇసటట ననస:69-11-740
వయససస:60
లస: పప
5983 SQX0382986
పపరర: సరయ రరస కసదచపప

తసడడ:ద అసకమకరరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:69-11-738
వయససస:25
లస: పప

95-215/1520

95-217/253

తసడడ:ద అసకమక రరవప యసగల శశటట
ఇసటట ననస:69-11-738
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకమక రరవప యసగలశశటట
ఇసటట ననస:69-11-738
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:69-11-739
వయససస:32
లస: ససస స
95-217/259

5967 SQX1956838
పపరర: పదనకవత యసగల శశటట

95-217/255 5970 SQX1118802
5969 SQX1366005
పపరర: పపరష చసదద రరవప యసగలశశటట
పపరర: శకనవరసరరవప యసగలశశటట

తసడడ:ద కకటట రజడడర మర
ఇసటట ననస:69-11-739
వయససస:46
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-11-739
వయససస:31
లస: ససస స
5977 SQX0385518
పపరర: వనసకట లకకకదదవ ఓబయల శశటట

95-220/264

తసడడ:ద మయలగరడ రరమయ
ఇసటట ననస:69-11-737SAI NILAYAM
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమ రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-738
వయససస:34
లస: ససస స
5971 SQX0453183
పపరర: అసకమక రరవప యసగలశశటట

5966 SQX1808526
పపరర: మయలగరడ ససతతష

5991 SQX2406577
పపరర: అననపపరష పసదపరటట

95-217/876

భరస : సరసబశవరరవప పసదపరటట
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:65
లస: ససస స
95-219/901

5994 SQX0075010
పపరర: రరమయ లకన వరపప

95-220/268

తసడడ:ద బదహకయఖ
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:33
లస: పప
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5995 SQX0857524
పపరర: వర వనసకట రతననచనరర
మసదరపప
తసడడ:ద వశశననధ చనరర
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:46
లస: పప
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5998 MLJ3765005
పపరర: అసకమక రరవప� బతష
స ల�

95-220/269

95-217/272

తసడడ:ద అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:69-11-745
వయససస:34
లస: పప
6001 AP151000705420
పపరర: ససబయసలల యయరస

95-217/275

భరస : ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-746
వయససస:60
లస: ససస స
6004 MLJ2068781
పపరర: వనసకటససబసయఖ తతట

95-217/278

తసడడ:ద వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:69-11-746
వయససస:51
లస: పప
6007 SQX0215129
పపరర: వనసకమక ఈరర

95-217/280

95-220/270

భరస : వజయకలమయర
ఇసటట ననస:69-11-748
వయససస:40
లస: ససస స
6016 SQX0688267
పపరర: పసచచమక చలయర

95-217/285

భరస : తరరపతరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:55
లస: ససస స

6000 MLJ3258175
పపరర: ససబసలకడక తతట

95-217/273

భరస : వనసకటససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-746
వయససస:43
లస: ససస స

95-217/276
6002 SQX1646728
పపరర: వర వనసకట శవ సరయ కలమయర
తతట
తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-11-746
వయససస:22
లస: పప

6003 SQX1646793
పపరర: వరరసజననయయలల ననరర శశటట
తసడడ:ద గయరర బదహకస ననరరశశటట
ఇసటట ననస:69-11-746
వయససస:40
లస: పప

6005 AP151000699196
పపరర: ససబసయఖ యయరస

6006 NDX2777100
పపరర: సరయ కలమయర దదరరగఅలయ

95-217/279

6008 SQX2075398
పపరర: దసరర మక ఈరర

6011 SQX0396887
పపరర: అసక రరవప వరర

6014 SQX1198184
పపరర: ననగరరరనన జజన రర

6017 AP151000705004
పపరర: తరరపతమక చలయర

95-218/457

6020 SQX1241934
పపరర: సరయ కలమయర చలయర

6023 MLJ3240512
పపరర: తరరపతరజడడర మసడచదన స
తసడడ:ద బబలరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:75
లస: పప

95-217/277

94-220/876

తసడడ:ద అదద ననరరయణ దదరరగఅలయ
ఇసటట ననస:69-11-747
వయససస:19
లస: పప
95-217/779

6009 SQX2046175
పపరర: ననగలకడక ఈరర

95-217/780

తసడడ:ద అసకరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:69-11-747
వయససస:19
లస: ససస స
95-220/271

6012 SQX0214957
పపరర: వజయలకడక జజన రర

95-217/281

భరస : వజయకలమయర
ఇసటట ననస:69-11-748
వయససస:31
లస: ససస స
95-217/283

6015 SQX1075846
పపరర: వజయకలమయర జజన రర

95-217/284

తసడడ:ద బదహకయఖ జజన రర
ఇసటట ననస:69-11-748
వయససస:56
లస: పప
95-217/286

6018 SQX0515510
పపరర: చలయర లకకయఖ

95-217/287

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:69-11-749
వయససస:42
లస: పప
95-218/458

తసడడ:ద లకకణ చలయర
ఇసటట ననస:69-11-749
వయససస:26
లస: పప
95-217/289

95-217/271

95-217/274

భరస : వరరసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-11-746
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:69-11-749
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకణ రరవప చలయర
ఇసటట ననస:69-11-749
వయససస:24
లస: పప
6022 AP151000705013
పపరర: ససబసమక మసడచదన స

5999 SQX0215186
పపరర: ససనత ననరశశటట

తసడడ:ద వజయ కలమయర జజన రర
ఇసటట ననస:69-11-748
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:69-11-749
వయససస:39
లస: ససస స
6019 SQX1241942
పపరర: వనసకటటష చలయర

భరస : అపరల రరవప
ఇసటట ననస:69-11-745
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-747
వయససస:44
లస: పప
95-217/282

5997 SQX0215475
పపరర: హనసమయయమక బతష
స ల

భరస : వర వనసకట రతననచనరర మసదరపప
ఇసటట ననస:69-11-744
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసకరరవప ఈరర
ఇసటట ననస:69-11-747
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:69-11-747
వయససస:25
లస: పప
6013 MLJ3765831
పపరర: భదదమక జజనరర

95-220/1192

తసడడ:ద చనససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-11-746
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:69-11-747
వయససస:71
లస: ససస స
6010 SQX0876227
పపరర: సతష వనమయల

5996 SQX2238137
పపరర: వజయ లకడక మసదరపప

6021 SQX0637231
పపరర: లకడక ఈశశరమక మసడచదన స

95-217/288

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-217/290

6024 SQX0773630
పపరర: వజయలకడక మసడచదన సల

95-220/272

భరస : శకనవరస రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:28
లస: ససస స
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6025 SQX0773614
పపరర: మలర మక తవనస
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95-220/273

భరస : వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:33
లస: ససస స
6028 SQX0515783
పపరర: బబలయఖ మసడచదన స

95-220/276

6029 SQX0759563
పపరర: వనసకటటశశరరజడడర తవనస

95-217/292

6032 SQX2422699
పపరర: ససపత కలమయర జరమల
తసడడ:ద జరమల వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:69-11-751
వయససస:64
లస: పప

6034 MLJ3759131
పపరర: సరశనన పపజల

6035 SQX2185601
పపరర: కవత శరవణన ఫపజల

95-217/294

తసడడ:ద కకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:69-11-752
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:36
లస: ససస స
6040 MLJ3762101
పపరర: ససబదమణఖస నలర ననగయ

95-217/299

95-217/302

95-217/305

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-11-757
వయససస:64
లస: పప

95-217/879

6044 MLJ3257920
పపరర: అరరణరతనకలమయరర రరఖల

6047 SQX2193811
పపరర: మయసతనజ బబష షపక

95-217/297

6050 MLJ3267648
పపరర: మలలర శశరర ననతకకక

95-217/300

6053 SQX0245217
పపరర: గసగరభవరన గయతస కకసడ�
భరస : దసరర కకటట� పదభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:69-11-758
వయససస:63
లస: ససస స

95-217/293

6036 SQX0212100
పపరర: పపరరషమ నలయరనగయ

95-217/295

6039 MLJ3259041
పపరర: శవపరరశత నలర వరగయ

95-217/298

6042 MLJ3759107
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప కకడనరర

95-217/301

తసడడ:ద వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:46
లస: పప
95-217/303

6045 SQX0636852
పపరర: అమరరవత తవశమణణ

95-217/304

భరస : తవశమణణ
ఇసటట ననస:69-11-754
వయససస:48
లస: ససస స
95-223/1193

95-223/169

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-757
వయససస:53
లస: ససస స
95-223/171

6033 MLJ3258092
పపరర: రరవత పపజల

భరస : దసరరరపదసరదస
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:53
లస: ససస స

Deleted

95-223/168

95-217/291

భరస : ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద జలయన షపక
ఇసటట ననస:69-11-756
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-757
వయససస:38
లస: ససస స
6052 MLJ3267671
పపరర: ససబబసరరవప ననతకకక

6041 MLJ3759123
పపరర: శకనవరసరరవప కకడనరర

6030 SQX1704998
పపరర: రరమకన దదరరగరలయ

భరస : సరవన
ఇసటట ననస:69-11-752
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-754
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద చచలర యలలమ
ఇసటట ననస:69-11-754
వయససస:58
లస: పప
6049 MLJ3267655
పపరర: ననగలకడక ననతకకక

95-217/878

తసడడ:ద వనసకట శవయఖ
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద రరమయచనరర
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:56
లస: పప
6046 SQX0636225
పపరర: తవశమణణ చచలర యలలమ

6038 MLJ3765773
పపరర: పదసనన కకడనరర

95-220/275

భరస : ఆదదననరరయణ దదరసగల
ఇసటట ననస:69-11-751
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరరరపదసరద
ఇసటట ననస:69-11-753
వయససస:36
లస: పప
6043 MLJ3241767
పపరర: దసరరరపదసరద నలర వరగయ

95-220/277

తసడడ:ద శరవణన ఫపజల
ఇసటట ననస:69-11-752
వయససస:22
లస: ససస స
95-217/296

6027 SQX0758763
పపరర: శకనవరస రజడడర మసడచదన సల

తసడడ:ద తరరపత రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద ఉమ మహహశశర రరవప దదరసగల
ఇసటట ననస:69-11-751
వయససస:44
లస: పప

6037 MLJ3765765
పపరర: మలర శశరర కకడనరర

95-220/274

తసడడ:ద తరరపతరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:69-11-750/1
వయససస:38
లస: పప
6031 SQX1705037
పపరర: ఆదదననరరయణ దదరరగరలయ

6026 SQX0760165
పపరర: ననగరరజడడర మసడచదన సల

6048 SQX0494906
పపరర: లకడక తరరపతమక ననతకకక

95-223/167

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-757
వయససస:30
లస: ససస స
6051 SQX0494914
పపరర: శకనవరసరరవప ననతకకక

95-223/170

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-757
వయససస:35
లస: పప
95-223/172

6054 SQX1383744
పపరర: వర బదహక మమహర సరయ
గయతకకసడ
తసడడ:ద పదకరశ రరవప గయత కకసడ
ఇసటట ననస:69-11-758
వయససస:29
లస: పప

95-223/173
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6055 SQX1956945
పపరర: దదవఖ అమకత లకడక అపలల

95-217/306

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ అపలల
ఇసటట ననస:69-11-759
వయససస:20
లస: ససస స
6058 MLJ2065167
పపరర: లకకకననరరయణ అపలల

95-223/175

95-223/178

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:43
లస: ససస స
6067 SQX2268290
పపరర: నససర షపక

95-223/1194

95-223/184

95-219/357

95-219/902

తసడడ:ద హననమయరరర అయనవవలల
ఇసటట ననస:69-11-771
వయససస:60
లస: పప

95-223/182

95-223/187

95-223/1195

6063 SQX0958496
పపరర: షకకర సయఖద

95-223/180

6066 SQX0958546
పపరర: జజన షపక

95-223/183

6069 SQX2268225
పపరర: రహహమయన షపక

95-223/1196

తసడడ:ద జన షపక
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:18
లస: పప

6071 MLJ2061695
పపరర: చసదదశశఖరరరవప బబరర

95-223/185

6072 SQX0021329
పపరర: రగజజ అసజనన దదవ వసససససటట

95-219/356

భరస : హరర పదసరద వసససససటట
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:39
లస: ససస స

6074 SQX1623876
పపరర: అనల గటటటపలర

95-219/358

6075 SQX0002816
పపరర: హరరపస
ద రద వరససశశటట

95-219/359

తసడడ:ద ససతనరరమయఖ వరససశశటట
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:47
లస: పప
95-221/1225

6080 SQX1791755
పపరర: రమయదదవ అయనవవలల

6083 MLJ3763836
పపరర: ఆదదననరరయణ నడమయననరర
తసడడ:ద సతఖననరరయణ నడమయననరర
ఇసటట ననస:69-11-771
వయససస:78
లస: పప

6078 SQX1166124
పపరర: అశశన కరమననన

95-223/186

భరస : బదహకయఖ
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:26
లస: ససస స
95-219/360

భరస : వనసకటటశశరరర అయనవవలల
ఇసటట ననస:69-11-771
వయససస:51
లస: ససస స
95-219/362

95-223/177

తసడడ:ద రహమయన
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద హరరపస
ద రద వసససశశటట
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరయఖ
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:35
లస: పప
6082 SQX1791649
పపరర: వనసకటటశశరరర అయనవవలల

6065 SQX0958504
పపరర: జజకకర హహససససన సయఖద

6077 SQX2459626
పపరర: అనసష వసససశశటట

6060 MLJ3268612
పపరర: లలయవత� కడడమశశటట �

భరస : జజకకర హహససససన
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద మహన రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద హరర పదసరద వసససశశటట
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:18
లస: ససస స
6079 SQX1166116
పపరర: బదహకయఖ కరమననన

95-223/179

తసడడ:ద ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:69-11-764
వయససస:61
లస: పప

భరస : మహన రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:69-11-770
వయససస:74
లస: ససస స
6076 SQX2371920
పపరర: అనసష వసససశశటట

6062 SQX0958488
పపరర: సస న సయఖద

6068 SQX2232668
పపరర: యశకన షపక

95-223/174

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:69-11-761
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చసదద శశకర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-764
వయససస:53
లస: ససస స
6073 SQX1623843
పపరర: రతనవరవ గటటటపలర

95-223/176

తసడడ:ద ఆదమ సరహహద
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద రఫస షపక
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:39
లస: పప
6070 MLJ2064004
పపరర: అననపపరష బబరర

6059 SQX1383785
పపరర: ననగ రరణణ చదగయ

తసడడ:ద జజకకర హహససససన
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:25
లస: ససస స
95-223/181

6057 MLJ2065266
పపరర: ససమత అపలల

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:69-11-759
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రవ చదగయ
ఇసటట ననస:69-11-761
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:69-11-762
వయససస:25
లస: ససస స
6064 SQX1383827
పపరర: జజకకర షపక

95-217/307

తసడడ:ద lakshmi narayana అపలల
ఇసటట ననస:69-11-759
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:69-11-759
వయససస:39
లస: పప
6061 SQX0958462
పపరర: రహహమ షపక

6056 SQX1956903
పపరర: హరర వరర న శక రరమ అపలల

6081 MLJ3768231
పపరర: మయతనఖలమక నడమయననరర

95-219/361

భరస : ఆదదననరరయణ నడమయననరర
ఇసటట ననస: 69-11-771
వయససస:66
లస: ససస స
95-219/363

6084 SQX0386839
పపరర: రమయదదవ అయనవవలల

95-220/278

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-11-771
వయససస:51
లస: ససస స
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95-219/364

భరస : శకనవరస అననపరజడర డ
ఇసటట ననస:69-11-772
వయససస:45
లస: ససస స
6088 SQX2132132
పపరర: ఆశరలత ఆరరదద

95-219/903

95-220/281

95-220/284

95-219/368

95-219/370

95-219/373

95-219/376

తసడడ:ద ననగ రరజ బబజననడడ
ఇసటట ననస:69-11-777
వయససస:21
లస: పప

6098 SQX2418291
పపరర: అజయ పలర పరటట

6101 AP151000699181
పపరర: మయకరసశశరరరవప జజన రర

6104 SQX1791565
పపరర: వనసకటటశశరరర యరవ

6107 MLJ3257250
పపరర: ససశల శరఖమల

95-219/379

6110 SQX1791334
పపరర: శరసత బజననడడ

95-219/904

6113 SQX1546912
పపరర: అఖల మయతస
తసడడ:ద రరమయరరవప మయతస
ఇసటట ననస:69-11-777
వయససస:23
లస: పప

6093 SQX0453324
పపరర: పరరర సరరధద లసగమలలర

95-220/283

6096 SQX1701127
పపరర: లకడక తరరపతమక పలర పరటట

95-219/367

6099 SQX0688226
పపరర: రసజత జజన రర

95-219/369

భరస : మయకరశశర రరవప జజన రర
ఇసటట ననస:69-11-775
వయససస:34
లస: ససస స
95-219/371

6102 SQX1791458
పపరర: రతనకలమయరర యరవ

95-219/372

భరస : వనసకటటశశరరర యరవ
ఇసటట ననస:69-11-775/1
వయససస:29
లస: ససస స
95-219/374

6105 SQX1791599
పపరర: ఆసజననయయలల యరవ

95-219/375

తసడడ:ద చననకకటయఖ యరవ
ఇసటట ననస:69-11-775/1
వయససస:62
లస: పప
95-219/377

6108 MLJ3240132
పపరర: మయరరత రజడడర శరఖమల

95-219/378

తసడడ:ద రరమరజడడర శరఖమల
ఇసటట ననస:69-11-776
వయససస:42
లస: పప
95-219/380

భరస : ననగరరజ బజననడడ
ఇసటట ననస:69-11-777
వయససస:33
లస: ససస స
95-219/382

95-220/280

తసడడ:ద మరరయదనసస పలర పరటట
ఇసటట ననస:69-11-774
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమ రజడడర శరఖమల
ఇసటట ననస:69-11-776
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద బససవ రజడడర శరఖమల
ఇసటట ననస:69-11-776
వయససస:72
లస: పప
6112 SQX1696582
పపరర: చనరజరససర బబజననడడ

94-219/41

తసడడ:ద ఆసజననయయలల యరవ
ఇసటట ననస:69-11-775/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : మయరరత రజడర డ శరఖమల
ఇసటట ననస:69-11-776
వయససస:34
లస: ససస స
6109 MLJ3240900
పపరర: రరమ రజడడర శరఖమల

6095 NDX2377547
పపరర: మయరరయ దనసస పలర పరటట

6090 SQX0629584
పపరర: మయధవ లత యల

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-11-773
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద రరమయరరవప జజన రర
ఇసటట ననస:69-11-775
వయససస:71
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల యరవ
ఇసటట ననస:69-11-775/1
వయససస:52
లస: ససస స
6106 SQX1697523
పపరర: రజన శరఖమల

95-220/282

తసడడ:ద మరరయదనసస పలర పరటట
ఇసటట ననస:69-11-774
వయససస:19
లస: పప

భరస : మయతదస శశరరరవప జజనరర
ఇసటట ననస:69-11-775
వయససస:45
లస: ససస స
6103 SQX1791490
పపరర: కకటమక యరవ

6092 SQX1218073
పపరర: ససదదప కలమయర లసగమలలర

95-219/366

భరస : పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:69-11-773
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద అరర యఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:69-11-774
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద అరర యఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:69-11-774
వయససస:47
లస: పప
6100 MLJ3768330
పపరర: అరరణకలమయరర జజన రర

95-220/279

తసడడ:ద పరరర సరరధద లసగమలలర
ఇసటట ననస:69-11-773
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:69-11-773
వయససస:32
లస: పప
6097 SQX1827641
పపరర: మయరరయయదనసస పలర పరటట

6089 SQX1546755
పపరర: లలమయన ససమఖ లసగమలలర

6087 AP151000699634
పపరర: వనసకటరజడడర అననపరజడడర

తసడడ:ద ససబబసరజడడర అననపరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-772
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద పరరర సరరధద లసగమలలర
ఇసటట ననస:69-11-773
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదదయఖ అరరదద
ఇసటట ననస:69-11-773
వయససస:30
లస: పప
6094 SQX0074690
పపరర: ససతతశ కలమయర లసగమలలర

95-219/365

భరస : వనసకటరజడడర అననపరజడడర
ఇసటట ననస:69-11-772
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరమయ ఆరరదద
ఇసటట ననస:69-11-773
వయససస:25
లస: ససస స
6091 SQX1900141
పపరర: రరమయ అరరదద

6086 MLJ3257268
పపరర: రమణ అననపరజడడర

6111 SQX1791300
పపరర: తరరపతమక బజననడడ

95-219/381

భరస : వనసకటటశశరరర బజననడడ
ఇసటట ననస:69-11-777
వయససస:69
లస: ససస స
95-219/383

6114 SQX1791342
పపరర: ననగరరజ బజననడడ

95-219/384

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బజననడడ
ఇసటట ననస:69-11-777
వయససస:41
లస: పప
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6115 SQX1827500
పపరర: తరరపఠమక బబజననదద
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95-223/188

భరస : వనసకటటశశరరలల లలట బజరననదద
ఇసటట ననస:69-11-777
వయససస:69
లస: ససస స
6118 MLJ3241148
పపరర: రరమకకకషష పదసరద వనననకలళ

95-219/387

6119 SQX2126696
పపరర: ససబదమణఖస వననననకలలయ

95-219/389

6122 MLJ3768280
పపరర: సరసశత కకపపలరరవపరర

6125 SQX1901701
పపరర: ససరరఖ కకపపలరరవపరర

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస: 69-11-781
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద srinivas కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-11-782
వయససస:20
లస: ససస స

6127 SQX1848324
పపరర: వనసకట లకడక వనదవత
కకపపలరరవపరర
తసడడ:ద శకనవరసస కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-11-782
వయససస:22
లస: ససస స

95-223/955

6128 MLJ3768264
పపరర: శరరష రరకపలర

6130 SQX1138990
పపరర: ససధదర కలమయర రరఖపలర

95-219/397

95-219/400

6134 SQX1139022
పపరర: కలమయరర రరఖపలర

95-223/189

6139 MLJ3759560
పపరర: వనసకటలకడకసతఖణనరరయణ
మతస సటట
తసడడ:ద సతఖననరరయణ మతస సటట
ఇసటట ననస: 69-11-784
వయససస:60
లస: పప

95-219/403

6142 SQX1777549
పపరర: రరఘవ మతసత

95-220/287

6137 MLJ3766250
పపరర: రరణణ మతస సటట

6120 SQX1344340
పపరర: వనసకట అనసశర గరరక

95-219/388

6123 SQX0904714
పపరర: ససరరశ బబబయ కకపపలరరవపరర

95-219/391

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-11-781
వయససస:44
లస: పప
95-219/393

6126 SQX1901735
పపరర: వనసకట లకడక వనదవత
కకపపలరరవపరర
తసడడ:ద శకనవరస కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస:69-11-782
వయససస:22
లస: ససస స

95-219/394

95-219/395

6129 AP151000705155
పపరర: సరయయలల రరకపలర

95-219/396

భరస : మసరసననదవప రరకపలర
ఇసటట ననస: 69-11-783
వయససస:63
లస: ససస స
95-219/398

6132 SQX0636159
పపరర: మసరసననదవప రరకపలర

95-219/399

తసడడ:ద వరరసరశమ రరకపలర
ఇసటట ననస: 69-11-783
వయససస:66
లస: పప
95-220/285

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-783
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-11-783
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ససవర రరమ రరవప మతసత
ఇసటట ననస:69-11-784
వయససస:21
లస: ససస స

95-219/390

తసడడ:ద మసరసన రరవప రరకపలర
ఇసటట ననస:69-11-783
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద మసరసననదవప రరకపలర
ఇసటట ననస: 69-11-783
వయససస:47
లస: పప
6136 SQX1139055
పపరర: రరఖపలర అననష

6131 SQX1908862
పపరర: శకనవరస రరవప రరకపలర

95-219/386

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:69-11-781
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రరకపలర
ఇసటట ననస: 69-11-783
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప రరఖపలర
ఇసటట ననస: 69-11-783
వయససస:26
లస: పప
6133 AP151000699687
పపరర: శకనవరసరరవప రరకపలర

95-219/905

భరస : శకనవరసస కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస: 69-11-781
వయససస:43
లస: ససస స
95-219/392

6117 AP151000705765
పపరర: పపషరలవత వననననకలళ

భరస : ససబదమణఖస వననననకలళ
ఇసటట ననస:69-11-779
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ వననననకలలయ
ఇసటట ననస:69-11-779
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససరరష బబబయ కకపపలరరవపరర
ఇసటట ననస: 69-11-781
వయససస:37
లస: ససస స
6124 SQX1002922
పపరర: శకనవరసస కకపపలరరవపరర

95-219/385

తసడడ:ద రరమకకషష పదసరద వననననకలళ
ఇసటట ననస:69-11-779
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబదమణఖస వననననకలళ
ఇసటట ననస:69-11-779
వయససస:39
లస: పప
6121 MLJ3768306
పపరర: వనజ కకపపలరరవపరర

6116 SQX1314327
పపరర: జయశక వననననకలళ

6135 SQX0390872
పపరర: ననగరశశరరరవప రరఖపలర

95-220/286

తసడడ:ద మసరసననదవప
ఇసటట ననస:69-11-783
వయససస:49
లస: పప
95-219/401

6138 SQX1901958
పపరర: వఆరఎస దతనసతదయ మథదనట

95-219/402

భరస : వనసకటలకకకసతఖననరరయయణ మతస సటట
ఇసటట ననస: 69-11-784
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద వ ఎల సతఖననరరయణ మథదనట
ఇసటట ననస:69-11-784
వయససస:21
లస: పప

95-219/906
6140 SQX2135424
పపరర: వనసకట రవ సరయగయరర
ధతచసతయ
ద
మతచససటట
తసడడ:ద వనసకట లకడక సతఖననరరయణ మతచససటట
ఇసటట ననస:69-11-784
వయససస:20
లస: పప

6141 SQX2152288
పపరర: చకకధర మథదసటట
తసడడ:ద శవరరమయరరవప మథదసటట
ఇసటట ననస:69-11-784
వయససస:19
లస: పప

6143 MLJ3768249
పపరర: ససబబసయమక గయమకడడలర

6144 MLJ3766243
పపరర: శకదదవ గయమకడడలర

భరస : పపరష చసదదరరవప గయమకడడలర
ఇసటట ననస: 69-11-785
వయససస:32
లస: ససస స

95-219/404

95-219/907

95-219/405

భరస : సరసబశవరరవప గయమకడడలర
ఇసటట ననస: 69-11-785
వయససస:38
లస: ససస స
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6145 MLJ3766235
పపరర: పదనకవత గయమకడడలర
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95-219/406

భరస : రరఘవరరవప గయమకడడలర
ఇసటట ననస: 69-11-785
వయససస:58
లస: ససస స
6148 SQX2140820
పపరర: ససబబసయమక గయమయకడడలర

6146 MLJ3759552
పపరర: పపరషచసదదరరవప గయమకడడలర

తసడడ:ద రరఘవరరవప గయమకడడలర
ఇసటట ననస:69-11-785
వయససస:40
లస: పప
95-219/908

6149 SQX2151512
పపరర: ఖలల బబగ మగల

భరస : పపరషచసదద రరవప
ఇసటట ననస:69-11-785 IPD COLONY
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద రశద బబగ మగల
ఇసటట ననస:69-11-786
వయససస:41
లస: పప

6151 SQX2151611
పపరర: రరమమజన బబగయమ మగల

6152 SQX2251684
పపరర: కకషష కలమయర పససమరరస

95-223/1198

భరస : ఖలల బబగ మగల
ఇసటట ననస:69-11-786
వయససస:35
లస: ససస స
6154 MLJ2066355
పపరర: ససజజత ససదనపలర

95-219/409

95-221/28

95-219/413

95-221/29

95-219/911

భరస : వజయ భబసకర రజడడర
ఇసటట ననస:69-11-794
వయససస:36
లస: ససస స

95-219/410

6164 SQX1081082
పపరర: శవ రరజ తలతతటట తలతతటట

6167 SQX1786011
పపరర: రమఖశక పపలకకసడ

95-219/416

6170 MLJ3759586
పపరర: పదసరద బబ జనపలర

95-219/411

6173 SQX1908839
పపరర: లకడక గయడద
భరస : వనసకటటశశరరర గయడద
ఇసటట ననస:69-11-795
వయససస:34
లస: ససస స

6153 SQX2263036
పపరర: పవన కలమయర పపల

95-212/906

6156 SQX1285478
పపరర: ఇసదదరర నగరనస

95-221/27

6159 AP151000705351
పపరర: చసదదకళ తలతతటట

95-219/412

భరస : రరజకలమయర తలతతటట
ఇసటట ననస:69-11-791
వయససస:45
లస: ససస స
95-219/414

6162 AP151000699548
పపరర: రరజకలమయర తలతతటట

95-219/415

తసడడ:ద జయపరల తలతతటట
ఇసటట ననస:69-11-791
వయససస:50
లస: పప
95-221/30

6165 SQX2359164
పపరర: బబలయజ పపలకకసడ

95-219/910

తసడడ:ద నగరశశరరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:69-11-792
వయససస:55
లస: పప
95-221/31

6168 SQX1285569
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

95-221/32

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-11-792
వయససస:35
లస: పప
95-219/417

తసడడ:ద వనసకటససబసయఖ బబ జనపలర
ఇసటట ననస:69-11-794
వయససస:69
లస: పప
95-223/190

95-223/1197

తసడడ:ద ననరరయణ నగరనస
ఇసటట ననస:69-11-790
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలయజ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:69-11-792
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మయరరయయదనసస పలర పరటట
ఇసటట ననస:69-11-794
వయససస:40
లస: ససస స
6172 SQX1035451
పపరర: అననరరధ అలయర

6161 SQX1204601
పపరర: శకనవరసరరవప అటట
ర రర

6150 SQX2251692
పపరర: రజఖలకడక పససమరరస

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:69-11-787
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రరజ కలమయర తలతతటట
ఇసటట ననస:69-11-791
వయససస:26
లస: పప

భరస : బబలయజ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:69-11-792
వయససస:49
లస: ససస స
6169 SQX1694991
పపరర: రమణ పలర పరటట

95-223/1285

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:69-11-791
వయససస:38
లస: పప

భరస : జయపరల తలతతటట
ఇసటట ననస:69-11-791
వయససస:59
లస: ససస స
6166 SQX2358042
పపరర: శరసత పపలకకసడ

6158 SQX1204619
పపరర: పదమల కలమయరర అటట
ర రర

95-219/408

భరస : కకషష కలమయర పససమరరస
ఇసటట ననస:69-11-786
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అటట
ర రర
ఇసటట ననస:69-11-791
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జయపరల తలతతటట
ఇసటట ననస:69-11-791
వయససస:65
లస: ససస స
6163 SQX1080688
పపరర: మరరయమక తలతతటట

95-219/909

తసడడ:ద ననగభబషణస పపరరపస గయల
ఇసటట ననస:69-11-788
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ననరరయణ నగరనస
ఇసటట ననస:69-11-790
వయససస:25
లస: పప
6160 AP151000705066
పపరర: మరరయమక తలతతటట

6155 SQX1241264
పపరర: శకనవరస రరవప పపరరపస గయల

6147 SQX0636605
పపరర: సరసబశవరరవప గయమకడడలర

తసడడ:ద రరఘవరరవప గయమకడడలర
ఇసటట ననస:69-11-785
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద జజగపల పససమరరస
ఇసటట ననస:69-11-786
వయససస:60
లస: పప

భరస : అసకరరరవప ససదనపలర
ఇసటట ననస:69-11-788
వయససస:61
లస: ససస స
6157 SQX1285353
పపరర: చకకవరరస నగరనస

95-219/407

6171 SQX1960111
పపరర: వజయ భబసకర రజడడర ఆళళ

95-219/418

తసడడ:ద లసగరరజడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:69-11-794
వయససస:44
లస: పప
95-219/419

6174 SQX1908847
పపరర: పదక తషమక

95-219/420

భరస : చననరరవప తషమక
ఇసటట ననస:69-11-795
వయససస:46
లస: ససస స
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95-219/421

భరస : రమణ రల
ఇసటట ననస:69-11-795
వయససస:76
లస: ససస స
95-219/424

6181 AP151000705080
పపరర: పపరష చసదదకలమయరర పరరరడకర

95-219/426

95-201/872 6180 MLJ3257896
6179 SQX1989359
పపరర: వనసకట శకనవరస యయదవ నకక
పపరర: పదక నకరక

6182 AP151000699508
పపరర: బబబయరరవప పరరజడకర

95-219/428

భరస : భబసకర రరవప దదసడడ
ఇసటట ననస: 69-11-798
వయససస:42
లస: ససస స

6185 SQX0976480
పపరర: శకకరసత దదసడడ

95-219/427

95-219/431

తసడడ:ద అపరలరరవప దదసడడ
ఇసటట ననస: 69-11-798
వయససస:38
లస: పప

6188 AP151000705242
పపరర: ననగమణణ పచచశశటట

95-219/429

95-221/34

6191 MLJ3768371
పపరర: ససజనఖ చలలవరదద

95-219/432

తసడడ:ద శసకరయఖ
ఇసటట ననస:69-11-801
వయససస:72
లస: పప
6196 MLJ3759537
పపరర: తదననధనసయబబబయ ఇససకపలర

95-219/434

95-219/437

95-219/435

95-219/913

6200 SQX1698166
పపరర: మసజషర పససపపలలటట

6203 SQX1696947
పపరర: చసదనదవత పససపపలలటట
భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-11-805
వయససస:53
లస: ససస స

6189 AP151000699538
పపరర: పపరష చసదదరరవప పబసశశటట

6192 SQX2126084
పపరర: ననగవరనన చలలవరదద

95-219/433

95-219/912

6195 MLJ3763885
పపరర: అయఖపలకలమయర ఇససకపలర

95-219/438

6198 SQX0390146
పపరర: సరయబబబయ ఇససకపలర �
ఇససకపలర
తసడడ:ద హరరపస
ద రద శరక� ఇససకపలర
ఇసటట ననస:69-11-802
వయససస:34
లస: పప

95-219/439

6201 SQX1698125
పపరర: రజత పససపపలలటట

భరస : ఫణణసదద కలమయర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-11-805
వయససస:31
లస: ససస స
95-219/441

95-219/430

95-219/436

తసడడ:ద హరరపస
ద రద ఇససకపలర
ఇసటట ననస:69-11-802
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద పరపయఖశరససస స ఇససకపలర
ఇసటట ననస:69-11-802
వయససస:68
లస: పప

భరస : సరయ పదసరద గసగరరజ
ఇసటట ననస:69-11-803
వయససస:53
లస: ససస స
6202 SQX1698091
పపరర: రరజరసదద కలమయర పససపపలలటట

6197 MLJ3759529
పపరర: హరరపస
ద రద ఇససకపలర

6186 SQX0855064
పపరర: అనల కలమయర దసడడ

భరస : ససబసరరవప
ఇసటట ననస:69-11-801
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద హరరపస
ద రదరరవప ఇససకపలర
ఇసటట ననస:69-11-802
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద హరరపస
ద రద ఇససకపలర
ఇసటట ననస:69-11-802
వయససస:36
లస: పప
6199 SQX2466894
పపరర: ససకనఖ గసగరరజ

6194 MLJ3766227
పపరర: శకలకడక ఇససకపలర

95-221/33

తసడడ:ద కకషషమబరరస పబసశశటట
ఇసటట ననస:69-11-800
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:69-11-801
వయససస:33
లస: ససస స
95-223/1199

6183 SQX1217554
పపరర: వనసకట మహనకకషష నకక

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ మబరరస దసడడ
ఇసటట ననస:69-11-798
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపరష చసదదరరవప పచచశశటట
ఇసటట ననస:69-11-800
వయససస:57
లస: ససస స

6190 SQX0851840
పపరర: హరర ననగ అశశక పచచశశటట
పచచశశటట
తసడడ:ద పపరషచసదదరరవప పచచశశటట
ఇసటట ననస:69-11-800
వయససస:26
లస: పప

95-219/425

తసడడ:ద మలలర సశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:69-11-797
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ మబరరస దదసడడ
ఇసటట ననస:69-11-798
వయససస:29
లస: పప

6187 MLJ3241072
పపరర: ఆదదననరరయణ దదసడడ

95-219/423

భరస : మలలర శశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:69-11-797
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగయర రరవప పరరజడకర
ఇసటట ననస:69-11-797
వయససస:59
లస: పప

6184 MLJ3258613
పపరర: రతనకలమయరర దదసడడ

6177 SQX1197582
పపరర: శకనవరస రజడర డ అయలలరర

తసడడ:ద ననగర రజడడర అయలలరర
ఇసటట ననస:69-11-796
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మలర శశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:69/11/797
వయససస:21
లస: పప

భరస : బబబయరరవప పరరరడకర
ఇసటట ననస:69-11-797
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-11-805
వయససస:38
లస: ససస స

95-219/422

భరస : పసదన ననగర రజడర డ అయలలరర
ఇసటట ననస:69-11-796
వయససస:48
లస: ససస స

6178 SQX1197392
పపరర: సతఖననరరయణ రజడర డ
అయలలరర
తసడడ:ద పసదన ననగర రజడర డ అయలలరర
ఇసటట ననస:69-11-796
వయససస:38
లస: పప

6193 SQX2140192
పపరర: చనన ససబసరరవప చలలవరదద

6176 SQX1197426
పపరర: పదనకవత అయలలరర

95-221/35

95-219/440

భరస : రరజరసదద కలమయర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-11-805
వయససస:32
లస: ససస స
95-219/442

6204 SQX1698216
పపరర: ఫణణసదద కలమయర పససపపలలటట

95-219/443

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-11-805
వయససస:37
లస: పప
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6205 SQX1698059
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

95-219/444

తసడడ:ద ససబసయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-11-805
వయససస:58
లస: పప

95-223/191

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ రజడర డ
ఇసటట ననస:69-11-805
వయససస:33
లస: ససస స

6208 SQX0531822
పపరర: కలరపరటట శకనవరస రరజ

95-223/192

తసడడ:ద నరహరర రరజ
ఇసటట ననస:69-12-95
వయససస:50
లస: పప

6209 SQX2324457
పపరర: మహహదదనన బ షపక

95-219/446

భరస : ఉమయమహహశశరరరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-655
వయససస:48
లస: ససస స
6214 MLJ3258720
పపరర: పదనకవత శశటట ననన

6212 SQX1023308
పపరర: ఇకరసల హహసపసన సయఖద

95-223/1200

భరస : కకటటశశర రరవప శశటట ననన
ఇసటట ననస:69-12-810
వయససస:39
లస: ససస స

6215 MLJ3240629
పపరర: కకటటశశరరరవప శశటట ననన

95-193/1090

95-219/448

తసడడ:ద లసగరరరవప శశటట ననన
ఇసటట ననస:69-12-810
వయససస:48
లస: పప

6217 SQX1197269
పపరర: తషలసస తషమక

95-219/449

తసడడ:ద చనన తషమక
ఇసటట ననస:69-12-811
వయససస:25
లస: ససస స

6218 AP151000705042
పపరర: ఆదదలకడక తషమకల

95-219/452

తసడడ:ద చనన తషమయక
ఇసటట ననస:69-12-811
వయససస:26
లస: పప

6221 AP151000699567
పపరర: చనననరరవప తషమక

95-219/450

95-219/917

తసడడ:ద కర వ రమణ రరవప
ఇసటట ననస:69-12-812
వయససస:32
లస: పప

6224 SQX2387462
పపరర: సరశత కలనపరజడడర

95-219/453

భరస : మహన కకషష తనననరర
ఇసటట ననస:69-12-812
వయససస:24
లస: ససస స
6229 MLJ2060515
పపరర: ననగఝయనస మయతనఖల

95-219/455

తసడడ:ద సరసబశవరరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-814
వయససస:37
లస: ససస స
6232 SQX2384147
పపరర: వర భదద రరవప కలనపరజడడర
తసడడ:ద వనసకటరమణరరవప కలనమమమదదన
ఇసటట ననస:69-12-814
వయససస:36
లస: పప

6227 SQX2350957
పపరర: వజయలకడక కలనపరజడడర

6216 SQX2265551
పపరర: ననగ వనసకట పదసరద శశటట ననన

6219 MLJ3766359
పపరర: అపలలమక తషమకల

6225 SQX0120485
పపరర: కనపరజడడర కకటటశశర రరవప
కనపరజడడర
తసడడ:ద రరమమ రరవప కనపరజడర డ
ఇసటట ననస:69-12-812
వయససస:35
లస: పప

95-219/919

6228 SQX0021667
పపరర: భబనసశక గరజల

6230 MLJ3258456
పపరర: వమలకలమయరర మయతనఖల

6231 AP151000699040
పపరర: సరసబశవరరవప మయతనఖల

95-219/456

95-221/36

95-219/454

తసడడ:ద గగవసదరరవప గరజల
ఇసటట ననస:69-12-814
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వర బదద రరవప కలనపరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-814
వయససస:26
లస: ససస స

95-219/915

95-219/916
6222 SQX2390136
పపరర: వనసకట రమణ రరవప కలనపరజడడర

భరస : వనసకట రమణ రరవప కలనపరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-812, 5TH LANE
వయససస:48
లస: ససస స

6233 SQX2390961
పపరర: ఝనస రరణణ కలనపరజడడర

95-221/1230

95-219/451

95-219/918

భరస : సరసబశవరరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-814
వయససస:57
లస: ససస స
95-219/920

6213 SQX2452746
పపరర: గయరర అఖల సరయననధ రజడర డ
బటటటల
తసడడ:ద రవసదద రజడడర బటటటల
ఇసటట ననస:69-12-808
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వరభదద రరవప కలనపరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-812
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కలనపరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-812
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/1179

95-219/445

భరస : వనసకటసరశమ తషమకల
ఇసటట ననస:69-12-811
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటసరశమ తషమయక
ఇసటట ననస:69-12-811
వయససస:50
లస: పప

6223 SQX2333862
పపరర: కకటటశశర రరవప కలనపరజడడర

6210 MLJ3258431
పపరర: శశషరతనకలమయరర మయతనఖల

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప శశటట ననన
ఇసటట ననస:69-12-810
వయససస:18
లస: పప

భరస : చనననరరవప తషమకల
ఇసటట ననస:69-12-811
వయససస:55
లస: ససస స

6220 SQX1058396
పపరర: కకకషష తషమయక

95-219/914

భరస : వషష
ష బబబయ మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-655
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:69-12-739
వయససస:27
లస: పప
95-219/447

6207 SQX2379311
పపరర: నరసససహరరవప తతనసగయసటర

తసడడ:ద శవరరమయఖ తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-11-806
వయససస:72
లస: పప

భరస : జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-12-472
వయససస:84
లస: ససస స

6211 AP151000705659
పపరర: గసగరభవరన మయతనఖల

6226 SQX2001014
పపరర: అమరరశశరర దదవ కలనపరజడడర

6206 SQX1166066
పపరర: రమణ ఆళళ

95-219/457

తసడడ:ద కకటయఖ మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-814
వయససస:67
లస: పప
95-219/921

6234 MLJ3766318
పపరర: శరరధ మయతనఖల

95-219/458

భరస : మయతనఖలరరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-815
వయససస:60
లస: ససస స
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6235 SQX0002527
పపరర: రరజ శశఖర మయతనఖల
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95-219/459

తసడడ:ద మయతనఖల రరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-815
వయససస:31
లస: పప
6238 SQX1901826
పపరర: చకక వరరర గరడద

95-219/462

95-223/194

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-12-816
వయససస:30
లస: ససస స
6244 SQX1434687
పపరర: సశరరజఖ లకడక కరజజ

95-223/197

95-223/1201

95-223/1202

95-223/203

95-223/205

భరస : రజశతషబబబయ
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:68
లస: ససస స

95-223/198

6254 SQX0566620
పపరర: వనసకట రమణ రరవపలపలర �

6257 SQX0650564
పపరర: రమయదదవ కలర స

95-223/208

6260 MLJ2061729
పపరర: శవమక యయనకజపలర

95-223/200

6263 SQX1685593
పపరర: మహకద రఫస దనదదకలల
తలర : ననసర బ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:23
లస: పప

6243 SQX0566596
పపరర: కకటటశశర రరవప తతట

95-223/196

6246 SQX1434729
పపరర: తషలసస దనస కరజజ

95-223/199

6249 SQX1840859
పపరర: ససతమహలకడక గటటటపలర

95-223/956

భరస : సతఖననరరయణ గటటటపలర
ఇసటట ననస:69-12-821
వయససస:35
లస: ససస స
95-223/201

6252 MLJ3268232
పపరర: మసగమక వషష
ష మలకలయ

95-223/202

భరస : బబపయఖ
ఇసటట ననస:69-12-823
వయససస:50
లస: ససస స
95-223/204

6255 SQX1425512
పపరర: సరయఅసజల పపరరరర

95-217/308

భరస : మహన శవపదసరద పపరరరర
ఇసటట ననస:69-12-825
వయససస:27
లస: ససస స
95-223/206

6258 MLJ3266772
పపరర: కకషషవనణణ కలర స

95-223/207

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:38
లస: ససస స
95-223/209

భరస : ఇసరకయల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:44
లస: ససస స
95-223/211

95-223/193

తసడడ:ద వనసకట కకషష మబరరస కరజజ
ఇసటట ననస:69-12-820
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖయససస పసర దన దచ కల ల
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:43
లస: ససస స
6262 MLJ3268240
పపరర: శవమక కలర స

6251 SQX1308916
పపరర: అశశన వషష
ష మలకల

6240 SQX0566729
పపరర: ససజజత గరదచ

తసడడ:ద వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:69-12-816
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబదహకణఖస�
ఇసటట ననస:69-12-824
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:26
లస: ససస స
6259 SQX1647700
పపరర: నస ర బ దన దచ కలల

95-223/195

తసడడ:ద బబపయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:69-12-823
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద రజడరయఖ
ఇసటట ననస:69-12-823
వయససస:54
లస: పప
6256 SQX1675891
పపరర: హలమ బ షపక

6242 SQX0566679
పపరర: కకషష లల గరదచ

6248 SQX1647643
పపరర: రతన కలమయరర కక ల డన

95-219/461

భరస : శవకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-12-816
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకకషష కకలయ డ
ఇసటట ననస:69-12-821
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:69-12-822
వయససస:35
లస: ససస స
6253 MLJ3268547
పపరర: బబపయఖ నషష
ష మలకల

95-219/463

భరస : సతఖ ననరరయణ గటటటపలర
ఇసటట ననస:69-12-820
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద తషలశ దనస కరజజ
ఇసటట ననస:69-12-820
వయససస:18
లస: పప
6250 SQX2230910
పపరర: అరరణ వనమయల

6239 MLJ3241486
పపరర: వనసకటననగమలలర శశరరరవప
మయతనఖల
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-816
వయససస:42
లస: పప

6245 SQX1685841
పపరర: ససత మహ లకడక గటటటపలర

6237 MLJ3258910
పపరర: జజఖత మయతనఖల

భరస : వనసకట ననగ మలలర శశర రరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-816
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మయతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:69-12-816
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : తషలసస దనస కరజజ
ఇసటట ననస:69-12-820
వయససస:37
లస: ససస స
6247 SQX2332385
పపరర: ఆకరశ కరజజ

95-219/460

తసడడ:ద కకటయఖ మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-815
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద శవ కకటటశశర రరవప గరడద
ఇసటట ననస:69-12-816
వయససస:22
లస: పప
6241 SQX0566661
పపరర: తతట వనసకట ససధనరరణణ

6236 AP151000699189
పపరర: మయతనఖలరరవప మయతనఖల

6261 SQX0958454
పపరర: లకమమక మణణకపలర

95-223/210

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:63
లస: ససస స
95-223/212

6264 SQX1069088
పపరర: సతష కలమయర యయననకరపలర

95-223/213

తసడడ:ద శశషరదదద యయననకరపలర
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:25
లస: పప
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95-223/214 6266 MLJ3268018
6265 SQX1434745
పపరర: ననగ తరరమల బబబయ ఎననకపలర
పపరర: శకనస కలర స

తసడడ:ద శశషరదదద ఎననకపలర
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద రజశతషబబబయ
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:43
లస: పప

6268 SQX1685635
పపరర: ఖయససస పసరర దనదదకలల

95-223/217

తసడడ:ద ఖయససస దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:50
లస: పప

6269 MLJ3268075
పపరర: వనసకటరరవప కలర స

95-219/464

భరస : ననగరశశర రరవప బబ డడర
ఇసటట ననస:69-12-827
వయససస:52
లస: ససస స

6272 SQX2008274
పపరర: ననగరశశర రరవప బబ డడర

6267 MLJ2061703
పపరర: శశషరదదద యయనకజపలర

95-223/216

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:50
లస: పప
95-223/218

తసడడ:ద రజశతషబబబయ
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:64
లస: పప

6271 SQX1908813
పపరర: శవ గసగర బబ డడర

6274 SQX0114934
పపరర: ననగమణణళ balla

95-223/215

6270 SQX0611608
పపరర: రజశతషబబబయ కలర స

95-223/219

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:69-12-826
వయససస:78
లస: పప
95-219/831

తసడడ:ద సస మయలల బబ డడర
ఇసటట ననస:69-12-827
వయససస:52
లస: పప

6273 SQX1804848
పపరర: రరశరక షపక

95-223/220

తసడడ:ద మయజర షపక
ఇసటట ననస:69-12-828
వయససస:30
లస: ససస స
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95-221/37

భరస : రరమకకకషష BALLA
ఇసటట ననస:69-12-829
వయససస:41
లస: ససస స
95-223/223

తసడడ:ద సససగయఖ బళర
ఇసటట ననస:69-12-829
వయససస:45
లస: పప
95-223/225

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-12-832
వయససస:29
లస: ససస స

95-205/856

6281 MLJ3266012
పపరర: భబరత గగరర�

95-223/228

తసడడ:ద శవయఖ గగరర
ఇసటట ననస:69-12-832
వయససస:26
లస: పప

6284 SQX0235887
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప� పరరర�

95-223/226

95-217/781

తసడడ:ద హనసమసత పదసరద మయలగడ
ఇసటట ననస:69-12-834
వయససస:30
లస: పప

6287 SQX0876284
పపరర: పపచచకరయల అసజననయయలల

95-223/229

తసడడ:ద ఆవపలయఖ
ఇసటట ననస:69-12-835
వయససస:52
లస: పప

6290 SQX2023414
పపరర: హజరత పపచనచకయయలయ

95-220/288

6293 SQX1327809
పపరర: నజజక ససలయసనన షపక
భరస : చనన షపక
ఇసటట ననస:69-12-838
వయససస:27
లస: ససస స

6282 SQX1647619
పపరర: సస రర ష గయసటల

95-223/227

6285 MLJ3265881
పపరర: శవయఖ గగర�

95-223/230

6288 SQX0998690
పపరర: రరజమక పపచచకరయల

95-220/289

భరస : రరజయఖ
ఇసటట ననస:69-12-835
వయససస:26
లస: ససస స
95-220/1112

తసడడ:ద రరజయఖ
ఇసటట ననస:69-12-835
వయససస:21
లస: పప
95-221/1231

95-223/224

తసడడ:ద మశయఖ�
ఇసటట ననస:69-12-832
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద రరజయఖ
ఇసటట ననస:69-12-835
వయససస:28
లస: ససస స
95-220/290

6279 SQX1434612
పపరర: అననరరధ గగరర

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గయసటల
ఇసటట ననస:69-12-832
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:69-12-832
వయససస:35
లస: పప

6286 SQX1985969
పపరర: శవ మయలగడ

95-223/222

తసడడ:ద శవయఖ గగరర
ఇసటట ననస:69-12-832
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:69-12-832
వయససస:49
లస: ససస స

6283 SQX1434588
పపరర: శకకరసత గగరర

తసడడ:ద పసదన కకటయఖ పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-12-837
వయససస:40
లస: పప

6278 SQX2517704
పపరర: వసససధర నననసగయనననన

6276 SQX1658327
పపరర: రరఘవనసదద బళర

తసడడ:ద రరమ కకషష బళర
ఇసటట ననస:69-12-829
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద రసగ సరశమ
ఇసటట ననస:69-12-831/2
వయససస:24
లస: ససస స

6280 SQX1057059
పపరర: పపణఖవత పరర

6292 SQX2458370
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలకకటట

95-223/221

భరస : రరమ కకషష బళర
ఇసటట ననస:69-12-829
వయససస:40
లస: ససస స

6277 SQX1658442
పపరర: రరమ కకషష బళర

6289 SQX0998708
పపరర: రరజయఖ పపచచకరయల

6275 SQX1675909
పపరర: ననగమణణ బళర

6291 SQX2451920
పపరర: వనసకట చచనమక పరలకకటట

95-217/887

భరస : కకటటశశర రరవప పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-12-837
వయససస:23
లస: ససస స
95-217/309

6294 MLJ3765740
పపరర: పరరవన శశక

95-217/310

భరస : మహబబబబనన
ఇసటట ననస:69-12-838
వయససస:50
లస: ససస స
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95-217/311

తసడడ:ద మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:69-12-838
వయససస:24
లస: పప
6298 MLJ3241841
పపరర: మహబబబ జజన షపక

95-217/314

95-218/460

95-217/888

95-217/891

95-217/318

6305 SQX2197457
పపరర: సలమ సయద

6308 SQX1704386
పపరర: షపక సససదనబ

6311 SQX1704410
పపరర: షపక రజహమన

95-217/321

6314 MLJ3240348
పపరర: జకకకయయ సయఖద

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:47
లస: ససస స

6317 SQX2211977
పపరర: నససమ సయఖద

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-12-844
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమయసజనఉలల కలచనలకరసత
ఇసటట ననస:69-12-844
వయససస:32
లస: ససస స

95-217/316

6323 SQX2408607
పపరర: శరత చసదద ససకర
తసడడ:ద రరమ కకటటశశర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:69-12-844
వయససస:18
లస: పప

6303 SQX1493832
పపరర: మయబయన సయఖద

95-217/315

6306 SQX2126266
పపరర: శవ ననగఆలమ

95-217/890

6309 SQX0736132
పపరర: నససమ సయఖద

95-217/317

భరస : జకకకయ
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:29
లస: ససస స
95-217/319

6312 SQX1174796
పపరర: జజహహద హహసపసన సయఖద

95-217/320

తసడడ:ద ఖయజ
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:25
లస: పప
95-217/322

6315 MLJ2060903
పపరర: ఖయజజ సయఖద

95-217/323

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:58
లస: పప
95-221/1232

6318 SQX2267201
పపరర: జజసనబ సయద

95-217/892

తసడడ:ద జహహద హహసపసన సయద
ఇసటట ననస:69-12-842 , 6TH LANE
వయససస:20
లస: ససస స
95-217/324

భరస : రసగననథ
ఇసటట ననస:69-12-844
వయససస:36
లస: ససస స
95-217/893

95-218/459

తసడడ:ద రరమరజడడర ననగఆలమ
ఇసటట ననస:69-12-841
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఝయకకకయ సయఖద
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:31
లస: ససస స

94-233/1124 6320 SQX0213363
6319 NDX2957736
పపరర: రరమసజననయయలల కలచనలకరసత
పపరర: తషలసస రసగయ

6322 SQX2227205
పపరర: శవ పరరశత కలచనలకరసత

95-217/889

తసడడ:ద ఖయజజ
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:36
లస: పప
95-218/461

6300 SQX1241884
పపరర: ససబబసయమక జజగరర మబడడ

భరస : గగస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:69-12-841
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద షపక వల
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వల షపక
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:26
లస: పప
6316 SQX1426130
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-223/1203

తసడడ:ద షపక వల
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖయజ
ఇసటట ననస:69-12-842
వయససస:50
లస: ససస స
6313 SQX1118778
పపరర: లతఫ షపక

6302 SQX2181246
పపరర: జజసనబ సయఖద

95-217/313

భరస : రసగరరరవప జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:69-12-840
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:69-12-841
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-841 , 6th line
వయససస:28
లస: పప
6310 SQX1174804
పపరర: సప గరరబ సయఖద

95-221/1531

భరస : జలయన సయఖద
ఇసటట ననస:69-12-840
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన సయద
ఇసటట ననస:69-12-841
వయససస:49
లస: పప
6307 SQX2286573
పపరర: శవ ననగలస

6299 SQX2532554
పపరర: జజకకర హహసపసన సయఖద

6297 SQX0636373
పపరర: చనననసషర షపక

తసడడ:ద మహబబబబనన
ఇసటట ననస:69-12-838
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద జబ సయఖద
ఇసటట ననస:69-12-839
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర జజగరర మబడడ
ఇసటట ననస:69-12-840
వయససస:53
లస: పప
6304 SQX2182996
పపరర: హహసపన సయద

95-217/312

తసడడ:ద మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:69-12-838
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద అమర
ఇసటట ననస:69-12-838
వయససస:55
లస: పప
6301 SQX1241868
పపరర: రసగరరరవప జజగరర మబడడ

6296 SQX1232719
పపరర: సనరజ షపక

6321 MLJ3762366
పపరర: రసగననధ రసగయ

95-217/325

తసడడ:ద రరమబదహకస
ఇసటట ననస:69-12-844
వయససస:40
లస: పప
95-219/922

6324 SQX2183788
పపరర: శవ కరసవసపత

95-217/894

తసడడ:ద ననసచనరయఖ కరసవసపత
ఇసటట ననస:69-12-845
వయససస:29
లస: పప
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95-217/326

తసడడ:ద ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-12-847
వయససస:25
లస: ససస స
6328 MLJ3762580
పపరర: ననరరయణ ననలశశటట

95-217/329

95-217/331

95-217/334

95-217/337

భరస : ధరక ననగరసదదరరవప
ఇసటట ననస:69-12-851
వయససస:35
లస: ససస స
6340 MLJ3762564
పపరర: లకకకనరసససహరరవప యలవరరస

95-217/340

95-217/343

95-217/344

తసడడ:ద భర రరజ కరగత
ఇసటట ననస:69-12-856
వయససస:27
లస: ససస స

95-217/335

6338 SQX0637207
పపరర: శరసతనకలమయరర యలవరరస

95-217/338

6344 SQX2196384
పపరర: శఖమల మగయళళళరర

6347 SQX1327494
పపరర: రవకలమయర రజడడర మగడ

95-217/347

6350 SQX1670355
పపరర: కరరణనన కరగసటట

6353 SQX0213421
పపరర: లలయకలమయరర కసగరటట
భరస : బసగరరరరరజ
ఇసటట ననస:69-12-856
వయససస:31
లస: ససస స

6333 SQX1704691
పపరర: పరరశతమక వనలలలరర

95-217/333

6336 SQX0636886
పపరర: ననగలకడక యలమరరస

95-217/336

6339 SQX0636498
పపరర: అరవసదసకమయర యలమరరస

95-217/339

తసడడ:ద ననగరసదద
ఇసటట ననస:69-12-851
వయససస:29
లస: పప
95-217/341

6342 SQX1197830
పపరర: కరరమయలయర షపక

95-217/342

తసడడ:ద బయడద సరహ బ షపక
ఇసటట ననస:69-12-852
వయససస:56
లస: పప
95-217/896

6345 SQX2285757
పపరర: ఎజజద మగయళళళరర

95-219/923

తసడడ:ద ఏససరతనస మగయళళళరర
ఇసటట ననస:69-12-853
వయససస:27
లస: పప
95-217/345

6348 MLJ3762499
పపరర: రరమచసదనదరజడడర మగడ

95-217/346

తసడడ:ద వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:69-12-854
వయససస:61
లస: పప
95-9/749

తసడడ:ద బసగ రరవప రరజ కరగసటట
ఇసటట ననస:69-12-856
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/886

95-217/330

భరస : లకకకనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-12-851
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమచసదనద రజడడర మగడ
ఇసటట ననస:69-12-854
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అరసవలర
ఇసటట ననస:69-12-855
వయససస:41
లస: ససస స
6352 SQX1737162
పపరర: వనధవత కరగసటట

6335 SQX1547662
పపరర: సతఖ సనరఖ పదకరష బబబయ
వనలలలరర
తసడడ:ద శవ చనరర వనలలలరర
ఇసటట ననస:69-12-850
వయససస:43
లస: పప

6341 AP151000699119
పపరర: ధరకననగరసదదరరవప ఎలమరరస

6330 SQX0435404
పపరర: ననగలకడక వనలపపరర

భరస : ససవర చనరర వనలలలరర
ఇసటట ననస:69-12-850
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఎజజద మగయళళళరర
ఇసటట ననస:69-12-853
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమచసదద రజడడర
ఇసటట ననస:69-12-854
వయససస:58
లస: ససస స
6349 SQX1704774
పపరర: లకడక ససనతన అరసవలర

95-217/332

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-12-851
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద చసదద శశఖర దసబబ
ఇసటట ననస:69-12-853
వయససస:23
లస: పప
6346 SQX0710426
పపరర: రరమ లకడక మగడన

6332 SQX0435644
పపరర: వజయ లకడక వనలపపరర

95-217/328

భరస : ననగమయఖ చనరర
ఇసటట ననస:69-12-850
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లసగరచనరర
ఇసటట ననస:69-12-851
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద ధరకలసగరచనరర
ఇసటట ననస:69-12-851
వయససస:40
లస: పప
6343 SQX1906775
పపరర: సరయ చరణ దసబబ

95-217/895

భరస : సతఖసనరర పదకరశరసబయ
ఇసటట ననస:69-12-850
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద శవచనరర
ఇసటట ననస:69-12-850
వయససస:38
లస: పప
6337 SQX0637181
పపరర: పదనకవత యలమరరస

6329 SQX2204212
పపరర: బబ నససర షపక

6327 SQX0741090
పపరర: ససరరష నలశశటట

తసడడ:ద ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-12-847
వయససస:27
లస: పప

భరస : షరకత అల షపక
ఇసటట ననస:69-12-847
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ పదసరద కలసదరరస
ఇసటట ననస:69-12-850
వయససస:33
లస: ససస స
6334 MLJ3762598
పపరర: ననగమయఖచనరర వనలలలరర

95-217/327

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-12-847
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద షణయకఖస
ఇసటట ననస:69-12-847
వయససస:49
లస: పప
6331 SQX1906825
పపరర: పపషల లల కలసదరరస

6326 SQX0436220
పపరర: సరసశత నలశశటట

6351 SQX1727122
పపరర: ససజజత కరగసటట

95-95/1045

భరస : బసగరరజ కరగసటట
ఇసటట ననస:69-12-856
వయససస:30
లస: ససస స
95-217/348

6354 SQX1258772
పపరర: రవ కలమయర కసగటట

95-217/349

తసడడ:ద బసగరరరకజ కసగటట
ఇసటట ననస:69-12-856
వయససస:31
లస: పప
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6355 AP151000699384
పపరర: బసగరరరరరజ కసగటట

95-217/350

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-12-856
వయససస:65
లస: పప
6358 SQX0383448
పపరర: జలయన సయఖద

95-217/353

6359 SQX2521086
పపరర: సబర సయఖద

95-217/354

6362 MLJ2061588
పపరర: కలలర న బ సయఖద

తసడడ:ద కనకరచనరర దవళళసశరపప
ఇసటట ననస:69-12-861
వయససస:26
లస: పప
95-217/358

95-217/361

95-217/364

95-217/367

తసడడ:ద సనరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:28
లస: పప

6374 MLJ3762382
పపరర: వర బదహకస తణయకల

6377 MLJ3762556
పపరర: మయబయససబబన సయఖద

95-217/370

6380 MLJ3765781
పపరర: పదనకవత పరరర పలర

95-217/359

6383 SQX1075796
పపరర: హరదదవ పరరర పలర
తసడడ:ద సనరఖననరరయణ పరరర పలర
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:32
లస: పప

6363 MLJ3762572
పపరర: ఖయజజ సయఖద

95-217/356

6366 SQX2184968
పపరర: శరరద ధవళళశశరపప

95-217/898

6369 SQX1161587
పపరర: వరససత తణయకల

95-217/360

భరస : శరఖమ సససదరస
ఇసటట ననస:69-12-862
వయససస:36
లస: ససస స
95-217/362

6372 MLJ3762416
పపరర: రవసధర బబబయ తణయకల

95-217/363

తసడడ:ద వర బదహకస
ఇసటట ననస:69-12-862
వయససస:41
లస: పప
95-217/365

6375 SQX1646744
పపరర: సళక సవఏఢ

95-217/366

తసడడ:ద శభబనన మభయ
ఇసటట ననస:69-12-863
వయససస:23
లస: ససస స
95-217/368

6378 SQX1075804
పపరర: జయశక సతచస నపలర

95-217/369

భరస : లకకణ చనరర సతచస నపలర
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:36
లస: ససస స
95-217/371

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:56
లస: ససస స
95-217/373

95-220/291

భరస : కణక చరర ధవళళశశరపప
ఇసటట ననస:69-12-861
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద సతనసర
ఇసటట ననస:69-12-863
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనవఖటబద టసఖశళ
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:45
లస: ససస స
6382 SQX1160860
పపరర: వరరట వరక పరరర పలర

95-217/897

తసడడ:ద వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:69-12-862
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:69-12-863
వయససస:43
లస: ససస స
6379 SQX1646736
పపరర: గగఇననసమవ టసఖశళ

6371 MLJ3762408
పపరర: శరఖససససదర తణయకల

6360 SQX0759506
పపరర: కరరమయలయర సయఖద

తసడడ:ద సతనసర
ఇసటట ననస:69-12-860/2
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వరబదహకస
ఇసటట ననస:69-12-862
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వర బదహకస
ఇసటట ననస:69-12-862
వయససస:43
లస: పప
6376 MLJ2061539
పపరర: మమహరరన సయఖద

95-217/355

తసడడ:ద జలయన సయయద
ఇసటట ననస:69-12-861/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : వరబదహకస
ఇసటట ననస:69-12-862
వయససస:66
లస: ససస స
6373 MLJ3762390
పపరర: భబసకరరరవప తణయకల

6368 SQX1646777
పపరర: జజవనద హహసపసన సయయద

95-217/352

తసడడ:ద సతనసర
ఇసటట ననస:69-12-860/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట చరర ధవళళశశరపప
ఇసటట ననస:69-12-861
వయససస:58
లస: పప

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:69-12-861/1
వయససస:47
లస: ససస స
6370 SQX0436006
పపరర: పదనకవత తణయకల

95-217/969

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:69-12-860/2
వయససస:78
లస: ససస స

95-217/357 6365 SQX2198976
6364 SQX1258806
పపరర: హహమసత కలమయర దవళళసశరపప
పపరర: కణక చరర ధవళళశశరపప

6357 SQX0385591
పపరర: సబర సయఖద

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:69-12-860
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జలయన సయఖద
ఇసటట ననస:69-12-860
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ
ఇసటట ననస:69-12-860/2
వయససస:26
లస: ససస స

6367 MLJ2061521
పపరర: షరహహదన సయఖద

95-217/351

తసడడ:ద రరమ కకటటశశర రరవప బబచస
ఇసటట ననస:69-12-859
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద సతనసర
ఇసటట ననస:69-12-860
వయససస:44
లస: పప
6361 SQX1161405
పపరర: షరహహన సయఖద

6356 SQX1906635
పపరర: వనసకట అరరణ కలమయర బబచస

6381 SQX0741223
పపరర: జయచసదద పస తషలలరర

95-217/372

తసడడ:ద రవ రరమ చసదదరరవప పస తషలలరర
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:28
లస: పప
95-217/374

6384 MLJ3762424
పపరర: సనరఖననరరయణ పరరర పలర

95-217/375

తసడడ:ద ననగభబషణనచనరర
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:61
లస: పప
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6385 SQX1986231
పపరర: శరకవణణ పస తషలలరర
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95-217/782

భరస : జయచసదద పస తషలలరర
ఇసటట ననస:69-12-865
వయససస:21
లస: ససస స
6388 SQX2310472
పపరర: హహసపన బ షపక

95-216/1126

Deleted
95-223/231

భరస : ఖర ల షపక
ఇసటట ననస:69-12-870
వయససస:39
లస: ససస స
6394 SQX2300085
పపరర: కరరస షపక

95-219/925

95-223/235

95-223/238

95-223/240

95-223/232

6395 SQX0006684
పపరర: జజనస షపక

6398 SQX1685957
పపరర: సలమయదదనన షపక

6401 SQX0310300
పపరర: శక శరత రరవపరర

6404 SQX0004697
పపరర: శరరష ధనళపపడడ

95-223/243

6407 MLJ2063626
పపరర: రవకలమయర ధనళపపడడ

95-223/233

6410 SQX1685882
పపరర: తదవనణణ గబడపరటట

6393 SQX2304947
పపరర: గవరహర షపక

95-223/236

95-223/237

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:69-12-872
వయససస:58
లస: పప
95-223/239

6402 SQX0389643
పపరర: రవ చదగయ�

95-223/958

తసడడ:ద వనసకట కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:69-12-873
వయససస:33
లస: పప
95-223/241

6405 MLJ2063642
పపరర: వజయలకడక ధనళపపడడ

95-223/242

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:69-12-874
వయససస:58
లస: ససస స
95-223/244

6408 MLJ2063089
పపరర: కకషరషరరవప ధనళపపడడ

95-223/245

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-12-874
వయససస:63
లస: పప
95-223/247

6411 MLJ2068047
పపరర: శవమక గబడపరటట
భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:69-12-876
వయససస:53
లస: ససస స

6412 MLJ2065597
పపరర: శకనవరసరరవప గబడపరటట

6413 SQX0220764
పపరర: రగశయఖ గబడపరటట

6414 SQX1685403
పపరర: రరజఖ లకడక మయతకత

తసడడ:ద పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:69-12-876
వయససస:58
లస: పప

95-223/234

6399 SQX0007146
పపరర: హహసపసన షపక

భరస : శవ ననగ శకనవరస రరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:69-12-876
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద రగశయఖ
ఇసటట ననస:69-12-876
వయససస:39
లస: పప

95-219/924

6396 SQX1894427
పపరర: మహహదదనన బ షపక

భరస : శవ ననగ శకనవరసరరవప గబడపరటట
ఇసటట ననస:69-12-876
వయససస:22
లస: ససస స
95-223/249

95-4/1002

భరస : షపక షపక
ఇసటట ననస:69-12-872
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:69-12-874
వయససస:39
లస: పప
95-223/246

6390 SQX2049302
పపరర: హహజజయయల షపక

భరస : అలయభబక షపక
ఇసటట ననస:69-12-871
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:69-12-874
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:69-12-874
వయససస:38
లస: పప
6409 SQX1894492
పపరర: తదవనణణ గబడపరటట

6392 SQX1658277
పపరర: ఖలల షపక

95-220/293

తసడడ:ద ఖలల షపక
ఇసటట ననస:69-12-870
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ఆనసద రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:69-12-873
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:69-12-874
వయససస:30
లస: ససస స
6406 MLJ2063097
పపరర: ససధనకర ధనళపపడడ

భరస : లకకణరరవప�
ఇసటట ననస:69-12-868
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:69-12-872
వయససస:22
లస: పప

భరస : శక శరత రరవపరర
ఇసటట ననస:69-12-873
వయససస:33
లస: ససస స
6403 SQX0005058
పపరర: జజఖత ధనళపపడడ

95-223/957

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:69-12-872
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద చన దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:69-12-872
వయససస:21
లస: పప
6400 SQX0413963
పపరర: వజయ లకడక రరవపరర

6389 SQX0114926
పపరర: మసరసన షపక�

6387 SQX0876417
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:ద బబషర
ఇసటట ననస:69-12-867
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మయసరసఫర షపక
ఇసటట ననస:69-12-870
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద అలయభబక షపక
ఇసటట ననస:69-12-871
వయససస:18
లస: పప
6397 SQX1685346
పపరర: ఫయయజ షపక

95-220/292

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:69-12-867
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:69-12-867 , 6 LINE
వయససస:47
లస: ససస స
6391 SQX1685775
పపరర: ననరన హన షపక

6386 SQX0386623
పపరర: రరజజశన షపక

95-223/250

95-223/248

95-223/251

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మయతకత
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:21
లస: ససస స
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6415 SQX1685544
పపరర: సలయక షపక
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95-223/252

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:21
లస: ససస స
6418 MLJ3267184
పపరర: షకకననబ షపక�

95-223/255

95-223/258

95-221/38

95-219/466

95-219/469

95-223/260

95-219/472

తసడడ:ద కకటయఖ కకసగల
ఇసటట ననస:69-12-885
వయససస:51
లస: పప

6428 AP151000705282
పపరర: కగసలఖ దదవ తననరర

6431 AP151000699560
పపరర: అసకమకరరవప తననరర

6434 SQX1031756
పపరర: ననగ సరళ ననననగయసడర

6437 MLJ3764099
పపరర: రరమకకటటశశరరవప సససకర

95-219/474

95-221/41

6440 SQX1342971
పపరర: భవరన చపల

95-223/257

6423 SQX1908888
పపరర: ననగలకడక దసరర స

95-219/465

6426 SQX1687359
పపరర: కకసడన రజడర డ బబసస

95-221/40

తసడడ:ద ఓబయల రజడడర బబసస
ఇసటట ననస:69-12-879
వయససస:43
లస: పప
95-219/467

6429 SQX0664839
పపరర: మహనకకషష తననరర

95-219/468

తసడడ:ద అసకమకరరవప తననరర
ఇసటట ననస:69-12-882
వయససస:31
లస: పప
95-219/470

6432 SQX2000909
పపరర: వనసకట ససరజఖ ననమ

95-219/832

భరస : పవన కలమయర తననరర
ఇసటట ననస:69-12-882
వయససస:28
లస: ససస స
95-223/261

6435 MLJ3768652
పపరర: భవరన సససకర

95-219/471

భరస : రరమకకటటశశరరరవప సససకర
ఇసటట ననస:69-12-884
వయససస:43
లస: ససస స
95-219/473

తసడడ:ద పపరష చసదదరరవప సససకర
ఇసటట ననస:69-12-884
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప నకక
ఇసటట ననస:69-12-885
వయససస:33
లస: ససస స
6442 SQX1080647
పపరర: వనసకట సరశమ కకసగల

95-221/39

తలర : ససశల ననననగయసడర
ఇసటట ననస:69-12-883
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమరరస పరతషదణణ
ఇసటట ననస:69-12-884
వయససస:71
లస: ససస స
6439 SQX1342948
పపరర: దదపసస నకక

6425 SQX1687318
పపరర: మణణకసఠ రజడడర బబసస

6420 SQX0643296
పపరర: ననగరరరనన కరకకననడ

భరస : అసకమకరరవప దసరర స
ఇసటట ననస:69-12-879
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ తననరర
ఇసటట ననస:69-12-882
వయససస:60
లస: పప

భరస : అసకమక రరవప తననరర
ఇసటట ననస:69-12-882
వయససస:54
లస: ససస స
6436 MLJ3768660
పపరర: సశరరజఖస పరతషదణణ

95-223/259

భరస : అసకమరరవప తననరర
ఇసటట ననస:69-12-882
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకమకరరవప తననరర
ఇసటట ననస:69-12-882
వయససస:35
లస: పప
6433 SQX1309278
పపరర: కగసలఖ దదవ తననరర

6422 SQX1686278
పపరర: శవ పదసరద లకడక శశటట

95-223/254

తసడడ:ద ధరపత రరవప
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద కకసడన రజడడర బబసస
ఇసటట ననస:69-12-879
వయససస:22
లస: పప

భరస : మహహశ బబబయ సమగగషసట
ఇసటట ననస:69-12-882
వయససస:33
లస: ససస స
6430 MLJ3759644
పపరర: పవన కలమయర తననరర

95-223/256

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర లకడక శశటట
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకసడన రజడడర బబసస
ఇసటట ననస:69-12-879
వయససస:38
లస: ససస స
6427 SQX0021535
పపరర: అరరణకలమయరర సమగగషసట

6419 SQX1521195
పపరర: అకసర పఠరన

6417 SQX0674549
పపరర: సరవతద కజ

భరస : ననగరరరనన
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ఛనన బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:33
లస: పప
6424 SQX1687334
పపరర: ససతరరవమక బబసస

95-223/253

భరస : శవ పదసరద లకడక శశటట
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రగఫ�
ఇసటట ననస:69-12-878
వయససస:64
లస: ససస స
6421 SQX0643312
పపరర: రషసద షపక

6416 SQX1686252
పపరర: లకడక లకడక శశటట

6438 SQX1704741
పపరర: శకనవరస అరసవలర

95-217/376

తసడడ:ద శసకర చనరర అరసవలర
ఇసటట ననస:69-12-885
వయససస:43
లస: పప
95-219/475

6441 SQX1342930
పపరర: కకటటసససరరవ నకక

భరస : సరయరరస చపల
ఇసటట ననస:69-12-885
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలయజ నకక
ఇసటట ననస:69-12-885
వయససస:38
లస: పప

95-221/1168
6443 SQX1082593
పపరర: దదవర ననగ సరదదశ
ramanaboena
భరస : వనసకట రరమయఖ ramanaboena
ఇసటట ననస:69.-12-885
వయససస:24
లస: ససస స

6444 MLJ3258860
పపరర: కలమయరర మబళర

95-219/476

95-219/477

భరస : సనరరఖ చసదదరరవప మబళళ
ఇసటట ననస:69-12-886
వయససస:50
లస: ససస స
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6445 MLJ3240942
పపరర: బబజజససతనరరమ మయళర
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95-219/478

తసడడ:ద సనరఖచసదదరరవప మయళళ
ఇసటట ననస:69-12-886
వయససస:38
లస: పప
6448 SQX1344126
పపరర: ససజలకడక గగపసరజడడర

95-219/481

95-219/484

95-219/926

95-219/488

95-219/491

6455 SQX0074237
పపరర: సరరనర సరలలహ� షపక�

6458 MLJ3769098
పపరర: నసదదన చకకవరస

6461 SQX1854181
పపరర: నరకల మమరర కకడకగసటట

95-219/494

6464 SQX0075267
పపరర: అరరననత�ద మయతనఖల�

6467 SQX1908730
పపరర: పపనననరరవప కరటటరర

తసడడ:ద సరయ సతఖననరరయణ మమదరమమటర
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద ససతనరరమయఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:69-12-891
వయససస:62
లస: పప

6469 SQX1897800
పపరర: వజయలకడక కరటటరర

6470 SQX2369668
పపరర: వజయ లకడక కరటటరర

95-221/45

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:69-12-891
వయససస:56
లస: ససస స
6472 AP151000705070
పపరర: భవరన మయతనఖల
భరస : రరజజరరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-893
వయససస:74
లస: ససస స

95-221/42

భరస : పపనన రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:69-12-891 ,
వయససస:55
లస: ససస స
95-219/496

95-219/483

6453 SQX0503789
పపరర: షమఉలయర షపక

95-219/486

6456 MLJ3769130
పపరర: ఉదయలకడక కరజజ

95-219/487

భరస : లజపతరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:69-12-889
వయససస:49
లస: ససస స
95-219/489

6459 SQX1854173
పపరర: శకదదవ కకడకగసటట

95-219/490

తసడడ:ద చచననయఖ కకడకగసటట
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:34
లస: ససస స
95-219/492

6462 SQX1854207
పపరర: ససరర కకడకగసటట

95-219/493

తసడడ:ద చచననయఖ కకడకగసటట
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:39
లస: పప
95-221/43

తసడడ:ద వనసకయఖ� మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:36
లస: పప
95-223/1204

6450 MLJ3240421
పపరర: నరరసరజడడర గగపసరజడడర

తసడడ:ద సరరనర షపక
ఇసటట ననస:69-12-888
వయససస:29
లస: పప

భరస : చచననయఖ కకడకగసటట
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరయఖ కకడకగసటట
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:56
లస: పప
6466 SQX2183630
పపరర: పదవణ చకకవరరస మమదరమమటర

95-219/485

భరస : కకటటశశరరరజ చకకవరరస
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరజ కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:47
లస: ససస స
6463 SQX1854199
పపరర: చచననయయ కకడకగసటట

6452 MLJ2062958
పపరర: రజయయససలయసనన షపక

6465 SQX0531780
పపరర: కలరపరటట శరరష

95-223/262

తసడడ:ద నరసససహరరజ
ఇసటట ననస:69-12-890
వయససస:29
లస: ససస స
95-219/495

95-221/44
6468 SQX0620179
పపరర: పదనకవత మయతనఖల� మయతనఖల

భరస : ఆదదననరరయణ� మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-891
వయససస:39
లస: ససస స
95-219/927

6471 SQX2286706
పపరర: వహహద షపక

95-217/899

తసడడ:ద కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:69-12-892
వయససస:45
లస: ససస స

95-219/497 6474 SQX1425744
6473 AP151000699098
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప మయతనఖల
పపరర: నవఖ శవ కకరస ర మయతనఖల

తసడడ:ద రరజజరరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-893
వయససస:53
లస: పప

95-219/480

తసడడ:ద వరరరజడడర గగపసరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-887
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:69-12-888
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద కకటట లసగస కరజజ
ఇసటట ననస:69-12-889
వయససస:59
లస: పప
6460 MLJ3769023
పపరర: ససలలచన కలరపరటట

95-219/482

భరస : సరరనర షపక
ఇసటట ననస:69-12-888
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : షమవపలయర
ఇసటట ననస:69-12-888
వయససస:22
లస: ససస స
6457 MLJ3764321
పపరర: లజపతరరవప కరజజ

6449 MLJ3257664
పపరర: గరత గగపసరజడడర

6447 SQX1810548
పపరర: మలర ఖయరరనన చనరర మసచ

తసడడ:ద పపలర యఖ చనరర మసచ
ఇసటట ననస:69-12-886
వయససస:63
లస: పప

భరస : నరరసరజడడర గగపసరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-887
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద సరరనర సలలహ షపక
ఇసటట ననస:69-12-888
వయససస:26
లస: ససస స
6454 SQX2127355
పపరర: షరహహద బబగస షపక

95-219/479

తసడడ:ద ససతయఖ మయళళ
ఇసటట ననస:69-12-886
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద నరరస రజడడర గగపసరజడడర
ఇసటట ననస:69-12-887
వయససస:25
లస: ససస స
6451 SQX0959395
పపరర: కలరరరద షపక

6446 MLJ3240934
పపరర: సనరఖచసదదరరవప మయళర

95-221/46

తసడడ:ద ఉమయమహహశశర రరవప మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-12-893
వయససస:26
లస: ససస స
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6475 MLJ2066983
పపరర: వనజజ రరమశశటట
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95-219/498

భరస : పపదమకలమయరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:69-12-895
వయససస:37
లస: ససస స
6478 MLJ3240710
పపరర: మయరళకకషష రరమశశటట

95-219/501

95-223/265

95-219/504

95-219/507

95-221/49

95-219/512

95-219/514

తసడడ:ద జవనసకమయర కకకకకలగడర
ఇసటట ననస:69-13-902
వయససస:37
లస: పప

6488 AP151000699368
పపరర: వనసకట సరశమ తతట

6491 SQX1344100
పపరర: లయవణఖ బయయఖ

6494 MLJ3241650
పపరర: బదహహకశశరరరవప బయయఖ

6497 MLJ3766383
పపరర: మయతనఖలమక పరణణ

95-223/1205

6500 SQX2147619
పపరర: రరమ సరయ దదడడర

95-219/508

6503 MLJ3241296
పపరర: ఉదయసరగర కకకకకలగడర
తసడడ:ద జవనసన కకకకకలగడర
ఇసటట ననస:69-13-902
వయససస:45
లస: పప

6483 MLJ3258712
పపరర: శరకవరణణ తతట

95-219/503

6486 AP151000699559
పపరర: శకనవరస తతట

95-219/506

6489 SQX1472737
పపరర: శక కరసత వలల
ర రర

95-221/48

తసడడ:ద శకనస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:69-12-900
వయససస:27
లస: పప
95-219/510

6492 MLJ3259033
పపరర: అమకణణష బయయఖ

95-219/511

భరస : బదహహకసశరరరవప బయయఖ
ఇసటట ననస:69-13-900
వయససస:55
లస: ససస స
95-219/513

6495 SQX0075432
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బయఖ

95-221/50

తసడడ:ద బదహహకశశరరరవప బయఖ
ఇసటట ననస:69-13-900
వయససస:34
లస: పప
95-219/515

6498 AP151000699029
పపరర: ససబబసరరవప పరణణ

95-219/516

తసడడ:ద మయసలయఖ పరణణ
ఇసటట ననస:69-13-901
వయససస:70
లస: పప
95-223/1206

తసడడ:ద శసకరరవప దదడడర
ఇసటట ననస:69-13-901
వయససస:18
లస: పప
95-219/518

95-223/263

తసడడ:ద వనసకట సరశమ తతట
ఇసటట ననస:69-12-898
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబసరరవప పరణణ
ఇసటట ననస:69-13-901
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దదడడర
ఇసటట ననస:69-13-901
వయససస:28
లస: ససస స
6502 MLJ3241726
పపరర: కకరణ కలమయర కకకకకలగడర

95-219/505

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బయయఖ
ఇసటట ననస:69-13-900
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప దదడడర
ఇసటట ననస:69-13-901
వయససస:27
లస: ససస స
6499 SQX2142743
పపరర: లకడక పదక దదడడర

6485 MLJ3258753
పపరర: తషలసస లకడక తతట

6480 MLJ2061638
పపరర: ఆయషర షపక

భరస : శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:69-12-898
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ కరసతష బయయఖ
ఇసటట ననస:69-13-900
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహహకశశరరరవప బయయఖ
ఇసటట ననస:69-13-900
వయససస:38
లస: పప
6496 SQX1901859
పపరర: లకడక పదక దదడడర

95-219/502

తసడడ:ద రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-12-898
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప చచననన
ఇసటట ననస:69-12-1442
వయససస:30
లస: పప
6493 MLJ3241510
పపరర: శవకరసత బయయఖ

6482 SQX1344142
పపరర: వజయవరణణ తతట

95-219/500

భరస : చనదసస గరరర
ఇసటట ననస:69-12-897
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరశమ తతట
ఇసటట ననస:69-12-898
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటసరశమ తతట
ఇసటట ననస:69-12-898
వయససస:48
లస: పప
6490 SQX1687482
పపరర: దసరర రరవప చనన

95-219/928

తసడడ:ద కకటటసశరర రరవప తతట
ఇసటట ననస:69-12-898
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరసబబబయ తతట
ఇసటట ననస:69-12-898
వయససస:40
లస: ససస స
6487 AP151000699374
పపరర: రరసబబబయ తతట

6479 SQX2126167
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప గరడద

6477 MLJ3240728
పపరర: పపదమ కలమయర రరమశశటట

తసడడ:ద మయరళకకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:69-12-895
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద మయతనఖల రరవప గరడద
ఇసటట ననస:69-12-897
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద కరశవ రరవప రతసశశటట
ఇసటట ననస:69-12-897
వయససస:30
లస: పప
6484 MLJ3258217
పపరర: శవననగమణణ తతట

95-219/499

భరస : మయరళకకషష రరమశశటట
ఇసటట ననస:69-12-895
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద ననసచనరయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:69-12-895
వయససస:70
లస: పప
6481 SQX0566646
పపరర: మహహశ కలమయర రతసశశటట

6476 MLJ2065779
పపరర: వజయకలమయరర రరమశశటట

6501 AP151000705463
పపరర: మమరరగకస
ర కకకకకలగడర

95-219/517

భరస : జవనసన కకకకకలగడర
ఇసటట ననస:69-13-902
వయససస:65
లస: ససస స
95-219/519

6504 SQX1894856
పపరర: సహహతఖ బననల

95-223/959

తసడడ:ద రమమశ బబబయ బననల
ఇసటట ననస:69-13-902
వయససస:22
లస: ససస స
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6505 SQX1840842
పపరర: పదశరసత బబబయ బబననల

95-223/960

6506 SQX0905117
పపరర: లలతనసబ మయనసగగటట

తసడడ:ద రమమశ బబబయ బబననల
ఇసటట ననస:69-13-902, 6/1TH LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : శసశ సరరధద మయనసగగటట
ఇసటట ననస:69-13-904
వయససస:35
లస: ససస స

6508 MLJ2067601
పపరర: యస.ఏచ.యస.వ.సరరధద�
మయనసగగటట
తసడడ:ద శవరరమయఖ మయనసగగటట
ఇసటట ననస:69-13-904
వయససస:41
లస: పప

95-219/522

6509 SQX2380137
పపరర: రమదదవ మయపల

6511 AP151000705043
పపరర: శవకలమయరర తరరవళర

95-219/524

95-219/930

95-221/53

95-219/527

95-219/530

95-219/533

తసడడ:ద పలర వ మయజరటట
ఇసటట ననస:69-13-914
వయససస:39
లస: ససస స

6521 SQX1908946
పపరర: మధవ దదవ బకకవలర

6524 SQX1902097
పపరర: సరవతద చలలరవపరర

6527 AP151000699221
పపరర: భబసకరరరవప చలలవపరర

95-223/1207

6530 MLJ3768777
పపరర: భబరత నలస

95-221/54

6533 MLJ3766375
పపరర: ఆదదలకడక మయకరకల
భరస : సతఖననరరయణ మయకకల
ఇసటట ననస:69-13-914
వయససస:52
లస: ససస స

6513 SQX1623884
పపరర: ననగరశశర రరవప కకకకకరరల

95-219/526

6516 SQX0253567
పపరర: రమయదదవ కరకరర

95-221/52

6519 SQX0760397
పపరర: పపరష చసదద రరవప కరకరర

95-221/55

తసడడ:ద రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:69-13-909
వయససస:56
లస: పప
95-219/528

6522 MLJ3768702
పపరర: కరమమశశరమక శవకకటట

95-219/529

భరస : వనసకటటశశరరరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:69-13-911
వయససస:65
లస: ససస స
95-219/531

6525 MLJ2064293
పపరర: లకడకకలమయరర చలలవపరర

95-219/532

భరస : భబసకరరరవప చలలవపరర
ఇసటట ననస:69-13-912
వయససస:68
లస: ససస స
95-219/534

6528 SQX0958512
పపరర: సరవతద చలలవపరర

95-223/268

భరస : జజశలయ ససరరషష
ఇసటట ననస:69-13-912
వయససస:42
లస: ససస స
95-219/535

భరస : దశరధ రరమయ నలస
ఇసటట ననస:69-13-913
వయససస:50
లస: ససస స
95-219/537

95-219/523

భరస : పపరషచసదదరరవప
ఇసటట ననస:69-13-909
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప చలలవపరర
ఇసటట ననస:69-13-912
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద భసకరరరవప
ఇసటట ననస:69-13-912
వయససస:46
లస: పప
6532 MLJ3257219
పపరర: పలర వ బబ లశశటట

95-221/51

భరస : జజశల ససరరశ చలలరవపరర
ఇసటట ననస:69-13-912
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకరరకవప చలలవపరర
ఇసటట ననస:69-13-912
వయససస:43
లస: పప
6529 SQX2430411
పపరర: జజశల ససరరశ చలలవపరర

6518 SQX0075085
పపరర: కరరరసక కరకరర

6510 MLJ3768827
పపరర: భదమరరసబ తరరవళళ
ర రర

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:69-13-908
వయససస:36
లస: పప

భరస : మధస బకకవలర
ఇసటట ననస:69-13-911
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరవప శవకకటట
ఇసటట ననస:69-13-911
వయససస:41
లస: పప
6526 MLJ3764172
పపరర: జజఖలయ ససరరష చలలవపరర

95-219/525

తసడడ:ద పపరష చసదదరరవప
ఇసటట ననస:69-13-909
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ గయసడనరపప
ఇసటట ననస:69-13-910
వయససస:20
లస: పప
6523 MLJ3764107
పపరర: వనసకట ససబబసరరవప శవకకటట

6515 SQX1038794
పపరర: శశబబ రరణణ కరకరర

95-219/521

భరస : పదకరశరరవప తరరవళళ
ర రర
ఇసటట ననస:69-13-907
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కరరరసక
ఇసటట ననస:69-13-909
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:69-13-909
వయససస:73
లస: ససస స
6520 SQX1902154
పపరర: పదసరద గయసడనరపప

95-219/929

భరస : ననగరశశర రరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:69-13-908
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:69-13-908
వయససస:20
లస: పప
6517 SQX0253617
పపరర: అనసనరఖ కరకరర

6512 SQX1623868
పపరర: సశరరజఖ లకడక కకకకకరరల

6507 MLJ3768843
పపరర: రమయదదవ ధరణణకకట

భరస : రరసబబబయ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:69-13-904
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వరసజననయయలల మయపల
ఇసటట ననస:69-13-906
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప తరరవళర
ఇసటట ననస:69-13-907
వయససస:65
లస: ససస స
6514 SQX2282937
పపరర: జయ సరయ కకకకకరరల

95-219/520

6531 SQX1426106
పపరర: లకడక గయసడనబతష
స ల

95-219/536

భరస : ససబదమణఖ ఎస లలట గయసడనబతష
స ల
ఇసటట ననస:69-13-913
వయససస:64
లస: ససస స
95-219/538

6534 MLJ2068690
పపరర: ఉమయమహహశవరర బబ లశశటట

95-219/539

భరస : శకనవరసరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:69-13-914
వయససస:60
లస: ససస స
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6535 AP151000705012
పపరర: వరలకడక దదవత

95-219/540

భరస : శకనవరసరరవప దదవత
ఇసటట ననస:69-13-915
వయససస:50
లస: ససస స
6538 SQX0295154
పపరర: వజయ లకడక చనమరరస

95-221/57

95-219/543

95-218/765

95-219/545

95-221/59

95-223/269

95-217/382

తసడడ:ద అబబసస అల మర
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:25
లస: పప

6548 SQX0637298
పపరర: సనరఖకలమయరర పససపపలలటట

6551 SQX0672972
పపరర: ససతమక సససకర

6554 MLJ3267069
పపరర: ననగశశఖర ఆరరధసఖల�

6557 MLJ3241742
పపరర: జలయన సయఖద

95-221/61

6560 MLJ3764396
పపరర: మర సరబబనర అల షపక

95-219/546

6563 MLJ3266343
పపరర: పదనకవత ఆకలల
భరస : సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:55
లస: ససస స

6543 SQX1948140
పపరర: డదవస పసదతస జజననలగడర

95-218/791

6546 SQX2127454
పపరర: శశటట పదనకవత సససదర

95-217/917

6549 SQX1197442
పపరర: రరమ దనసస బతష
స ల

95-219/547

తసడడ:ద సతష కలమయర బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-14-226
వయససస:42
లస: పప
95-221/60

6552 MLJ3768892
పపరర: పపలర మక వశశననదసన

95-219/548

భరస : హనసమసతరరవప వశశననదసన
ఇసటట ననస:69-14-573
వయససస:76
లస: ససస స
95-223/270

6555 SQX1198416
పపరర: అనన పపరష మక జజన రర

95-217/380

భరస : బదమయఖ జజన రర
ఇసటట ననస:69-14-841
వయససస:90
లస: ససస స
95-217/383

6558 MLJ3764164
పపరర: దశరధరరమయ నలస

95-219/549

తసడడ:ద రరఘవయఖ నలస
ఇసటట ననస:69-14-913
వయససస:63
లస: పప
95-219/550

తసడడ:ద అబబసస అల షపక
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:31
లస: పప
95-219/834

95-219/542

భరస : శశభన బబబయ సససదర
ఇసటట ననస:69-14-98/8/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద బడద సరహహబ
ఇసటట ననస:69-14-861/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబబససఆల మర
ఇసటట ననస:69-14-918
వయససస:48
లస: ససస స
6562 SQX1118588
పపరర: మహబబబ అల మర

95-217/909

తసడడ:ద రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:69-14-756
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:69-14-841
వయససస:46
లస: పప
6559 MLJ2061422
పపరర: మసనదనబబగస మర

6545 SQX2284222
పపరర: అబయసల షపక

6540 SQX1908755
పపరర: మమరర శరకవణణ గలర

తసడడ:ద పదభబకర రరవప జజననలగడర
ఇసటట ననస:69-14-14
వయససస:21
లస: పప

భరస : యలమసదనరజడడర సససకర
ఇసటట ననస:69-14-226
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగశశఖర
��
ఇసటట ననస:69-14-756
వయససస:44
లస: ససస స
6556 SQX1499046
పపరర: సససదన సయఖద

95-219/544

భరస : చచడదశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-14-226
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మమటర
ఇసటట ననస:69-14-226
వయససస:36
లస: ససస స
6553 MLJ3267051
పపరర: గరయతద� ఆరరధసఖల�

6542 AP151000699332
పపరర: మతచస నయఖ కటరర

95-221/56

తసడడ:ద రరమ చసదదయఖ గలర
ఇసటట ననస:69-13-917
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:69-14-45
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమ దనసస బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-14-226
వయససస:32
లస: ససస స
6550 SQX1286153
పపరర: ధన లకడక మమటర

95-221/58

తసడడ:ద రరమనన కటరర
ఇసటట ననస:69-13-917
వయససస:65
లస: పప

భరస : సనరఖ పదకరశ రరజ మయలగడ
ఇసటట ననస:69-14-32
వయససస:51
లస: ససస స
6547 SQX1197475
పపరర: సరసశత బతష
స ల

6539 SQX1513580
పపరర: వనసకట సరయ రరస చనమరరస

6537 SQX0286302
పపరర: ససధనరరణణ దదవత

తసడడ:ద శకనవరస రరవప devati
ఇసటట ననస:69-13-915
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:69-13-915
వయససస:42
లస: పప

భరస : మసరసనయఖ కటరర
ఇసటట ననస:69-13-917
వయససస:66
లస: ససస స
6544 SQX2510907
పపరర: వరలకడక మయలగడ

95-219/541

తసడడ:ద ససబదమణఖస దదవత
ఇసటట ననస:69-13-915
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట సరయరరస chamarthi
ఇసటట ననస:69-13-915
వయససస:31
లస: ససస స
6541 MLJ3257136
పపరర: చననమక కటరర

6536 AP151000699323
పపరర: శకనవరసరరవప దదవత

6561 SQX1086041
పపరర: అబబసస అల మర

95-219/551

తసడడ:ద సరబబనరరల మర
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:59
లస: పప
95-221/63

95-221/64
6564 SQX0759647
పపరర: ఎ బ వ శవ శరఖసపదసరద ఎ బ వ

తసడడ:ద సరసబశవరరవప ఎ బ వ
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:25
లస: పప
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6565 AP151000708209
పపరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

95-221/65

తసడడ:ద ననగపపరషచసదదరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:65
లస: పప
6568 SQX1771476
పపరర: గగపసదదశ హరరబబబయ

95-223/961

95-219/553

95-219/556

95-219/558

95-219/561

95-219/564

తలర : మలలర శశర రరవప మయళసరరజ
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:23
లస: ససస స

6578 SQX1585183
పపరర: కకకషషమక ఆరజ

6581 MLJ3764313
పపరర: వనసకట ననరరయణ ననగజళళ

6584 SQX0619924
పపరర: భబగఖలకడక చకరక

95-223/1289

6587 SQX0904854
పపరర: శశష రతనస ఉపపలటటరర

95-219/566

6590 MLJ3258019
పపరర: యయమనరరణణ వసగరపపరపప

95-219/552

6573 MLJ3241312
పపరర: రరజశశఖర కజలర య

95-219/555

6576 SQX0506782
పపరర: అరరణకలమయరర గగరరపటనస

95-223/273

భరస : ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:69-14-922
వయససస:40
లస: ససస స
95-219/559

6579 SQX1585233
పపరర: గగపస ఆరజ

95-219/560

తసడడ:ద నరసససహరరవప ఆరజ
ఇసటట ననస:69-14-923
వయససస:23
లస: పప
95-219/562

6582 SQX1546920
పపరర: ససరరష చకరక

95-219/563

తసడడ:ద చసదద శశఖర రరవప చకరక
ఇసటట ననస:69-14-924
వయససస:39
లస: పప
95-221/67

6585 SQX2222347
పపరర: మలలర శ కలశశటట

95-223/1288

తసడడ:ద కర జసగయఖ
ఇసటట ననస:69-14-924
వయససస:37
లస: పప
95-219/565

భరస : ససబబసరరవప ఉపపలటటరర
ఇసటట ననస:69-14-925
వయససస:55
లస: ససస స

6588 SQX1898840
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమటర

95-221/68

తసడడ:ద వనసకయఖ మమటర
ఇసటట ననస:69-14-926
వయససస:44
లస: పప
95-219/567

తసడడ:ద శవశసకర రరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:37
లస: ససస స

95-219/569 6593 SQX1698364
6592 MLJ3258084
పపరర: లలతనపదసననననసబ వసగరపపరపప
పపరర: ననగలకడక మయళళళమరరజ

భరస : శవశసకరరరవప వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:58
లస: ససస స

95-219/557

భరస : చసదదశశఖరరకవప
ఇసటట ననస:69-14-924
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలలర శ
ఇసటట ననస:69-14-924
వయససస:31
లస: ససస స
6589 SQX1698505
పపరర: శరఖమల దదవ నసదసరరపరటట

6575 MLJ3241403
పపరర: దసరరరరరవప కజలర య

6570 MLJ3769155
పపరర: సరరత కజలర య

తసడడ:ద దసరరరరరవప కజలర య
ఇసటట ననస:69-14-921
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ ననగరళళ
ఇసటట ననస:69-14-923
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద దసరర యఖ చచకక
ఇసటట ననస:69-14-924
వయససస:58
లస: పప
6586 SQX2236396
పపరర: పదనకవత కలశశటట

95-219/554

భరస : నరసససహరరవప ఆరజ
ఇసటట ననస:69-14-923
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ ఆరజ
ఇసటట ననస:69-14-923
వయససస:47
లస: పప
6583 MLJ3759743
పపరర: చసదదశశఖర చచకరక

6572 MLJ3258803
పపరర: పదనకవత కజలర య

95-223/272

భరస : చసదదశశఖర కజలర య
ఇసటట ననస:69-14-921
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద గడడర పరడడ కజలర య
ఇసటట ననస:69-14-921
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహరరవప ఆరజ
ఇసటట ననస:69-14-923
వయససస:22
లస: ససస స
6580 SQX1585217
పపరర: నరసససహ రరవప ఆరజ

95-221/66

భరస : దసరరరరరవప కజలర య
ఇసటట ననస:69-14-921
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరరరరరవప కజలర య
ఇసటట ననస:69-14-921
వయససస:40
లస: పప
6577 SQX1908979
పపరర: ననగలకడక ఆరజ

6569 SQX0389684
పపరర: చసదద శశఖర కజలర య

6567 SQX0506147
పపరర: మర సరరనర అల

తసడడ:ద మర అబబసస అల
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద దసరరరరరవప కజలర య
ఇసటట ననస:69-14-920
వయససస:37
లస: పప

భరస : గగవసద రరవప పసననసటట
ఇసటట ననస:69-14-921
వయససస:37
లస: ససస స
6574 MLJ3241718
పపరర: చసదదశశఖరరరవప కజలర య

95-223/271

తసడడ:ద లకకయఖ సనదదరజడర డ
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద గగపసదదశ వనసకట శవ రరవప
ఇసటట ననస:69-14-919
వయససస:36
లస: పప
6571 MLJ3769163
పపరర: ఉషరరరణణ పసననసటట

6566 SQX1827518
పపరర: సరయ తదజ సనదదరజడర డ

6591 SQX1698588
పపరర: ససత కలమయరర నసదసరరపరటట

95-219/568

భరస : సరసబశవ రరవప నసదసరరపరటట
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:39
లస: ససస స
95-219/570

భరస : వనసకట ససబబసరరవప మయళళళమరరజ
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:66
లస: ససస స

6594 SQX1698547
పపరర: శరఖమ పదసరద నసదసరరపరటట

95-219/571

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప నసదసరరపరటట
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:22
లస: పప
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6595 SQX1698414
పపరర: మలలర శశరరరవప మయలర మ రరజ

95-219/572

6596 MLJ3240199
పపరర: శకనవరస వసగరపపరపప

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప మయలర మ రరజ
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద శవశసకర వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:43
లస: పప

6598 SQX2398063
పపరర: కకరణ బబబయ

6599 SQX1285494
పపరర: ననగ లకడక మబలస రరజ

95-223/1216

తసడడ:ద దసరర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:30
లస: పప
6601 SQX1659259
పపరర: వనసకట భవరన కసచపపరస

95-221/71

భరస : వనధనచలస కసచపపరస
ఇసటట ననస:69-14-929
వయససస:36
లస: ససస స
6604 SQX2254886
పపరర: కససస బ షపక

95-223/1290

తసడడ:ద రతస యఖ గడర స
ఇసటట ననస:69-14-931
వయససస:38
లస: పప
6610 SQX1658293
పపరర: శకనస రరబబసగయసడర

95-223/277

భరస : ననసర� �
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:58
లస: ససస స
6616 MLJ2062685
పపరర: పకకరయఖ షపక

95-223/283

తసడడ:ద మయసస ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:69-14-939
వయససస:24
లస: ససస స

6608 SQX2176527
పపరర: రజణయక దదవ గడర స

6611 SQX0005371
పపరర: ననసరమక షపక

6614 SQX1308783
పపరర: దసరర పదసరద కలసచనల

6617 MLJ3267564
పపరర: మరరవల షపక

95-223/286

6620 MLJ2060853
పపరర: సరజదన సయఖద

95-223/274

6623 SQX1676238
పపరర: కనక దసరర అరవపలర
భరస : అపస తయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:69-14-940
వయససస:37
లస: ససస స

6606 SQX1435370
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

95-223/275

తలర : వనసకట కలమయరర
ఇసటట ననస:69-14-931
వయససస:27
లస: పప
95-223/1218

6609 SQX1685676
పపరర: ససవర కలమయరర రజబబసగయసడర

95-223/276

భరస : శకనస రజబబసగయసడర
ఇసటట ననస:69-14-937
వయససస:28
లస: ససస స
95-223/278

6612 MLJ2063477
పపరర: నబయమక షపక

95-223/279

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:56
లస: ససస స
95-223/281

6615 SQX0005363
పపరర: మరరవల షపక

95-223/282

తసడడ:ద ఖయససస
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:31
లస: పప
95-223/284

6618 MLJ2060416
పపరర: ఖయససస� షపక�

95-223/285

తసడడ:ద మమలయల � �
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:58
లస: పప
95-223/287

భరస : మయసరసఫర
ఇసటట ననస:69-14-939
వయససస:53
లస: ససస స
95-223/963

95-223/962

తసడడ:ద మయరరయయ దనసస షపక
ఇసటట ననస:69-14-930
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ననసర
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద మయసస ఫర
ఇసటట ననస:69-14-939
వయససస:29
లస: ససస స
6622 SQX1470459
పపరర: తబసససస ససలయసనన సయఖద

6603 SQX1521104
పపరర: ననగబర షపక

95-221/72

తసడడ:ద అదద ననరరయణ కలసచనల
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ఖయససస
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:37
లస: పప
6619 SQX0006940
పపరర: ఆయయషర ససలయసనన సయఖద

6602 SQX1659242
పపరర: వనదనచలస యస

6605 SQX1435354
పపరర: వనసకట కలమయరర బతష
స ల

95-219/574

95-221/70

భరస : శవ ననగ మలర శశర రరవప కరజళళ
ఇసటట ననస:69-14-929
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఫకకరయఖ
ఇసటట ననస:69-14-938
వయససస:30
లస: ససస స
95-223/280

6600 SQX1899269
పపరర: కలమయరర కరజళళ

భరస : వనసకట ససబబసరరవప మబలస రరజ
ఇసటట ననస:69-14-928
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గడర స
ఇసటట ననస:69-14-931
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప రరబబసగయసడర
ఇసటట ననస:69-14-937
వయససస:35
లస: పప
6613 MLJ3267085
పపరర: హహసపసనస� షపక�

95-221/69

భరస : రరమయ
ఇసటట ననస:69-14-931
వయససస:37
లస: ససస స
95-223/1217

6597 AP151000699275
పపరర: శవశసకరరరవప వసగరపపరపప

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ వసగరపపరపప
ఇసటట ననస:69-14-927
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద షణయకగస జ
ఇసటట ననస:69-14-929
వయససస:42
లస: పప

భరస : మరరయ దనసస షపక
ఇసటట ననస:69-14-930 , 7 th line
వయససస:46
లస: ససస స
6607 SQX2178176
పపరర: వనసకట రరవప గడర స

95-219/573

6621 MLJ3268174
పపరర: మయసరసఫర సససయఖద

95-223/288

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:69-14-939
వయససస:60
లస: పప
95-223/289

6624 SQX0075689
పపరర: వరన� బ�

95-223/290

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:69-14-940
వయససస:41
లస: ససస స
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6625 SQX0735035
పపరర: రమమష కలమయరర చటట
ట రర

95-223/291

భరస : దసరరరపదసరద
ఇసటట ననస:69-14-940
వయససస:58
లస: ససస స
6628 SQX1676246
పపరర: లకడక అనసషర ఆరరధసఖల

95-223/293

95-223/296

6632 AP151000708402
పపరర: లకడక ఆరరధసఖల�

95-223/299

6635 MLJ2064491
పపరర: శకహరర ఆరరధసఖల�

95-223/964

6638 SQX0908343
పపరర: హరరష యయదవ ఆరరధసఖల
తసడడ:ద వనసకట శవరరమ రరజ
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:26
లస: పప

6640 MLJ3267077
పపరర: లకకకగయరవమక ఇమకడడశశటట

6641 SQX1434232
పపరర: వనసకట ససధదర చలర సచరర

95-223/302

భరస : చన గగవసదయఖ
ఇసటట ననస:69-14-942
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద కకట ససబసరరవప చలర సచరర
ఇసటట ననస:69-14-942
వయససస:48
లస: పప
6646 SQX0220095
పపరర: గరరరధర శకనవరస రరవప వరససల

95-223/297

95-223/306

తసడడ:ద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:69-14-944
వయససస:34
లస: పప

6644 SQX1647692
పపరర: శ వ రర జ శక వర శ ల

6630 SQX0425660
పపరర: రరమ ససత కలరపరటట

95-223/295

6633 SQX0229831
పపరర: కకషషసరరజ కలరపరటట

95-223/298

తలర : లకడక నరసమక
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:43
లస: పప
95-223/300

95-223/301
6636 MLJ2063212
పపరర: వనసకటశవరరమరరజ ఆరరధసఖల

తసడడ:ద రరజజరరవప
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:56
లస: పప
95-223/965

6639 SQX1400068
పపరర: ససతతష చలర స చచరర

95-221/73

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప చలర స చరర
ఇసటట ననస:69-14-942
వయససస:24
లస: పప
95-223/303

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప చలర సచరర
ఇసటట ననస:69-14-942
వయససస:24
లస: పప
95-223/967

95-220/1089

భరస : కకషషసరరజ
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట శవ రరమ రరజ ఆరరదసఖల
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:25
లస: ససస స

6643 SQX1460583
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చలర సచరర

95-223/294

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద నరహరరరరజ
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:48
లస: పప
6637 SQX1446823
పపరర: హరరక యయదవ ఆరరదసఖల

6629 SQX1676212
పపరర: శశరరఖ బయడర

6627 SQX0501239
పపరర: ఆదదల బబషర షపక

తసడడ:ద అకసర బబషర
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబసరరవప బయడర
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససరరషరదజ
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:42
లస: ససస స
6634 MLJ2066330
పపరర: ససరరషరదజ కలరపరటట

95-223/292

తసడడ:ద వర భదదచనరర
ఇసటట ననస:69-14-940
వయససస:43
లస: పప

భరస : హరరశ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:69-14-941
వయససస:26
లస: ససస స
6631 MLJ2065605
పపరర: కకటటశశరర కలరపరడడ

6626 SQX0220079
పపరర: దసరరర రరవప బబ నసమదదన

6642 SQX1460765
పపరర: అననపపరష చలర సచరర

95-223/966

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరవప చలర సచరర
ఇసటట ననస:69-14-942
వయససస:46
లస: ససస స
95-223/304

6645 MLJ3266475
పపరర: శవకలమయరర వరససల

95-223/305

భరస : గరరర ధ ర శకనవరస రర వప వర శ ల
ఇసటట ననస:69-14-944
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-14-944
వయససస:58
లస: ససస స

6647 MLJ3265485
పపరర: నరరసదదబబబయ వరససల

6648 AP151000708405
పపరర: నరసససహరరవప వరససల

95-223/307

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-14-944
వయససస:40
లస: పప

95-223/1219 6650 SQX2326627
6649 SQX2326973
పపరర: వజయ చసదద శశఖర దదవర కకసడ
పపరర: రరజరశశరర దదవర కకసడ

95-223/308

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-944
వయససస:59
లస: పప
95-223/1220

6651 SQX0005413
పపరర: వరలకడక గయడడవరడ

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ దదవర కకసడ
ఇసటట ననస:69-14-944
వయససస:48
లస: పప

భరస : వజయ చసదద శశఖర దదవర కకసడ
ఇసటట ననస:69-14-944
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-945
వయససస:46
లస: ససస స

95-223/310
6652 SQX1181148
పపరర: బబల భబసబ ర రరమబదహకస
పరవపలలరర
తసడడ:ద పస యస ఎన శరక పరవపలలరర
ఇసటట ననస:69-14-945
వయససస:41
లస: పప

6653 SQX2180818
పపరర: శకనవరస రరవప గయడడవరడ

6654 SQX0081927
పపరర: లకడక పరడఖస

95-223/1221

తసడడ:ద సతఖననరరయణ మబరరస గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-14-945 7 LINE
వయససస:48
లస: పప

95-223/309

95-223/311

భరస : మయరళకకషష
ఇసటట ననస:69-14-946
వయససస:31
లస: ససస స
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95-223/312

భరస : హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-14-946
వయససస:59
లస: ససస స
6658 MLJ2064665
పపరర: మయరళకకషష పరణఖస

95-223/315

95-223/318

95-220/1091

95-223/322

95-223/324

95-223/327

95-217/910

6668 MLJ2062024
పపరర: బబబబవల షపక

6671 SQX0918789
పపరర: లకకక ససజజత మతస సటట

6674 SQX2045144
పపరర: అశశక రజడడర బబసస

6677 SQX2046852
పపరర: కరరమయన షపక

95-217/386

6680 SQX1198267
పపరర: ననగ మలలర శశరర గయసడచమమడ

95-223/323

తసడడ:ద సతఖ ననరరయణ రరవప గయసడడమమడ
ఇసటట ననస:69-14-954
వయససస:46
లస: పప

6683 SQX1198234
పపరర: సతఖననరరయణ రరవప
గయసడచమమడ
తసడడ:ద వరదయఖ గయసడచమమడ
ఇసటట ననస:69-14-954
వయససస:73
లస: పప

6663 SQX0497768
పపరర: సతఖననరరయణ కలసచనల

95-220/1090

6666 MLJ2065035
పపరర: రమజన షపక

95-223/321

6669 SQX0115030
పపరర: జరరనన షపక

95-223/969

భరస : ఖయజజవల ఎస కర
ఇసటట ననస:69-14-948
వయససస:33
లస: ససస స
95-223/325

6672 SQX0849851
పపరర: పదమల గరరర

95-223/326

భరస : వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:69-14-949
వయససస:48
లస: ససస స
95-206/723

6675 SQX0688135
పపరర: వజయ జజఖత చలపరక

95-217/384

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:69-14-951
వయససస:39
లస: ససస స
95-219/835

6678 SQX0736181
పపరర: రగజ ఉసడవలర

95-217/385

భరస : గగపసకకషష
ఇసటట ననస:69-14-953
వయససస:27
లస: ససస స
95-217/387

భరస : శకనవరస రరవప గయసడచమమడ
ఇసటట ననస:69-14-954
వయససస:35
లస: ససస స
95-217/389

95-223/317

భరస : బబబబ వరల
ఇసటట ననస:69-14-948
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:69-14-952
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-14-953
వయససస:32
లస: పప
6682 SQX1198325
పపరర: శకనవరస రరవప గయసడడమమడ

95-223/320

తసడడ:ద కకసడ రజడడర బబసస
ఇసటట ననస:69-14-950
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద ఓబయల రజడడర
ఇసటట ననస:69-14-951 , 8th ilne
వయససస:42
లస: పప
6679 SQX0741314
పపరర: గగపసకకషష ఉసడవలర

6665 SQX1676204
పపరర: రరహన షపక

6660 MLJ2068930
పపరర: సమయదనదలల పరణఖస

తసడడ:ద వనసకనన
ఇసటట ననస:69-14-948
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవరరమ రరవప
ఇసటట ననస:69-14-949
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదదలకడక � �
ఇసటట ననస:69-14-949
వయససస:42
లస: పప
6676 SQX2224772
పపరర: కకసడరజడడర బబసస

95-223/319

తసడడ:ద ఫరరదనసహహబ
ఇసటట ననస:69-14-948
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఇమయమ న
ఇసటట ననస:69-14-949
వయససస:29
లస: ససస స
6673 MLJ2065555
పపరర: శకనవరసరరవప� బబజరటట�

6662 MLJ2060093
పపరర: అసకమకరరవప పలర క

95-223/314

తసడడ:ద మయసలయఖ
ఇసటట ననస:69-14-946
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:69-14-948
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద అలర బక షపక
ఇసటట ననస:69-14-948
వయససస:22
లస: పప
6670 SQX0849869
పపరర: రరజజశన షపక

95-223/316

తసడడ:ద ససబబసరరవప పలర క
ఇసటట ననస:69-14-947
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద బబబబ వరల షపక
ఇసటట ననస:69-14-948
వయససస:26
లస: ససస స
6667 SQX1676188
పపరర: ఆరరఫ షపక

6659 SQX1647585
పపరర: సరసబ శవ రరవప పసదన వరపప

6657 MLJ2068153
పపరర: వనసకటరతనమక పరణఖస

భరస : సమయదనదలల
ఇసటట ననస:69-14-946
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ పసదన వరపప
ఇసటట ననస:69-14-946
వయససస:62
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:69-14-947
వయససస:52
లస: ససస స
6664 SQX1599549
పపరర: రరహనన షపక

95-223/313

భరస : సరసబ శవరరవప పసదన వరపప
ఇసటట ననస:69-14-946
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద సమయదనదలల
ఇసటట ననస:69-14-946
వయససస:40
లస: పప
6661 MLJ2060101
పపరర: సనరఖకలమయరర పలర క

6656 SQX1647684
పపరర: కగసలఖ పసదన వరపప

6681 SQX1198283
పపరర: జయ లకడక గయసడచమమడ

95-217/388

భరస : సతఖననరరయణ గయసడచమమడ
ఇసటట ననస:69-14-954
వయససస:70
లస: ససస స
95-217/390

6684 AP151000705121
పపరర: రరజఖలకడక రరఖల

95-217/391

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-955
వయససస:55
లస: ససస స
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6685 AP151000699281
పపరర: దసరరరరరవప రరఖల

95-217/392

తసడడ:ద తనతనచనరర
ఇసటట ననస:69-14-955
వయససస:60
లస: పప
6688 SQX1704907
పపరర: దదవర ససబదమణఖఎస పస నననరర

95-217/395

95-217/397

95-217/400

95-217/402

తసడడ:ద అరర యఖ
ఇసటట ననస:69-14-959
వయససస:26
లస: పప
6703 SQX2233153
పపరర: నగరశశరరరవప కలరపరటట
తసడడ:ద శసకరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-14-960
వయససస:33
లస: పప
6706 SQX1368415
పపరర: కలయఖణణ ఫనదరపప

95-217/409

భరస : సననతషకమయర
ఇసటట ననస:69-14-963
వయససస:54
లస: ససస స

6698 SQX1198051
పపరర: శశశలజ ననగసడర

6701 SQX1198069
పపరర: ససబబస రరవప ననగసడర

6704 SQX2153138
పపరర: మహన కకషష కలరపరటట

6707 AP151000705130
పపరర: వజయలకడక పణణదరపప

95-217/412

6710 MLJ2061745
పపరర: ససగమమశశర రరవప పణణదరపప

95-217/403

6696 SQX1041458
పపరర: అరరణ కలమయరర యరకసశశటట

95-217/401

6699 SQX1365460
పపరర: కళళఖణ ననగసరయ ననగసడర

95-217/404

తసడడ:ద ససబబసరరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:69-14-959
వయససస:25
లస: పప
95-217/406

6702 SQX1055608
పపరర: శకనవరస కలరపరటట

95-217/407

తలర : ధనలకడక
ఇసటట ననస:69-14-960
వయససస:31
లస: పప
95-217/912

6705 SQX1198499
పపరర: ననగ మహన మమనక
మణణదరపప
భరస : ససధనకర మణణదరపప
ఇసటట ననస:69-14-961
వయససస:25
లస: ససస స

95-217/408

95-217/410

6708 AP151000705131
పపరర: గరరరజజకలమయరర పణణదరపప

95-217/411

భరస : దనససజయరరవప
ఇసటట ననస:69-14-961
వయససస:75
లస: ససస స
95-217/413

6711 SQX1705094
పపరర: శక లకడక తరరపఠమక
యణణకరపఅల
భరస : లల కకషష యణణకరపఅల
ఇసటట ననస:69-14-963
వయససస:28
లస: ససస స

95-217/414

95-217/416
6713 SQX1705128
పపరర: ననగ వనసకట రసగననథ పదసరద
మయదనల
తసడడ:ద సననథ కలమయర మయదనల
ఇసటట ననస:69-14-963
వయససస:26
లస: పప

6714 SQX1705060
పపరర: లల కకషష యణణకరపఅల

95-217/417

తసడడ:ద ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:69-14-961
వయససస:63
లస: పప
95-217/415

95-217/399

తసడడ:ద అరర యఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:69-14-959
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససగమమశశరరవప
ఇసటట ననస:69-14-961
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద ససగమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-961
వయససస:35
లస: పప
6712 SQX0688192
పపరర: అసజల దదవ మదననల

95-223/1222

తసడడ:ద శసకర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:69-14-960
వయససస:32
లస: పప

భరస : ధనససజయ రరవప ఫనదరపప
ఇసటట ననస:69-14-961
వయససస:33
లస: ససస స
6709 SQX0002030
పపరర: ధనససజయరరవప పనధరపప

6695 SQX2416956
పపరర: నరజ కపలయవరయళ

95-217/396

భరస : ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-958
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద శవయఖ ననగసడర
ఇసటట ననస:69-14-959
వయససస:62
లస: పప
95-217/911

6690 SQX1354901
పపరర: యయమన పదతతఖష నసబబరర

95-217/398 6693 SQX0244681
6692 SQX1041532
పపరర: వనసకట సరయ రరస నసబబరర
పపరర: అరరణ కలమయరర కకమబకరర

భరస : ననగసడర ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:69-14-959
వయససస:54
లస: ససస స
95-217/405

95-217/394

భరస : బబల కకషష నసబబరర
ఇసటట ననస:69-14-957
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పదకరశ రరవప కపలయవరయళ
ఇసటట ననస:69-14-958
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అరర యఖ
ఇసటట ననస:69-14-959
వయససస:48
లస: ససస స
6700 SQX1041151
పపరర: ఆనసద రరవప యరకసశశటట

95-218/687

తసడడ:ద బబల కకషష
ఇసటట ననస:69-14-957
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:69-14-958
వయససస:41
లస: పప
6697 SQX1040732
పపరర: నరకల దదవ యరకసశశటట

6689 SQX2198034
పపరర: పరరర శరరరధద పప నననరర

6687 SQX1704857
పపరర: శరరద పస నననరర

భరస : శరసత కలమయర పస నననరర
ఇసటట ననస:69-14-956
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద శరసత కలమయర పప నననరర
ఇసటట ననస:69-14-956
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబలకకషష నసబబరర
ఇసటట ననస:69-14-957
వయససస:47
లస: ససస స
6694 MLJ3241114
పపరర: ఈశశర రరవప కకమబకరర

95-217/393

భరస : పరరర సరరధద పస నననరర
ఇసటట ననస:69-14-956
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద శరసత కలమయర పస నననరర
ఇసటట ననస:69-14-956
వయససస:33
లస: పప
6691 SQX1398198
పపరర: వసససధర నసబబరర

6686 SQX1704873
పపరర: శకవలర పస నననరర

తసడడ:ద దదవత ససబదమణఖఎస యణణకరపఅల
ఇసటట ననస:69-14-963
వయససస:32
లస: పప
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6715 SQX0664623
పపరర: సనతనకలమయర మదననరర

95-217/418

తసడడ:ద రసగరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-963
వయససస:67
లస: పప

6716 SQX0514125
పపరర: జయకరసత మయనస ననకల�

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప� nukala
ఇసటట ననస:69-14-965
వయససస:29
లస: ససస స

95-221/76 6719 SQX0014308
6718 SQX0514117
పపరర: వనసకట రతనమక ననకల ననకల
పపరర: కకటటశశర రరవప� ననకల�

భరస : కరశవశశననథస ననకల
ఇసటట ననస:69-14-965
వయససస:80
లస: ససస స
6721 SQX1701762
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

95-218/463

95-218/776

95-217/421

95-220/294

95-217/425

95-220/295

తసడడ:ద సరసబయఖ నరరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-969/1
వయససస:50
లస: పప

6731 SQX1727726
పపరర: గగపస కకషష బబ మససటట

6734 SQX0385633
పపరర: ఆదదలకడక గరసస

6737 SQX0389247
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప గరసస

95-217/428

6740 SQX1054915
పపరర: శశరసక కలమయర నరరశశటట

95-217/422

6743 SQX1406298
పపరర: అఫసదనసర బబగస
తసడడ:ద అజమ అబయనల
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:24
లస: ససస స

6723 SQX1268474
పపరర: అనసరరధ కలసకల

95-218/775

6726 MLJ3762259
పపరర: బలరరమరజడడర సససగసరజడడర

95-217/420

6729 MLJ3764842
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప కరలశ

95-217/423

తసడడ:ద పదసరద
ఇసటట ననస:69-14-968
వయససస:32
లస: పప
95-95/1046

6732 SQX0862292
పపరర: అననష గరసస

95-217/424

భరస : శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:26
లస: ససస స
95-217/426

95-217/427
6735 SQX1327833
పపరర: పకథదశ రరజ కలమయర బబ మకశశటట

తసడడ:ద వనసకట రమణ రరవప బబ మకశశటట
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:25
లస: పప
95-220/296

6738 SQX0387654
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప గరసస

95-220/297

తసడడ:ద వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:64
లస: పప
95-217/429

తసడడ:ద వర రరఘవయఖ నరరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-969/1
వయససస:25
లస: పప
95-220/299

95-218/462

తసడడ:ద వనసకటససబబసరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-967
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:35
లస: పప

భరస : వర రరఘవయఖ నరరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-969/1
వయససస:43
లస: ససస స
6742 SQX0621862
పపరర: వర రరఘవయఖ నరరశశటట

95-217/419

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:31
లస: పప
6739 MLJ3769767
పపరర: వజయలకడక నరరశశటట

6728 MLJ3769759
పపరర: అనసనయదదవ కరలశ

6720 SQX1701739
పపరర: జజనస షపక

భరస : వనసకట రరవప కలసకల
ఇసటట ననస:69-14-966
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రమణ బబ మమససటట
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-969
వయససస:39
లస: ససస స
6736 SQX0387357
పపరర: శవ రరమ కకషష రరవప గరసస

95-218/464

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:69-14-968
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద బయశ సరహహబ
ఇసటట ననస:69-14-968
వయససస:61
లస: పప
6733 SQX0862417
పపరర: వనసకట రమణ రరవపరర

6725 SQX0212738
పపరర: వనసకరటరతనస సససగసరజడడర

95-221/75

భరస : ససలయర షపక
ఇసటట ననస:69-14-966
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బలరరమరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-967
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కలశ
ఇసటట ననస:69-14-968
వయససస:24
లస: ససస స
6730 SQX0851782
పపరర: అజమ అబయనల

95-221/77

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:69-14-966
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద సససగయఖ కలసకల
ఇసటట ననస:69-14-966
వయససస:40
లస: పప
6727 SQX1327718
పపరర: ననగ భబగఖ శక కలశ

6722 SQX1701382
పపరర: ససలయర షపక

6717 MLJ2060697
పపరర: ససనత� ననకల�

భరస : కకటటశశరరరవప� nookala
ఇసటట ననస:69-14-965
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశ వశశననధస� nulala
ఇసటట ననస:69-14-965
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ససలయర షపక
ఇసటట ననస:69-14-966
వయససస:21
లస: పప
6724 SQX1268441
పపరర: వనసకట రరవప కలసకల

95-221/74

6741 SQX1590794
పపరర: శకకరసత నరరశశటట

95-220/298

తసడడ:ద వర రరఘవయఖ నరరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-969/1
వయససస:23
లస: పప
95-217/430

6744 SQX1496133
పపరర: మహమకద అనసర

95-217/431

తసడడ:ద షహహద హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:24
లస: ససస స
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6745 SQX0688176
పపరర: ఆససయయ బబగస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-217/432

తసడడ:ద అబయనల అజమ
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:27
లస: ససస స
6748 SQX1406306
పపరర: షహహద మహమకద

95-217/435

95-217/438

తసడడ:ద భబసస సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:62
లస: పప
6754 SQX1727163
పపరర: ససరసజన షపక

6749 SQX1496141
పపరర: మహమకద ససహహహల

95-95/1048

భరస : షమమ అహకద షపక
ఇసటట ననస:69-14-971
వయససస:33
లస: ససస స

6752 SQX0383372
పపరర: మహమకద ఇసరకయల

6753 SQX1727338
పపరర: శమ అహకద షససక

భరస : ససవససబబదమణణ సరమమమమసకమ
ఇసటట ననస:69-14-972
వయససస:34
లస: ససస స

6755 SQX1956911
పపరర: ససరరజన షపక

6764 SQX1727361
పపరర: దసదగ దవ తరరమల శశటట

తసడడ:ద కరయయస షపక
ఇసటట ననస:69-14-971
వయససస:33
లస: పప
95-217/440

95-217/915

95-217/446 6770 SQX1906544
6769 MLJ1731793
పపరర: హనసమసతరరవప� సససగసశశటట �
పపరర: వనసకట రమణ తరరమలశశటట

భరస : ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:69-14-972 , 9/1 Indira Colon
వయససస:54
లస: ససస స

6773 SQX2070050
పపరర: హహననమయసథ రరవప కకలర
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకలర
ఇసటట ననస:69-14-973
వయససస:34
లస: పప

95-213/1163

Deleted

భరస : వజయకలమయర సరమమమమసకమ
ఇసటట ననస:69-14-972
వయససస:60
లస: ససస స
6762 SQX2455251
పపరర: కళళవత సరమమమమసకమ

95-218/688

Deleted

95-217/442

6765 SQX1727312
పపరర: పదభబవత తరరమల శశటట

95-217/443

భరస : వనసకట రమణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:69-14-972/1
వయససస:62
లస: ససస స
95-95/1050

95-217/447

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:69-14-972/2
వయససస:66
లస: పప
95-217/916

95-217/441

భరస : వజయకలమయర సరమమమమసకమ
ఇసటట ననస:69-14-972
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:69-14-972/2
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద అసజయఖ� �
ఇసటట ననస:69-14-972/2
వయససస:41
లస: పప

6756 SQX1956861
పపరర: షమమ అహకద షపక
తసడడ:ద అబయనల ఖయయఖమ షపక
ఇసటట ననస:69-14-971
వయససస:33
లస: పప

భరస : వరఖ ననయయడడ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:69-14-972/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రమణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:69-14-972/1
వయససస:39
లస: పప

95-217/437

95-95/1047

95-95/1049 6759 SQX2457083
6758 SQX1727270
పపరర: వరఖ ననయయడడ తరరమల శశటట
పపరర: కళళవత సరమమమమసకమ

95-217/444 6767 SQX1727296
6766 SQX1824556
పపరర: వరయఖ ననయయడడ తరరమలశశటట
పపరర: వనసకటరమణ తరరమలశశటట

6772 SQX2214187
పపరర: ఖమరజహన షపక

95-217/439

తసడడ:ద ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:69-14-972
వయససస:31
లస: ససస స
95-218/689

6750 SQX0383224
పపరర: షరహహద హహసపసన మహమకద
తసడడ:ద మహమకద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రమణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:69-14-972
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కణషన సరమమమమసకమ
ఇసటట ననస:69-14-972
వయససస:66
లస: పప

95-217/434

తసడడ:ద షహహద హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:26
లస: పప

95-217/914 6761 SQX2214146
6760 SQX2466902
పపరర: వజయ కలమయర సరమమమమసకమ
పపరర: నససస పరవన షపక

6763 SQX2437259
పపరర: ససజజత సరమమమమసకమ

95-217/436

భరస : షమమ అహకద షపక
ఇసటట ననస:69-14-971
వయససస:33
లస: ససస స
95-217/913

6747 SQX0688184
పపరర: షరమమయననసర

భరస : అబయనల అజమ
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద గరలబ
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:78
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:69-14-971
వయససస:33
లస: ఇ
6757 SQX2118826
పపరర: ససరరజన షపక

95-217/433

భరస : షహహద హహసపసన
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:69-14-970
వయససస:68
లస: ససస స
6751 SQX0664565
పపరర: అబయనల అజమ మహమద

6746 SQX0385617
పపరర: అమరరన మహమకద

6768 MLJ1735844
పపరర: ననగమణణ� సససగరశశటట �

95-217/445

భరస : హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:69-14-972/2
వయససస:39
లస: ససస స
6771 SQX2504363
పపరర: అఖల శసగసశశటట

95-218/759

తసడడ:ద హనసమసత రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:69-14-972/2
వయససస:19
లస: పప
95-207/613

6774 SQX2130391
పపరర: శకనవరస రజడడర గగతకకననర

95-218/690

తసడడ:ద ససబస రజడడర గగతకకననర
ఇసటట ననస:69-14-974
వయససస:51
లస: పప
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6775 SQX2130417
పపరర: రరమ దదవ గగతకకననర
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95-218/691

భరస : శకనవరస రజడడర గగతకకననర
ఇసటట ననస:69-14-974
వయససస:45
లస: ససస స

6776 SQX1041110
పపరర: శరసత కలమయరర కటబరర

భరస : శశరర రరజ
ఇసటట ననస:69-14-975
వయససస:32
లస: ససస స

6778 SQX1530261
పపరర: ససధనకర ఓబయలశశటట

95-217/451

తసడడ:ద రరధ కకషష మబరరస ఓబయలశశటట
ఇసటట ననస:69-14-975
వయససస:44
లస: పప
6781 SQX1072990
పపరర: అననరరధ కసచరర

6779 SQX1532309
పపరర: రమయదదవ ఓబయలశశటట

95-220/300

6782 SQX1547704
పపరర: అననపపరష కరలశ

95-217/454

భరస : వనసకట రజడడర కసదద
ఇసటట ననస:69-14-981
వయససస:55
లస: ససస స

6785 SQX1615287
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర కసదద

95-217/918

తసడడ:ద శశభన బబబయ సససదర శశటట
ఇసటట ననస:69-14-981
వయససస:27
లస: పప

6788 SQX2149011
పపరర: వనసకట లకడక బసడనరర

తసడడ:ద గగపయఖ కతనబబతషన
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:18
లస: పప
95-217/458

95-217/461

తసడడ:ద రసగరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:35
లస: పప

95-218/692

95-216/1148

6797 AP151000696148
పపరర: రరమహనరరవప రరచనబతష
స న

95-217/462

6786 SQX1498691
పపరర: వనసకట రజడడర కసదద

95-217/456

6789 SQX1910611
పపరర: అననపపరష కతనబబతషన

95-203/892

6792 SQX1041961
పపరర: జజఖత ఖజనయస

95-217/457

6795 SQX1327999
పపరర: శవ సరయ కలమయర వసపస లల

95-217/460

తసడడ:ద రరమలసగర చనరర వసపస లల
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:30
లస: పప
95-218/693
6798 SQX2154359
పపరర: కకమయలలశశర రరవప కతనబబతషన

Deleted

తసడడ:ద గగపయఖ కతనబబతషన
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:18
లస: పప
95-217/463

తసడడ:ద వరరసదద పదసరద నసబబరర
ఇసటట ననస:69-14-984
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ వరల దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-985
వయససస:37
లస: ససస స

95-217/453

భరస : మలర కరరరనన
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:34
లస: ససస స
95-217/459

6800 SQX1363597
పపరర: రమఖ కకషష నసబబరర

6783 SQX1615295
పపరర: లకకక కసదద

తసడడ:ద గగపయఖ కతనబబతషన
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషరరవప
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:54
లస: పప
95-223/1302

95-218/466

తసడడ:ద వనలలగగసడ రజడడర కసదద
ఇసటట ననస:69-14-981
వయససస:65
లస: పప

6794 SQX1906593
పపరర: వనసకట అనల కలమయర
గయమకడడలర
తసడడ:ద శకనవరసరరవప గయమకడడలర
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:21
లస: పప

95-217/465 6803 SQX0436410
6802 AP151000699291
పపరర: ఉమమహహశశర రరవప నసబబరర
పపరర: కమరబ దనదదకలల

తసడడ:ద బదమరరచనరర
ఇసటట ననస:69-14-984
వయససస:85
లస: పప

95-217/455

Deleted

భరస : రరమకహన రరవప రరచబబతషన
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:40
లస: ససస స

6780 SQX1532291
పపరర: రరజరశశరర ఓబయలశశటట

భరస : వనసకటటశశర రజడడర కసదద
ఇసటట ననస:69-14-981
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప లసకలపలర
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:32
లస: పప

6793 SQX1906783
పపరర: లకడక భబరత రరచబబతషన

భరస : ననగయర షపక
ఇసటట ననస:69-14-982
వయససస:30
లస: ససస స

95-217/452

భరస : సననఖశ బసడనరర
ఇసటట ననస:69-14-981
వయససస:66
లస: ససస స

95-203/922 6791 SQX2525152
6790 SQX2050813
పపరర: కకమయలలశశర రరవప కతనబబతషన
పపరర: వజయ కలమయర లసకలపలర

95-217/449

భరస : రరధనకకషష ఓబయలశశటట
ఇసటట ననస:69-14-975
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రజడడర కసదద
ఇసటట ననస:69-14-981
వయససస:39
లస: పప

6787 SQX2129682
పపరర: ననగ రరజ సససదర శశటట

6799 SQX2543692
పపరర: మహ బయనన షపక

95-218/465

తసడడ:ద బబబరరణణ కరలశ
ఇసటట ననస:69-14-979
వయససస:31
లస: ససస స

6784 SQX1498980
పపరర: ససబయసలల కసదద

6777 SQX1040708
పపరర: బబల శశరమక కటబరర

భరస : బబలయ కటట రర
ఇసటట ననస:69-14-975
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససధనకర ఓబయలశశటట
ఇసటట ననస:69-14-975
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:69-14-977
వయససస:33
లస: ససస స

6796 SQX1041995
పపరర: మలర కరరరనన ఖజనయయస

95-217/448

6801 MLJ2067254
పపరర: వరరసదద పదసరద నసబబరర

95-217/464

తసడడ:ద ఉమయమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-984
వయససస:63
లస: పప
95-217/466

95-217/467
6804 SQX1906668
పపరర: ననగయర మసరసన వల దనదదకలల

తసడడ:ద ఖజ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-985
వయససస:21
లస: పప
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6805 SQX1198606
పపరర: ఖయజజ వల దసదదకలలల

95-217/468

తసడడ:ద సససదసలల దసదదకలలల
ఇసటట ననస:69-14-985
వయససస:46
లస: పప
6808 SQX0385690
పపరర: గరత బబ డపరటట

6806 SQX1727577
పపరర: ననగ లకడక ససటట

95-219/1129

6807 SQX1727221
పపరర: ననగబర మసరసన వరల
దనదదకలల
తసడడ:ద ఖయజజ వరల దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-985
వయససస:21
లస: పప

95-219/1130

95-217/470

6810 SQX1425264
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ యపరటట

95-217/471

భరస : చచననకరశవ రరవప ససటట
ఇసటట ననస:69-14-985
వయససస:32
లస: ససస స
95-217/469

భరస : కళళఖణ కలమయర
ఇసటట ననస:69-14-986
వయససస:33
లస: ససస స

6809 MLJ3257839
పపరర: కకషషకలమయరర బబ యపరటట
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-14-986
వయససస:52
లస: ససస స

95-220/301 6812 SQX0387316
6811 SQX1239525
పపరర: పపరష వశశననధ శరకవణ ననకల
పపరర: కలయఖణ కలమయర బబ డపరటట

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:69-14-986
వయససస:24
లస: పప
6814 SQX2338408
పపరర: కకషషవనణణ బబ యపరటట

95-223/1223

95-182/603

95-217/475

95-220/304

95-220/306

భరస : శకనవరస రరవప యయనకపరటట
ఇసటట ననస:69-14-995
వయససస:42
లస: ససస స

6821 AP151000705024
పపరర: ననరరయణమక దనమచరర

6824 SQX1704626
పపరర: బబలల కకరణ ఉపరలలపరటట

6827 SQX1906866
పపరర: శక లకడక గయడడవరడ

95-217/481

6830 SQX1704725
పపరర: మధస సరయ గయడడవరడ

95-217/476

6833 SQX1069666
పపరర: ననగ శరరష కరరనటక
భరస : ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:69-14-996
వయససస:28
లస: ససస స

95-217/473

6819 AP151000642023
పపరర: రరజఖలకడక జజన రర

95-217/474

6822 SQX2047165
పపరర: నరరయణమక దనమచదరర ర

95-220/1092

భరస : శశషగరరర దనమచదరర ర
ఇసటట ననస:69-14-990
వయససస:63
లస: ససస స
95-217/477

6825 SQX0759878
పపరర: బబజ మచచల

95-220/305

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:69-14-993
వయససస:27
లస: పప
95-217/479

6828 SQX0253039
పపరర: పదకకలమయరర గయడడవరడ

95-217/480

భరస : వనసకట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-994
వయససస:39
లస: ససస స
95-217/482

తసడడ:ద భబసకర రరవప గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-14-994
వయససస:22
లస: పప
95-217/485

6816 SQX1069674
పపరర: శశఖర రజడడర పప సదసగయల

భరస : సరసబశవ రరవప జజన రర
ఇసటట ననస:69-14-988/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకర రరవప గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-14-994
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-14-994
వయససస:44
లస: ససస స
6832 SQX1956895
పపరర: చసదనదవత యయనకపరటట

95-182/604

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ఉపరలలపరటట
ఇసటట ననస:69-14-992
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద పపననయఖ
ఇసటట ననస:69-14-993
వయససస:49
లస: పప
6829 SQX1956887
పపరర: పదక కలమయరర గయడడవరడ

6818 SQX1470152
పపరర: ససనత జజన రర

95-220/303

తసడడ:ద ససబబస రజడర డ పరదసగయల
ఇసటట ననస:69-14-987
వయససస:54
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-990
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకరరమ రజడడర
ఇసటట ననస:69-14-991
వయససస:32
లస: ససస స
6826 SQX0075044
పపరర: పసచచయఖ మసచనల

95-217/472

భరస : చసదదశశఖర బబ స జజన రర
ఇసటట ననస:69-14-988/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద కలమయర సరశమ జజన రర
ఇసటట ననస:69-14-988/1
వయససస:67
లస: పప
6823 SQX0387027
పపరర: ననగమణణ పరనసగగటటట

6815 SQX1425504
పపరర: వనసకట కకషష రజడడర పప సదసగయల

6813 SQX0536904
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ యపరటట
తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:69-14-986
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద శశఖర రజడడర పప సదసగయల
ఇసటట ననస:69-14-987
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప జజన రర
ఇసటట ననస:69-14-988/1
వయససస:43
లస: పప
6820 AP151000639069
పపరర: సరసబశవ రరవప జజన రర

95-220/302

తసడడ:ద చసదదయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:69-14-986
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:69-14-986
వయససస:49
లస: ససస స
6817 SQX1470004
పపరర: చసదద శశఖర బబ స జజన రర

తసడడ:ద వనసకయఖ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:69-14-986
వయససస:56
లస: పప

6831 MLJ3240090
పపరర: వనసకటభబసకరరరవప గయడడవరడ

95-217/483

తసడడ:ద సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:69-14-994
వయససస:53
లస: పప
95-217/486

6834 SQX0741397
పపరర: వనసకటబదవప చససడనరర

95-217/487

తసడడ:ద రరమసరశమ
ఇసటట ననస:69-14-996
వయససస:81
లస: పప
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6835 SQX2387272
పపరర: కకషష కలమయరర చససడనరర

95-217/919

భరస : వనసకట రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:69-14-996
వయససస:56
లస: ససస స
6838 SQX1956937
పపరర: ససపపరష ఆర

95-217/489

95-217/492

95-218/467

95-217/495

95-217/498

95-220/310

95-217/500

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:43
లస: పప

6848 SQX0636860
పపరర: అననషర గబసడర

6851 SQX1425231
పపరర: వనసకటటశశరరర కసచరర

6854 SQX0515668
పపరర: కసచరర వనసకటటశశరరర

6857 SQX0244798
పపరర: వషష
ష పసదయ దదసడపరటట

95-217/503

6860 MLJ3762226
పపరర: మధసబబబయ పస లశశటట

95-217/496

6863 MLJ3762192
పపరర: సరసబశవరరవప దదసడపరటట
తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:69
లస: పప

6843 SQX1327445
పపరర: అసజ రజడడర బబ మకరజడడర

95-217/494

6846 SQX0412635
పపరర: తలర పపననన ఆదదమబరరస

95-220/308

6849 SQX0636910
పపరర: వనసకరయమక కసచరర

95-217/497

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-14-998
వయససస:65
లస: ససస స
95-217/499

6852 SQX0515163
పపరర: గయసడర అననష

95-220/309

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:69-14-999
వయససస:31
లస: ససస స
95-220/311

6855 SQX2114825
పపరర: తషలశ కకమయకరర

95-217/784

తసడడ:ద ఈశశర చసదద వదఖ సరగర కకమయకరర
ఇసటట ననస:69-14-1000
వయససస:19
లస: ససస స
95-217/501

6858 SQX0212381
పపరర: కకషషకలమయరర దదసడపరటట

95-217/502

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:59
లస: ససస స
95-217/504

తసడడ:ద కరశరరస
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:32
లస: పప
95-217/506

95-217/491

తసడడ:ద మలర యఖ
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:45
లస: పప

భరస : హరరబబబయ
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ ననగబబసరర
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:77
లస: ససస స
6862 MLJ3762200
పపరర: హరరబబబయ దదసడపరటట

95-220/307

తసడడ:ద చచసచయఖ
ఇసటట ననస:69-14-999
వయససస:74
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:29
లస: ససస స
6859 SQX0467977
పపరర: ససర శశషమక ననగబబసరర

6845 SQX1786995
పపరర: చసదనదవత ఏనకపరటట

6840 SQX1797463
పపరర: ననగరరరనన తలర పననన

తసడడ:ద ననరప రజడడర బబ మకరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద చన చచసచయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:69-14-998
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-14-999
వయససస:49
లస: ససస స
6856 SQX0212449
పపరర: రతనకలమయరర దదసడపరటట

95-217/493

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:69-14-998
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:69-14-998
వయససస:36
లస: పప
6853 SQX0515148
పపరర: వనసకరయమక

6842 SQX1797455
పపరర: వశశననథ అరరయయలల

95-217/488

తసడడ:ద అదద మబరరస తలర పననన
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఏనకపరటట
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ రరవప
ఇసటట ననస:69-14-998
వయససస:30
లస: ససస స
6850 SQX1587189
పపరర: ససవర రరవప కసచరర

95-217/490

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ అరరయయలల
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:38
లస: పప

భరస : వశశననధ ఆరజ
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:35
లస: ససస స
6847 SQX0876268
పపరర: కరసచనరర వససత

6839 SQX0151837
పపరర: పదనకవత బబ మకరజడర డ

6837 SQX1327411
పపరర: వనసకట రమణ బబ మకరజడర డ

తసడడ:ద అసజ రజడడర బబ మకరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసజరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద అసజ రజడడర
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:28
లస: పప
6844 SQX1833326
పపరర: ససపపరష ఆరజ

95-218/694

తసడడ:ద రసగ రరవప కరరషటక
ఇసటట ననస:69-14-996
వయససస:36
లస: పప

భరస : వశశననధ ఆర
ఇసటట ననస:69-14-997
వయససస:35
లస: ససస స
6841 SQX0862193
పపరర: వనసకట నరప రజడడర బబ మక రజడర డ

6836 SQX2395135
పపరర: ససబబదహకనఖమరరవ కరరషటక

6861 MLJ3762218
పపరర: శకనవరసరరవప దదసడపరటట

95-217/505

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1002
వయససస:41
లస: పప
95-217/507

6864 SQX2280949
పపరర: శసకర పరలపరరస

95-217/901

తసడడ:ద కకషష పరలపరరస
ఇసటట ననస:69-14-1003 7TH LINE
వయససస:35
లస: పప
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6865 SQX2507861
పపరర: భవరన పరలపరరస
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95-218/762

Deleted

6866 SQX2544930
పపరర: భవన పరలపరరస

95-219/1125

Deleted

6867 MLJ3765724
పపరర: శవ పరరశత కకసడపలర

భరస : శసకర పరలపరరస
ఇసటట ననస:69-14-1003 17TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శసకర పరలపరరస
ఇసటట ననస:69-14-1003 17TH LINE
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1004
వయససస:46
లస: ససస స

6868 MLJ3759073
పపరర: శరకవణ కలమయర కకసడపలర

6869 MLJ3759065
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడపలర

6870 SQX1056507
పపరర: దసరర మసదరపప

95-217/509

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1004
వయససస:30
లస: పప
6871 SQX1054873
పపరర: అలలగగజ రతనకలమయరర

తసడడ:ద ససతయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1004
వయససస:53
లస: పప
95-217/512

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1006
వయససస:51
లస: ససస స
6874 SQX1073337
పపరర: మసదరపప దసరర

95-220/312

95-217/515

95-217/517

95-217/520

95-220/317

95-217/524

భరస : ఈశశరచసదదవదనఖసరగర
ఇసటట ననస:69-14-1012
వయససస:42
లస: ససస స
6892 MLJ3257276
పపరర: వజయలకడక అచసఖత
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1014
వయససస:46
లస: ససస స

6878 SQX1398149
పపరర: నరసససహ రరవప ఉదదన

6881 AP151000705419
పపరర: వజయలకడక మదచన ల

6884 SQX1054774
పపరర: కకసజరటట లకడక ననరరయణ

6887 SQX1705177
పపరర: కరవఖ శక కకమకరర

95-217/516

6879 SQX0515155
పపరర: శకలకడక సససకర

95-220/315

95-217/518

6882 MLJ2065159
పపరర: ససరరష బబబయ మదచన ల

95-217/519

తసడడ:ద సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1009
వయససస:38
లస: పప
95-217/521

6885 SQX1073089
పపరర: వరణణ ససనసద లకడక కకసజరటట

95-217/522

6888 SQX1848969
పపరర: దసరర భవరన సరగర

95-217/523

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప సరగర
ఇసటట ననస:69-14-1012
వయససస:24
లస: ససస స

6890 SQX1854272
పపరర: ననగశకనస సరగర

6891 AP151000699056
పపరర: కకషషమబరరస కకమబకరర

తసడడ:ద శకనవరస రరవప అచసచత
ఇసటట ననస:69-14-1014
వయససస:25
లస: పప

95-220/316

భరస : లకడకననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1010
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ఈశశర చచసదద వదనఖ సరగర కకమకరర
ఇసటట ననస:69-14-1012
వయససస:21
లస: ససస స

6893 SQX1198556
పపరర: పదసనన కలమయర అచసచత

95-220/314

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:69-14-1007
వయససస:32
లస: ససస స

95-217/525

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప సరగర
ఇసటట ననస:69-14-1012
వయససస:25
లస: పప
95-217/527

6876 SQX1073147
పపరర: అలలగగజ శవ సరయ కకరణ
తసడడ:ద ఆదదననరరయణచనరర
ఇసటట ననస:69-14-1006
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1010
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కకసజరటట
ఇసటట ననస:69-14-1011
వయససస:33
లస: పప
6889 MLJ3257649
పపరర: పపషరలసజలకలమయరర కకమబకరర

95-220/313

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1009
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-14-1009
వయససస:58
లస: పప
6886 SQX0408922
పపరర: ఆసజననయయలల కకసజరటట

6875 SQX1073121
పపరర: రతన కలమయరర అలలగగజ

95-217/514
6873 SQX1056515
పపరర: వర వనసకట రతనస మసదరపప

తసడడ:ద వశశనదన చనరర
ఇసటట ననస:69-14-1006
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ మబరరస ఉదదన
ఇసటట ననస:69-14-1007
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససరరష బబబయ మదచన ల
ఇసటట ననస:69-14-1009
వయససస:29
లస: ససస స
6883 MLJ2067213
పపరర: సతఖనననరరయణ మదచన ల

95-217/513

భరస : ఆదదననరరయణ చనరర
ఇసటట ననస:69-14-1006
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద సససగయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1007
వయససస:34
లస: పప
6880 SQX1704493
పపరర: అరచనన మదచన ల

6872 SQX1056523
పపరర: శవ సరయ కకరణ అలలగగజ

95-217/511

భరస : వర వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:69-14-1006
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : రతన కలమయరర
ఇసటట ననస:69-14-1006
వయససస:28
లస: పప

భరస : వర వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:69-14-1006
వయససస:36
లస: ససస స
6877 SQX0100636
పపరర: శకకరసత సససకర

95-217/510

95-217/508

95-217/526

తసడడ:ద భదదయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1012
వయససస:73
లస: పప
95-217/528

6894 MLJ2060044
పపరర: శకనవరసరరవప అచసఖత

95-217/529

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1014
వయససస:49
లస: పప

Page 235 of 389

6895 SQX0734954
పపరర: రతనకలమయరర పచచల
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95-223/329

6896 SQX0506022
పపరర: బబబయరరవప పచచల�

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1015
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:69-14-1015
వయససస:44
లస: పప

95-217/531
6898 SQX1705318
పపరర: చనన వనసకట సరయ కలమయర
యపననన
తసడడ:ద రరమ చసదద రరవప యపననన
ఇసటట ననస:69-14-1016
వయససస:22
లస: పప

6899 SQX1498931
పపరర: లకడక కరపరబబ యన
భరస : రరజ కరపరబబ యన
ఇసటట ననస:69-14-1017
వయససస:45
లస: ససస స

6901 SQX1197855
పపరర: ఖజఖరరననసర సయఖద

6902 AP151000705352
పపరర: మహబబబ సయఖద

95-217/534

భరస : అబబబకర ససదన దక సయఖద
ఇసటట ననస:69-14-1018
వయససస:28
లస: ససస స
6904 SQX1197889
పపరర: అబబబకర ససదదనక సయఖద

95-217/537

6905 SQX2185809
పపరర: కరరమయలర సయద

6908 SQX1797521
పపరర: కకప దదవ పటబనల

భరస : చనన నబ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకషష భబసకర పటబనల
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:34
లస: ససస స

95-217/542
6910 SQX1474873
పపరర: వనయ ససధదర కలమయర
మయలగడ
తసడడ:ద సనరరఖ పదకరష రరజ మయలగడ
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:31
లస: పప

6911 SQX1000397
పపరర: శకకరసత మయలగడ
తసడడ:ద సనరఖపదకరష రరజ
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:32
లస: పప

6913 SQX1797489
పపరర: వర బదహకస పటబనల

6914 SQX1786961
పపరర: రమఖ కకషష మయలగరడ

95-217/545

తసడడ:ద కకషష మబరరస పటబనల
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:58
లస: పప
6916 SQX0387282
పపరర: శకకరసత కలమయర మయలగరడ

95-220/320

తసడడ:ద బబష సహహక
ఇసటట ననస:69-14-1020
వయససస:20
లస: ససస స

95-217/535

95-217/546

6920 MLJ3257045
పపరర: ఫజలలన షపక

95-218/684

6923 SQX1368829
పపరర: నజయ షపక
భరస : ఇరరలన షపక
ఇసటట ననస:69-14-1021
వయససస:31
లస: ససస స

95-217/533

6903 AP151000705362
పపరర: ఖయతజజల సయఖద

95-217/536

6906 SQX1055087
పపరర: గయరజజపప దసరర భవరన

95-217/538

తలర : చసదదపభ
ద
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:27
లస: ససస స
95-217/540

6909 SQX1161322
పపరర: పదవణ కలమయర మయలగరడ

95-217/541

తసడడ:ద సనరరఖ పదకరష రరజ
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:31
లస: పప
95-217/543

6912 SQX1797505
పపరర: కకషష భబసకర పటబనల

95-217/544

తసడడ:ద వర బదహకస పటబనల
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:38
లస: పప
95-220/318

6915 SQX0074997
పపరర: వనయ ససధదర కలమయర
మయనగరల
తసడడ:ద సనరరఖ పదకరశరరజ
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:30
లస: పప

95-220/319

95-220/321

6918 SQX2525780
పపరర: అపసర షపక

95-205/894

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:69-14-1020
వయససస:20
లస: ససస స
95-217/547

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:69-14-1020
వయససస:45
లస: ససస స
95-223/1208

6900 SQX1513416
పపరర: రరజ కరపర బబ యన

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:69-14-1018
వయససస:95
లస: ససస స

తసడడ:ద వర భదనదచనరర
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:69-14-1020
వయససస:24
లస: ససస స
6922 SQX2477719
పపరర: అపసర షపక

6917 SQX0387258
పపరర: సనరఖ పదకరష రరజ మయలగరడ

95-217/530

తసడడ:ద రరజయఖ కరపర బబ యన
ఇసటట ననస:69-14-1017
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద శకకరనస కలమయర మయలగరడ
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖ పదకరష రరజ
ఇసటట ననస:69-14-1019
వయససస:32
లస: పప
6919 SQX1325449
పపరర: ఆయయషర షపక

95-217/532

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:69-14-1018
వయససస:63
లస: పప
95-217/539

6897 SQX1498964
పపరర: రరజఖలకడక యయపననన

భరస : రరమచసదదరరవప యయపననన
ఇసటట ననస:69-14-1016
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కరరమయలయర
ఇసటట ననస:69-14-1018
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద కరరమయలయర సయఖద
ఇసటట ననస:69-14-1018
వయససస:31
లస: పప
6907 SQX1705235
పపరర: మసరసన బ దనదదకలల

95-223/330

6921 SQX1646769
పపరర: బబష షపక

95-217/548

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:69-14-1020
వయససస:50
లస: పప
95-217/549

6924 SQX1425090
పపరర: ఖమరరననస షపక

95-217/550

భరస : మకలసల షపక
ఇసటట ననస:69-14-1021
వయససస:55
లస: ససస స
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95-217/551

తసడడ:ద మకలసల షపక
ఇసటట ననస:69-14-1021
వయససస:37
లస: పప
6928 SQX1218206
పపరర: మహననచనరర పతకమబరర

95-223/333

95-217/902

తసడడ:ద శరభ చరర లకకకజ
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:62
లస: పప
6934 SQX1647635
పపరర: శక వ ణణ తచలగరననన

95-223/336

భరస : ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:65
లస: ససస స
6940 MLJ2063378
పపరర: వజయలకడక చనగసటట

95-223/338

95-223/341

95-221/1238

95-223/346

భరస : వనసకటససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:71
లస: ససస స
6952 SQX1434463
పపరర: శరఖమ కలమయర పపలలర తకలరరస

6932 SQX0500702
పపరర: మలలర శశరర ఉలర

6933 SQX0501213
పపరర: సరయ చసద ఉలర

95-220/1084

6938 SQX1082577
పపరర: ససరరష పరరమ

6941 AP151000708431
పపరర: భబరత చనగసటట

6944 MLJ2063360
పపరర: నరసససహరరవప చనగసటట

95-223/349

తసడడ:ద సతఖననరరయణ శరససస స పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:33
లస: పప

6947 SQX1434356
పపరర: నలమ పపలలర తకలరరస

95-223/335

95-220/1085

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:31
లస: పప
95-223/337

6936 SQX1082585
పపరర: ససనత పరరమ

95-223/970

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:34
లస: ససస స
95-223/972

6939 SQX2193209
పపరర: ససధఖ తతట

95-223/1209

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:18
లస: ససస స
95-223/339

6942 SQX1685445
పపరర: తరరమలలష చనగసటట

95-223/340

తసడడ:ద నరసససహ రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:69-14-1028
వయససస:21
లస: పప
95-223/342

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1028
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:44
లస: ససస స
6949 SQX0471896
పపరర: మహలకడక గగలర పపడడ

తసడడ:ద బబలయయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1025
వయససస:52
లస: పప

6935 SQX0481069
పపరర: శకనస� తచలగననన�

95-223/332

6930 SQX0918813
పపరర: ససబదమణఖచనరర పరతకమబరర

తసడడ:ద ససబదహకణఖ చనరర పతకమబరర
ఇసటట ననస:69-14-1025
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1028
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:69-14-1028
వయససస:32
లస: పప
6946 SQX2248425
పపరర: పదక నగరనస

95-223/334

తసడడ:ద ససబబస రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:40
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1028
వయససస:38
లస: ససస స
6943 SQX0453126
పపరర: మణణకసఠ� సననఖధద�

6929 SQX0735993
పపరర: మహహశరచనరర పతకమబరర

తసడడ:ద ససబసయఖ�
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:29
లస: పప
95-223/971

6927 SQX1218164
పపరర: శకదదవ పతకమబరర

భరస : ససబదమణఖచనరర పతకమబరర
ఇసటట ననస:69-14-1025
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస తచలగరననన
ఇసటట ననస:69-14-1027
వయససస:21
లస: ససస స
6937 SQX1082569
పపరర: లకడక నరసమక పరరమ

95-223/331

భరస : మహహశరచనరర పతకమబరర
ఇసటట ననస:69-14-1025
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబదమణఖచనరర పతకమబరర
ఇసటట ననస:69-14-1025
వయససస:26
లస: పప
6931 SQX2402899
పపరర: సనన బబబయ లకకకజ

6926 SQX1218263
పపరర: జజఖత పతకమబరర

6945 SQX0453282
పపరర: సరసబయఖ చనగసటట

95-223/343

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1028
వయససస:63
లస: పప
95-223/344

95-223/345
6948 SQX1434430
పపరర: కనక దసరర భవరన పపలలర తకలరరస

భరస : శరఖమ కలమయర పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ శరససస స పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:52
లస: ససస స

95-223/347
6950 SQX1685478
పపరర: వనసకట శవ ననగ సరయ మణణ
మననజ గగలర పపడడ
తసడడ:ద పదభబకర రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:21
లస: పప

6951 SQX1227447
పపరర: చసదస పపలలర టటకలరరస
తసడడ:ద సతనఖనసద శరససస స పపలలర టటకలరరస
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:29
లస: పప

6953 SQX1686179
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట

6954 SQX1513812
పపరర: పదభబకర గగలర పపడడ

తసడడ:ద బబల కకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:38
లస: పప

95-223/350

95-223/348

95-223/351

తసడడ:ద ససబబసరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:48
లస: పప
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6955 SQX1093707
పపరర: లకడక ససకనఖ గగలర పపడడ

95-223/973

భరస : పదభబకర రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:69-14-1029
వయససస:43
లస: ససస స
6958 SQX0081067
పపరర: ఇసదస కగరరర

95-223/353

95-223/356

95-223/358

95-223/361

95-221/79

95-223/364

95-223/367

భరస : ననగభబషణస ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:69-14-1037/1
వయససస:61
లస: ససస స
6979 SQX1478248
పపరర: ననగభబషణస ఆతకకలరర

95-223/370

తసడడ:ద నసదయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:69-14-1037/1
వయససస:67
లస: పప
6982 SQX1685411
పపరర: సరయ చకకవరరస గయడడవరడ

6965 SQX0521971
పపరర: పదనకవత మలలర ల

6968 SQX0521930
పపరర: అచచయఖ మలలర ల

6971 SQX1167726
పపరర: దదరరశరల కకషష రజడడర dirisala

6974 SQX1309492
పపరర: తనట లకకకవర పదసరద పసదన ద

95-223/359

తసడడ:ద ననగ వనసకటటశశర రరవప గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-14-1038
వయససస:21
లస: పప

95-223/355

6963 SQX2396083
పపరర: సతశ కసబస

95-223/1210

6966 SQX0521849
పపరర: కకటమక మలలర ల

95-223/360

భరస : మయననయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1035
వయససస:80
లస: ససస స
95-223/362

6969 SQX1167734
పపరర: దదరరశరల ననగమణణ dirisala

95-221/78

భరస : దదరరశరల కకషష రజడడర dirisala
ఇసటట ననస:69-14-1036
వయససస:40
లస: ససస స
95-221/80

95-223/365

6972 SQX1069112
పపరర: యయమన లకడక ససమఖ
చససడనరర
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1037
వయససస:27
లస: ససస స

95-223/363

6975 SQX1406504
పపరర: ససరరఖ ఆతకకలరర

95-223/366

తసడడ:ద పదసరద రరవప పసదన ద
ఇసటట ననస:69-14-1037
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట ససబస రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:69-14-1037/1
వయససస:39
లస: ససస స

95-223/368
6977 SQX1848241
పపరర: వనసకట దదలప కలమయర
ఆతకకలరర
తసడడ:ద వనసకట ససబస రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:69-14-1037/1
వయససస:21
లస: పప

95-223/369
6978 SQX1434513
పపరర: వనసకట ససబబసరరవప ఆతకకలరర

తసడడ:ద ననగభబషణస ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:69-14-1037/1
వయససస:44
లస: పప

6980 SQX0000026
పపరర: కనకలత గయడడవరడ

6981 SQX0531970
పపరర: పరమమశశరమక గయడడవరడ

95-223/371

భరస : ననగ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1038
వయససస:35
లస: ససస స
95-223/373

6960 SQX0521914
పపరర: వనలయసగరన రరజ కటబరర

భసధసవప: మలలలయ ససపసదయ
ఇసటట ననస:69-14-1032
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద బదహక రజడర డ dirisala
ఇసటట ననస:69-14-1036
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద పదసరద రరవప పసదన ద
ఇసటట ననస:69-14-1037
వయససస:30
లస: ససస స
6976 SQX1383405
పపరర: వర లకడక ఆతకకలరర

95-223/357

తసడడ:ద మయననయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1035
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద కకషషరజడడర దదరరసపలయ
ఇసటట ననస:69-14-1036
వయససస:20
లస: పప
6973 SQX1308874
పపరర: ససశటట పసదన ద

6962 SQX0522029
పపరర: లలరరర మరరయనన� కఠరరర�

95-223/352

తసడడ:ద లలరరన మరరయయనన కటబరర
ఇసటట ననస:69-14-1031
వయససస:32
లస: పప

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1035
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద అచచయఖ�
ఇసటట ననస:69-14-1035
వయససస:31
లస: పప
6970 SQX1898956
పపరర: పవన రజడడర దదరరసపలయ

95-223/354

తసడడ:ద రరమనన�
ఇసటట ననస:69-14-1031
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద అచచయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1035
వయససస:26
లస: ససస స
6967 SQX0521997
పపరర: జయపదకరష బబబయ� మలలర ల�

6959 SQX0080671
పపరర: ఇనననశమక కఠరరర

6957 SQX0521872
పపరర: మమరర సలసదన కఠరరర

తసడడ:ద మరరయనన
ఇసటట ననస:69-14-1031
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లలరరన మరరయనన
ఇసటట ననస:69-14-1031
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద లలరరన మరరయనన
ఇసటట ననస:69-14-1031
వయససస:35
లస: పప
6964 SQX0521898
పపరర: దదవఖ భబరత మలలర ల

95-218/685

తసడడ:ద నరశసహరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:69-14-1030
వయససస:40
లస: పప

భరస : అనల
ఇసటట ననస:69-14-1031
వయససస:34
లస: ససస స
6961 SQX0080721
పపరర: అనల కలమయర కఠరరర

6956 SQX2332328
పపరర: ననగరరజ కరవపరర

6983 SQX0532093
పపరర: పవనసకమయర గయడడవరడ
తసడడ:ద కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:69-14-1038
వయససస:30
లస: పప

95-223/372

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:69-14-1038
వయససస:53
లస: ససస స
95-223/374

95-223/375
6984 SQX0000034
పపరర: ననగ వనసకటటశశర రరవప గయడడవరడ

తసడడ:ద కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:69-14-1038
వయససస:44
లస: పప
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6985 SQX0215020
పపరర: రమయదదవ పప నననడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-217/552

భరస : ననరరయణచనరర
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:66
లస: ససస స
6988 SQX2298081
పపరర: పవన కలమయర నడమననరర

95-219/931

Deleted
95-223/378

భరస : ననరరయణ పస నడడ
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:67
లస: ససస స
6994 SQX2308567
పపరర: పవన కలమయర నడమననరర

95-223/1211

Deleted

తసడడ:ద దసరర రరవప నడమననరర
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:24
లస: పప

6997 AP151000708418
పపరర: శవపపరషయఖ గసగరశశటట

95-223/382

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-14-1040
వయససస:49
లస: పప
7000 SQX0620294
పపరర: పదకజ బబరజర�

95-223/974

95-217/904

95-221/83

తసడడ:ద వనసకట సనన బబబయ లకకకజ
ఇసటట ననస:69-14-1044
వయససస:28
లస: పప

6990 MLJ3268596
పపరర: వజయలకడక కలరక

భరస : దసరరరపదసరద
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:46
లస: ససస స
6992 SQX1685825
పపరర: బబజ పప నననడ

95-223/383

95-223/379

6993 MLJ2067767
పపరర: దసరరరపదసరద కలరక

95-223/380

తసడడ:ద ననరరయణ పప నననడ
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:38
లస: పప

95-223/1286
6995 SQX2183721
పపరర: శక లకడక తరరపరతమక పపరష
నడమననరర
భరస : హహమసత వవనక సరయ శకనవరస నడమనన
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:20
లస: ససస స

6996 SQX1195719
పపరర: గసగరశశటట వనసకటటష
తసడడ:ద శవ పపరష యఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-1040
వయససస:27
లస: పప

6998 SQX2424455
పపరర: అరరణ కలమయరర గసగరశశటట

6999 SQX1126383
పపరర: షరజహన బబగ షపక

95-223/1212

7001 SQX0619197
పపరర: శవకలమయరర బబరజర�

7004 SQX1498642
పపరర: శవ ననగరసదదమక ననమలకకసడ

7007 SQX0908392
పపరర: చసదన రరఖయ

7010 SQX0566778
పపరర: ససజజత మయరస

7013 SQX1686021
పపరర: రరజరసధద పదసరద లకకకజ
తసడడ:ద సననబబబయ లకకకజ
ఇసటట ననస:69-14-1044
వయససస:31
లస: పప

95-223/381

95-220/1086

తసడడ:ద ఎస డక షఫస బబగ
ఇసటట ననస:69-14-1041
వయససస:26
లస: పప
95-223/975

7002 SQX0623157
పపరర: వనసకట ససధనకర బబరజర�

95-223/976

తసడడ:ద రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:69-14-1041
వయససస:40
లస: పప
95-221/81

7005 SQX0941187
పపరర: నవన కలమయర రరఖయ

95-221/82

తసడడ:ద పరనకరలరరవప రరఖ
ఇసటట ననస:69-14-1042
వయససస:40
లస: పప
95-223/977

7008 SQX0908384
పపరర: బబరత రరఖయ

95-223/978

భరస : పనకల రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1042
వయససస:68
లస: ససస స
95-223/384

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1044
వయససస:54
లస: ససస స
95-223/386

95-223/377

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నవన
ఇసటట ననస:69-14-1042
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట సనన బబబయ లకకకజ
ఇసటట ననస:69-14-1044
వయససస:50
లస: ససస స
7012 SQX1686146
పపరర: ససరరసదద బబబయ లకకకజ

95-223/376

భరస : శవ పదసరద ననమలకకసడ
ఇసటట ననస:69-14-1042
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప ననమలకకసడ
ఇసటట ననస:69-14-1042
వయససస:65
లస: పప
7009 SQX1686096
పపరర: ననగ మణణ లకకకజ

6989 MLJ3268604
పపరర: శవపరరశత కలరక

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:69-14-1041
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ బటటటల
ఇసటట ననస:69-14-1042
వయససస:19
లస: పప
7006 SQX1498659
పపరర: శవ పదసరద ననమలకకసడ

95-217/903
6987 SQX2125052
పపరర: హహమసత వవనక సరయ శకనవరస
నడమననరర
తసడడ:ద దసరర రరవప నడమననరర
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ పపరష యఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-1040
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససధనకర�
ఇసటట ననస:69-14-1041
వయససస:37
లస: ససస స
7003 SQX2185452
పపరర: శకనవరస బటటటల

95-217/553

తసడడ:ద ననరరయణ చనరర
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద దసరర రరవప నడమననరర
ఇసటట ననస:69-14-1039
వయససస:24
లస: పప
6991 SQX1685973
పపరర: రమయదదవ పస నడడ

6986 MLJ3762663
పపరర: బబలయజ పప నననడ

7011 SQX0391110
పపరర: శశషష మయరళ మయరస

95-223/385

తసడడ:ద రరమయ రరవప మయరస
ఇసటట ననస:69-14-1044
వయససస:30
లస: పప
95-223/387

7014 SQX0566547
పపరర: రరమయరరవప మయరస

95-223/388

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-14-1044
వయససస:57
లస: పప
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7015 SQX0849943
పపరర: పరతమ షపక
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95-223/389

భరస : బబజజ
ఇసటట ననస:69-14-1045
వయససస:36
లస: ససస స
7018 SQX1685494
పపరర: ఖలల షపక

95-223/392

95-223/1287

95-223/396

95-223/399

95-217/555

95-223/400

95-217/557

భరస : శవ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1051
వయససస:48
లస: ససస స

7028 SQX0908376
పపరర: ససలలచన కతషలపలర

7031 SQX0002014
పపరర: ఆసజననయయలల ఉపపల తళళ

7034 MLJ2066975
పపరర: అసజ ఉపపలతల

7037 AP151000705083
పపరర: ససశల చరరకవపరర

95-217/560

7040 SQX1197731
పపరర: ఇసతయయజ షపక

95-223/980

7043 MLJ2061513
పపరర: ససబసమక గయసడన
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-14-1051
వయససస:50
లస: ససస స

7023 SQX0406645
పపరర: జజఖత వషష
ష మలకల

95-223/395

95-223/398
7026 MLJ2068203
పపరర: శకనవరస రరవప వషష
ష మలకల

7029 SQX0020388
పపరర: శవకకషష వనణణ ఉపలతలర

95-217/554

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-14-1048
వయససస:32
లస: ససస స
95-217/556

7032 SQX2381812
పపరర: రమణ ఓరరచ

95-217/905

భరస : వనసకయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:69-14-1048
వయససస:44
లస: ససస స
95-223/401

7035 SQX0506121
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉపపలతల

95-223/402

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1048
వయససస:39
లస: పప
95-217/558

7038 AP151000705359
పపరర: దదలర యడ షపక

95-217/559

భరస : యజరససస
ఇసటట ననస:69-14-1050
వయససస:48
లస: ససస స
95-217/561

తసడడ:ద ఏజజస షపక
ఇసటట ననస:69-14-1050
వయససస:29
లస: పప
95-217/563

95-223/394

తసడడ:ద సతఖననరరయణ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:69-14-1047
వయససస:40
లస: పప

భరస : వశశరరపరచనరర
ఇసటట ననస:69-14-1049
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇజజస
ఇసటట ననస:69-14-1050
వయససస:27
లస: పప
7042 MLJ3765732
పపరర: పపషరలవత యస

95-223/397

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1048
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమచసదదరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1049
వయససస:53
లస: ససస స
7039 SQX0862250
పపరర: ఇమయమ న షససక

7025 MLJ3268224
పపరర: శవమక వషష
ష మలకల

7020 MLJ2060242
పపరర: ఖయజజపసర షపక

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1047
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ ఉపపల తళళ
ఇసటట ననస:69-14-1048
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:69-14-1048
వయససస:38
లస: ససస స
7036 MLJ3258191
పపరర: ననగరరజకలమయరర పస తషలలరర

95-223/979

భరస : రరమససబబస రజడర డ
ఇసటట ననస:69-14-1047
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పస తషరరజ
ఇసటట ననస:69-14-1048
వయససస:58
లస: ససస స
7033 MLJ3267010
పపరర: శవ ఉపపలతల

7022 SQX1144419
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-223/391

తసడడ:ద దసస గరరర
ఇసటట ననస:69-14-1045
వయససస:72
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1047
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ ననరరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-1047
వయససస:65
లస: పప
7030 MLJ3257797
పపరర: రమణ ఆలకలననస

95-223/393

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:69-14-1046
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1047
వయససస:31
లస: ససస స
7027 SQX1590067
పపరర: నరసయఖ ననరరశశటట

7019 MLJ2061877
పపరర: బబజ షపక

7017 MLJ2061620
పపరర: రహహమబనస షపక

భరస : ఖయజజపసర
ఇసటట ననస:69-14-1045
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖజజఫసర
ఇసటట ననస:69-14-1045
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:69-14-1045
వయససస:19
లస: పప
7024 SQX0735217
పపరర: అరరసధత వషష
ష మలకల

95-223/390

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:69-14-1045
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:69-14-1045
వయససస:21
లస: పప
7021 SQX2195527
పపరర: మయసస ఫ షపక

7016 MLJ2061885
పపరర: రసజజనస షపక

7041 MLJ2062628
పపరర: ఏజజస షపక

95-217/562

తసడడ:ద జహసగరర
ఇసటట ననస:69-14-1050
వయససస:50
లస: పప
95-217/564

7044 SQX1646785
పపరర: సరయ రరజరసదద సనన శశటట

95-217/565

తసడడ:ద రమమష సనన శశటట
ఇసటట ననస:69-14-1051
వయససస:28
లస: పప
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7045 SQX0445015
పపరర: ససధదర సననశశటట
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95-217/566

తలర : పపషరలవత
ఇసటట ననస:69-14-1051
వయససస:29
లస: పప
7048 SQX1198010
పపరర: ననగ జజఖత కరకలమయనస

95-217/569

95-217/572

95-217/570

7052 MLJ2061364
పపరర: ఈశశరరరవప కకమబకరర

95-220/322

7055 SQX0736538
పపరర: దసరరరసబ పస ననడ

95-217/573

7058 SQX1425413
పపరర: రరవత అననస

7050 MLJ3258209
పపరర: ససతనరరవమక కకమబకరర

95-217/571

7053 MLJ3241809
పపరర: పపరష చసదదరరవప కకమబకరర

95-217/574

తసడడ:ద ననగభబషణస
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:44
లస: పప
95-217/575

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1054
వయససస:60
లస: ససస స
95-217/616

95-217/568

భరస : ననగభయషణస
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగభబషణస
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద చలమయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:39
లస: పప
7057 SQX1704352
పపరర: పదక అవగన

7049 SQX0710384
పపరర: చచలర యయమక కకమబకరర

7047 SQX1248518
పపరర: ననగ వలర కకమబకరర

భరస : పపరషచసదద రరవప కకమబకరర
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద కరకలమయనస చలమయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:40
లస: పప
7054 SQX0760447
పపరర: ననగరరజ కరకలమయనస

95-217/567

తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1051
వయససస:68
లస: పప

భరస : ననగ రరజ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:69-14-1052
వయససస:32
లస: ససస స
7051 MLJ2061265
పపరర: కరకలమయనస ననగరరజ

7046 MLJ3240082
పపరర: వనసకటటశశరరర గయసడన

7056 SQX1810837
పపరర: హరర బబబయ పప నననడ

95-217/576

తసడడ:ద అపరలరరవప పప నననడ
ఇసటట ననస:69-14-1054
వయససస:38
లస: పప
95-217/577

95-217/578
7059 SQX1587163
పపరర: రరధ కకషష ననగ పరరశత అననస

భరస : వనసకటటశశరరర అవగన
ఇసటట ననస:69-14-1054,KANAKA DURGA T
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగ వనసకట అనల కలమయర అననస
ఇసటట ననస:69-14-1055
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మధన మహన మయరళ కకషష అననస
ఇసటట ననస:69-14-1055
వయససస:29
లస: ససస స

95-217/579
7060 SQX1425447
పపరర: మధన మహన మయరళ కకషష
అననస
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప అననస
ఇసటట ననస:69-14-1055
వయససస:33
లస: పప

7061 SQX1425439
పపరర: ననగ వనసకట అనల కలమయర
అననస
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప అననస
ఇసటట ననస:69-14-1055
వయససస:35
లస: పప

95-217/580

7062 MLJ2061497
పపరర: ఖయశసబ షపక

7063 SQX1704824
పపరర: సససదస హహసపసన షపక

7064 SQX1248773
పపరర: ననగలకడక పసజయర

95-217/583

95-217/582

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:69-14-1056
వయససస:23
లస: పప
7066 SQX1705219
పపరర: పసరరబ దనదదకలల
భరస : పసద నబ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-1057
వయససస:43
లస: ససస స
7069 SQX1705193
పపరర: పసదన నబ దనదదకలల

తసడడ:ద ననరపరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1059
వయససస:49
లస: పప

7067 SQX0435198
పపరర: తరరపతమక ననరరశశటట

95-217/588

7070 SQX0212902
పపరర: కకటటసశరమక బబ మకరజడర డ

95-217/586

7073 SQX1974187
పపరర: తపలసరయరజడడర బబ మకరజడడర
తసడడ:ద వనసకటరమణరజడడర బబ మకరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1059
వయససస:23
లస: పప

95-217/584

7068 SQX1248260
పపరర: అసజబబబయ దనదదకలల

95-217/587

తసడడ:ద పసదన నబ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-1057
వయససస:29
లస: పప
95-217/589

95-217/590
7071 SQX1646751
పపరర: నవన కకషష సరయ రజడర డ
బబ మకరజడడర
తసడడ:ద వనసకట రమణ రజడడర బబ మకరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1059
వయససస:21
లస: పప

95-218/468

7074 SQX1956804
పపరర: కవత బబ మకరజడడర

భరస : వనసకట రమణనరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1059
వయససస:39
లస: ససస స
95-217/591

7065 SQX1704790
పపరర: ససభబనస దనదదకలల
భరస : అసజ బబబయ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-1057
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:69-14-1057
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన బబ రకయఖ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-1057
వయససస:56
లస: పప
7072 MLJ3762242
పపరర: వనసకటరమణన రజడడర బబ మకరజడడర

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:69-14-1056
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరరష పసజయర
ఇసటట ననస:69-14-1057
వయససస:25
లస: ససస స
95-217/585

95-217/581

95-217/592

భరస : గరరరధర రజడడర బబ మకరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1060
వయససస:30
లస: ససస స
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7075 SQX1327346
పపరర: ససబబసయమక బబ మకరజడర డ

95-217/593

భరస : మలయరరజడడర బబ మకరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1060
వయససస:57
లస: ససస స
7078 SQX1547712
పపరర: దదవఖ ససధఖ శక గరరరజల

95-217/596

95-217/599

95-220/323

7082 MLJ3762143
పపరర: వనసకటరరమ పదసరద గరరరజజల

7085 SQX0254714
పపరర: లకడక ననరరయణ గరరరజజల

95-217/602

7088 SQX2185502
పపరర: పపరష చసదద రరవప పపడడపప లల

7091 SQX0637496
పపరర: మమరర పప లసస

భరస : వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1065
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:69-14-1065
వయససస:37
లస: ససస స

95-217/908
7093 SQX2463255
పపరర: వజయ శకనవరసరరవప కకపరరల
వనసకటటశశరరర
తలర : శకలకడక కలపరపపన
ఇసటట ననస:69-14-1065 , 8th line
వయససస:56
లస: పప

7094 SQX1837467
పపరర: పదసనన రరణణ ననతకకక
భరస : రవ శశరసక ననతకకక
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:28
లస: ససస స

7096 SQX0404962
పపరర: రరజరశశరర మసగళళపపరపప

7097 SQX0503862
పపరర: పదదదప కలమయర ననతకకక

95-217/608

భరస : చసదదశశఖర
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:59
లస: ససస స
7099 SQX0504167
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ననతకకక
తసడడ:ద మలర ఖయరరనననచనరరఖలల
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:53
లస: పప
7102 SQX1477661
పపరర: రతనకలమయరర కకపలరపప
భరస : హహమసత రరమకకషష కకపలరపప
ఇసటట ననస:69-14-1066/1
వయససస:37
లస: ససస స

7100 SQX0486217
పపరర: ననతకకక రవ శశరసక

95-219/932

95-220/324

7086 SQX0020339
పపరర: కలససమ పసదన దపస ద లల

95-217/601

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1062
వయససస:50
లస: ససస స
95-217/906

7103 SQX1370279
పపరర: సరమయమ జఖ లకడక బయతషకలరర

95-217/605

95-217/603

7092 SQX2460350
పపరర: శక లకడక కలపపరర ర

95-217/907

తసడడ:ద వజయ శకనవరస కలపపరర ర
ఇసటట ననస:69-14-1065 , 8th line
వయససస:26
లస: ససస స
95-217/606

7095 AP151000705125
పపరర: వసససతలకడక ననతకకక

95-217/607

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:50
లస: ససస స
95-217/609

7098 SQX0445007
పపరర: రరవశశరసక ననతకకక

95-217/610

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప ననతకకక
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:32
లస: పప
95-220/325

7101 SQX0486308
పపరర: మసగళపపరపప రరమకకకషష

95-220/326

తసడడ:ద చసదద శశఖర
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:45
లస: పప
95-217/613

Deleted

భరస : శశశ రజడడర బయతషకలరర
ఇసటట ననస:69-14-1067
వయససస:33
లస: ససస స

7089 SQX1906791
పపరర: దదపసక సరయ శక కతద
భరస : భబరర వ హరరకకషష కతద
ఇసటట ననస:69-14-1064
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:32
లస: పప
95-217/612

95-217/598

7083 SQX2152114
పపరర: వర వనసకట జయత కలమయర
గరరరజజల
తసడడ:ద లకడక ననరరయణ గరరరజజల
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1066
వయససస:28
లస: పప
95-217/611

7080 SQX0637405
పపరర: శకదదవ గరరరజజల

95-217/600

తసడడ:ద రరమ రరవప పపడడపప లల
ఇసటట ననస:69-14-1062
వయససస:26
లస: పప
95-217/604

95-217/595

భరస : రరమపదసరద
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : పరరశత దదవ
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద రరమయ రరవప పసడడపస లల
ఇసటట ననస:69-14-1062
వయససస:26
లస: పప
7090 SQX0636928
పపరర: లకకకదదవ ఉడడమయల

95-217/597

తసడడ:ద వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:49
లస: పప

భరస : వజయ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:71
లస: ససస స
7087 SQX1956853
పపరర: పపరష చసదద రరవప పసడడపస లల

7079 SQX1547696
పపరర: శకదదవ గరరరజల

7077 AP151000699254
పపరర: మలయరరజడడర బబ మకరజడడర

తసడడ:ద ననరపరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1060
వయససస:65
లస: పప

భరస : లకడక ననరరయణ గరరరజల
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:47
లస: పప
7084 SQX0252981
పపరర: పరరశత దదవ గరరరజల

95-217/594

తసడడ:ద మలయరరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1060
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరస పదసరద గరరరజల
ఇసటట ననస:69-14-1061
వయససస:24
లస: ససస స
7081 MLJ3762150
పపరర: లకకకననరరయణ గరరరజజల

7076 MLJ3762234
పపరర: గరరరధర రజడడర బబ మకరజడడర

7104 SQX2508851
పపరర: ససరరశ రజడడర దదవరజడడర

95-218/764

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర దదవరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1067
వయససస:18
లస: పప
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95-220/327

తసడడ:ద ననరరయణరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1067
వయససస:39
లస: పప
7108 SQX2098499
పపరర: ఖససస దసదచకలల

95-180/797

95-223/403

95-206/722

95-223/407

95-223/410

95-223/1213

Deleted
95-223/1214

తసడడ:ద నగరజ గగరర
ఇసటట ననస:69-14-1075
వయససస:23
లస: పప
7129 MLJ2063444
పపరర: ససజనఖ పరలల

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1076
వయససస:42
లస: పప

95-223/405

7118 SQX1434794
పపరర: నలమ మమమలవరపప

7121 SQX0643262
పపరర: సతఖననరరయణ ఎస ఎల ఎల

7124 MLJ2064442
పపరర: రరవతలకడక� గగరర�

95-223/408

95-223/414

7130 MLJ2063493
పపరర: శవకలమయరర పరలల

95-223/411

7133 SQX0944942
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:ద మరసరహహబ
ఇసటట ననస:69-14-1076
వయససస:72
లస: పప

95-224/1210

7116 MLJ2063832
పపరర: సతఖననరరయణ గసగరశశటట

95-223/406

7119 SQX1435420
పపరర: బబగస షపక

95-223/409

7122 SQX2451839
పపరర: వనసకట ననరరయణ గయమయక

95-215/1522

Deleted

తలర : రరజమక
ఇసటట ననస:69-14-1074
వయససస:21
లస: పప
95-223/412

7125 MLJ2064459
పపరర: ననగరరజ� గగరర�

95-223/413

తసడడ:ద గగవసద�
ఇసటట ననస:69-14-1075
వయససస:47
లస: పప
95-220/1087

7128 SQX0498642
పపరర: గగససయయ బబగస షపక

95-220/1088

భరస : అబయనల కర ససదన దక
ఇసటట ననస:69-14-1076
వయససస:31
లస: ససస స
95-223/415

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-14-1076
వయససస:50
లస: ససస స
95-223/982

7113 SQX2048130
పపరర: కరశస వల దనదచకలల

భరస : మరర వరల
ఇసటట ననస:69-14-1072
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ� �
ఇసటట ననస:69-14-1075
వయససస:40
లస: ససస స
7127 SQX1895127
పపరర: రజహమన షపక

95-220/1552

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-14-1071
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-14-1076
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-14-1076
వయససస:38
లస: ససస స
7132 SQX0908350
పపరర: మయరల చదనసనపరటట

7115 SQX1894476
పపరర: బల వనసకట రమదదవ గసగరశశటట

7110 SQX2515682
పపరర: ననసర భ దనదదకలల

తసడడ:ద ససదరయఖ దనదచకలల
ఇసటట ననస:69-14-1069
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:69-14-1072
వయససస:33
లస: పప

తలర : రరజమక గయమయక
ఇసటట ననస:69-14-1074
వయససస:21
లస: పప
7126 SQX2438042
పపరర: అమరణనధ గగరర

95-223/404

భరస : సతఖననరరయణ మమమలవరపప
ఇసటట ననస:69-14-1072
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:69-14-1072
వయససస:53
లస: ససస స
7123 SQX2452316
పపరర: వనసకట ననరరయణ గయమయక

7112 SQX0453076
పపరర: ససదనయఖ� దనదదకలల�

95-220/328

భరస : ససదరయఖ దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-14-1069
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:69-14-1071
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదన ననసర
ఇసటట ననస:69-14-1071
వయససస:56
లస: పప
7120 MLJ2060234
పపరర: పదనకవత మమమలవరపప

95-217/615

తసడడ:ద ఖయససస�
ఇసటట ననస:69-14-1069
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-14-1071
వయససస:19
లస: పప
7117 SQX0006098
పపరర: ఎరక ఖయససస దనదదకలల

7109 SQX1906700
పపరర: పరరశత కరశ

7107 SQX1900240
పపరర: మణణకరసత రజడడర బబసస

తసడడ:ద కకసడరజడడర బబసస
ఇసటట ననస:69-14-1068/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబదమణఖస కరశ
ఇసటట ననస:69-14-1069
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ససబదహకణఖస�
ఇసటట ననస:69-14-1069
వయససస:62
లస: ససస స
7114 SQX2045151
పపరర: లకడక ననగ సరయ గసగర శశటట

95-217/614

భరస : కకసడరజడడర బబసస
ఇసటట ననస:69-14-1068/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద శదనయఖ దసదచకలల
ఇసటట ననస:69-14-1069
వయససస:19
లస: పప
7111 SQX0505768
పపరర: ననగరశశరమక చసదవవలల�

7106 SQX1906445
పపరర: ససతనరరవమక బబసస

7131 SQX0908368
పపరర: ససజనఖ చచనసనపరటట

95-223/981

భరస : మయరల
ఇసటట ననస:69-14-1076
వయససస:36
లస: ససస స
95-223/983

7134 SQX0849802
పపరర: వనసకటటశశరమక చదతనమబడడ

95-223/416

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1077
వయససస:42
లస: ససస స
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7135 SQX1676196
పపరర: ససబస లకడక కలసచనల

95-223/417

భరస : పపరరషస తస స కలసచనల
ఇసటట ననస:69-14-1077
వయససస:44
లస: ససస స
7138 SQX1894336
పపరర: లకడక దసరర యనఇకపలర

95-223/420

95-223/423

7144 SQX1058636
పపరర: పదక కలసచనల

95-219/575

95-221/85

95-219/579

95-221/87

95-219/576

7148 MLJ3769148
పపరర: వజయశరసత కకనగళర

7151 MLJ3764347
పపరర: వనసకట దసరరరరరవప కకనగళళ

7154 SQX0403873
పపరర: లకడక � శశగబసడడ

95-221/90

7157 SQX0399840
పపరర: రరమయ � శశగబసడడ

95-219/577

భరస : శకనవరసరరవప� కకతస
ఇసటట ననస:69-14-1088
వయససస:37
లస: ససస స
95-223/428

95-219/580

95-223/425

7146 SQX0294330
పపరర: వనసకరయయమక కలరరక

95-221/84

7149 MLJ3759727
పపరర: ససరరష కలమయర కకనగగళళ

95-219/578

7152 SQX1285940
పపరర: శరఖమల దదవ కకననగల

95-221/86

తసడడ:ద ససరరష కలమయర కకననగల
ఇసటట ననస:69-14-1085
వయససస:35
లస: ససస స
95-221/88

7155 SQX1898626
పపరర: నరసమక సరగబసడడ

95-221/89

భరస : వనసకటరరవప సరగబసడడ
ఇసటట ననస:69-14-1086
వయససస:70
లస: ససస స
95-221/91

7158 SQX1343037
పపరర: మననహర కలయణణ

95-219/581

తసడడ:ద యబగరసధర చనరర లలట కలయణణ
ఇసటట ననస:69-14-1087
వయససస:36
లస: పప

7160 SQX1433945
పపరర: వనసకట లకడక తరరపతమక
శశగబసడడ
భరస : శకకరసత శశగబసడడ
ఇసటట ననస:69-14-1088
వయససస:24
లస: ససస స

95-223/426

7163 SQX2002236
పపరర: వరససదదవ రరవప నమకగడర

95-219/833

తసడడ:ద కకషష మబరరస నమకగడర
ఇసటట ననస:69-14-1089
వయససస:36
లస: పప

7143 MLJ2064467
పపరర: గణపతరరవప
� ఎనకపలర �

తసడడ:ద దసరరరరరవప కకనగగళళ
ఇసటట ననస:69-14-1085
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద చచలమయఖ� శశగబసడడ
ఇసటట ననస:69-14-1086
వయససస:52
లస: పప
95-221/92

95-223/422

భరస : శవ శసకర కలరరక
ఇసటట ననస:69-14-1084
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమయ� శశగబసడడ
ఇసటట ననస:69-14-1086
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయ� శశగబసడడ
ఇసటట ననస:69-14-1086
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద రరమయ సరగబసడడ
ఇసటట ననస:69-14-1088
వయససస:27
లస: పప

7145 SQX1058628
పపరర: ఆదదననరరయణ కలసచనల

7140 MLJ2064483
పపరర: ననగమలలర శశరర� ఎనకపలర �

తసడడ:ద రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:69-14-1078
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట కకటటశశరరవప కకనగగళళ
ఇసటట ననస:69-14-1085
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద దసరర రరవప కకననగల
ఇసటట ననస:69-14-1085
వయససస:40
లస: పప

7162 SQX1434109
పపరర: వరరసదద సరగబసడడ

95-223/424

భరస : రవకలమయర కకనగగళర
ఇసటట ననస:69-14-1085
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట దసరరర రరవప కకనగగళళ
ఇసటట ననస:69-14-1085
వయససస:47
లస: పప

7159 SQX0619734
పపరర: పరవన కకతస

7142 SQX0735167
పపరర: రమమష చససడడ

95-223/419

భరస : గణపతరరవప � �
ఇసటట ననస:69-14-1078
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:69-14-1084
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప� కలరరక
ఇసటట ననస:69-14-1084
వయససస:46
లస: పప

7156 SQX0400135
పపరర: శకకరసత �

95-223/421

తసడడ:ద శవననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-14-1078
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ కలసచనల
ఇసటట ననస:69-14-1084
వయససస:41
లస: ససస స

7153 SQX1285924
పపరర: ససరరష కలమయర కకనగరలర

7139 SQX0425637
పపరర: శకలకడక చససడడ�

7137 SQX0849810
పపరర: శకనవరసరరవప చదతనమబడడ

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-14-1077
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమశ బబబయ�
ఇసటట ననస:69-14-1078
వయససస:39
లస: ససస స

7141 SQX1308833
పపరర: ననగ అమరరసదద కలమయర
ఎనకరపలర
తసడడ:ద గణపతరరవప ఎనకరపలర
ఇసటట ననస:69-14-1078
వయససస:25
లస: పప

7150 MLJ3759719
పపరర: రవకలమయర కకనగగళళ

95-223/418

తసడడ:ద శకనవరసరరవప బబతననమబడడ
ఇసటట ననస:69-14-1077
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద గణపత రరవప యనఇకపలర
ఇసటట ననస:69-14-1078
వయససస:21
లస: ససస స

7147 SQX0075127
పపరర: శవ శసకర� కలరరక�

7136 SQX1585076
పపరర: రరజరశ బబతననమబడడ

7161 SQX1434059
పపరర: నరసమక సరగబసడడ

95-223/427

భరస : వనసకట రరవప సరగబసడడ
ఇసటట ననస:69-14-1088
వయససస:70
లస: ససస స
7164 MLJ2062701
పపరర: సరయససధనకర� అమకతలలరర�

95-221/93

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప� అమకతలలరర
ఇసటట ననస:69-14-1089
వయససస:41
లస: పప
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7165 SQX2476281
పపరర: మహహశశరర దదవ అమరస లలరర

95-221/1239

భరస : సరయ ససధకర అమరస లలరర
ఇసటట ననస:69-14-1089
వయససస:31
లస: ససస స
7168 SQX1197608
పపరర: అనసష నసడనరర

95-219/582

95-219/585

95-221/94

95-218/686

95-223/432

95-218/695

95-221/99

భరస : ననసర వల
ఇసటట ననస:69-15-1098
వయససస:48
లస: ససస స

7178 SQX1686609
పపరర: శరసత పసదయయ తతటకలర

7181 SQX2483576
పపరర: రరజ బటటటల

7184 SQX1181320
పపరర: గగవసద రరవప పసననసటట

7187 SQX2192847
పపరర: సరయ లల బబచస

95-221/1242

7190 SQX2407773
పపరర: కకశశర మజరటట

95-223/430

7193 SQX1461201
పపరర: లకడక తదజశశన తషరగర
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప తషరగర
ఇసటట ననస:69-15-1098
వయససస:25
లస: ససస స

7173 MLJ3240504
పపరర: రమమష మయరరత

95-219/587

7176 SQX0851899
పపరర: శకనవరస మయరరత

95-221/96

7179 SQX1686633
పపరర: జయరరవ తతటకలర

95-223/431

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తతటకలర
ఇసటట ననస:69-15-112
వయససస:53
లస: పప
95-198/1554

7182 SQX2483956
పపరర: రరజ బటటటల

95-198/1555

తసడడ:ద శకనస బతషల
ఇసటట ననస:69-15-617
వయససస:24
లస: పప
95-221/97

7185 MLJ2064566
పపరర: శకనవరసరరవప బచసచ

95-221/98

తసడడ:ద వనసకటససబదహకణఖస బచసచ
ఇసటట ననస:69-15-1096
వయససస:45
లస: పప
95-221/1240

7188 SQX2188928
పపరర: దదననశ కలమయర బచసచ

95-221/1241

తలర : సరయలల బచసచ
ఇసటట ననస:69-15-1096
వయససస:20
లస: పప
95-223/1224

తసడడ:ద సరసబశవరరవప మజరటట
ఇసటట ననస:69-15-1097
వయససస:41
లస: పప
95-223/433

95-219/584

తసడడ:ద రమమష మయరరత
ఇసటట ననస:69-14-1094
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబచస
ఇసటట ననస:69-15-1096
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప బబచస
ఇసటట ననస:69-15-1096
వయససస:19
లస: పప
7192 SQX1035881
పపరర: అననర షపక

95-221/95

తసడడ:ద రరమననయయ
ర పసననసటట
ఇసటట ననస:69-15-1096
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద పపననయఖ � బచసచ
ఇసటట ననస:69-15-1096
వయససస:73
లస: పప
7189 SQX2196665
పపరర: జగదదశ కలమయర బచసచ

7175 SQX1038372
పపరర: అరరనన కలమయర మయరరత

7170 MLJ3240553
పపరర: ససరరష రరజ నసడనరర

తసడడ:ద పసరరమయళళర మయరరత
ఇసటట ననస:69-14-1094
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద శకనస బతషల
ఇసటట ననస:69-15-617
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: శకనస బటటటల
ఇసటట ననస:69-15-617
వయససస:41
లస: ససస స
7186 MLJ2061596
పపరర: వనసకటససబదమణఖస� బచసచ�

95-219/586

భరస : జయ రరస తతటకలర
ఇసటట ననస:69-15-112
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గసగరఢద రరవప చదల
ఇసటట ననస:69-15-121
వయససస:59
లస: ససస స
7183 SQX2449429
పపరర: దసరర బటటటల

7172 AP151000705014
పపరర: ససజజత మయరరత

95-223/1215

తసడడ:ద పపలర రరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:69-14-1091
వయససస:39
లస: పప

తలర : ససజజత మయరరత
ఇసటట ననస:69-14-1094
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద రరమమబరరస ఉమకల
ఇసటట ననస:69-14-1926
వయససస:58
లస: పప
7180 SQX1686336
పపరర: వర లకడక చదల

95-219/583

భరస : రమమష మయరరత
ఇసటట ననస:69-14-1094
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : ససజజత మయరరత
ఇసటట ననస:69-14-1094
వయససస:27
లస: పప
7177 SQX2419083
పపరర: సతఖననరరయణ ఉమకల

7169 MLJ3257748
పపరర: అసజననదదవ నసడనరర

7167 SQX2348993
పపరర: ననగ అససకలమయరర నమకగడర

భరస : వససదదవ రరవప నమకగడర
ఇసటట ననస:69-14-1089 , 7TH LINE
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపలర సరరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:69-14-1091
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-14-1093
వయససస:66
లస: ససస స
7174 SQX0851881
పపరర: వజయ కకషష మయరరత

95-223/429

భరస : కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:69-14-1089
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరరష బబబయ నసడనరర
ఇసటట ననస:69-14-1091
వయససస:27
లస: ససస స
7171 MLJ3768868
పపరర: జజఖత పససపపలలటట

7166 SQX1034933
పపరర: ససజజత తచననల

7191 SQX2374650
పపరర: లకడక రరధదక మజరటట

95-221/1243

భరస : కకశశర మజరటట
ఇసటట ననస:69-15-1097 , 8th line
వయససస:38
లస: ససస స
95-223/1142

7194 SQX1718998
పపరర: బబజ జజలయపపరర

95-200/25

తసడడ:ద రరజలల జజలయపపరర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: ససరరశ రరచనరర
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95-212/405

తసడడ:ద శకనవరస రరవప రరచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:23
లస: పప
7198 SQX1286104
పపరర: తరరమల బయడడర

95-221/102

95-221/105

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప రజబసగయసడర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:36
లస: పప
7204 SQX0773721
పపరర: సరగజన అవధననస అవధననస

7199 SQX0619544
పపరర: పస లలరమక రజబసగయసటర �
రజబసగయసటర
భరస : వనసకటటశశరరర� రజబసగయసటర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:36
లస: ససస స

95-221/103

7202 SQX0622423
పపరర: గసగయఖ బయడడర

95-221/106

7203 AP151000708553
పపరర: శకనవరసరరవప రరచనరర

95-221/107

తసడడ:ద సరసబయఖ రరచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:52
లస: పప

7208 SQX2250165
పపరర: ఎసపస రర రరణణ దసతపప

95-221/112

95-223/435

భరస : వనసకటటసశరరలల మలయరదద
ఇసటట ననస:69-15-1103/1
వయససస:66
లస: ససస స

95-221/1244

95-221/115

7214 SQX0403444
పపరర: రమణ బబ యపరటట

95-221/113

భరస : వనసకటటశశరరర ఉననస
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:26
లస: ససస స

7217 SQX1885946
పపరర: లకడక రరజఖస యయరస

95-221/116

భరస : వనసకటరరవప బరస
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:50
లస: ససస స

7220 SQX1886126
పపరర: గగపస యయరస

95-221/119

7223 SQX0075416
పపరర: సరసబశవరరవప పలర పప
తసడడ:ద ననగభబషణస pallapu
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:46
లస: పప

95-221/117

7218 SQX0403790
పపరర: లకడక పస pallapu

95-221/120

భరస : సరసబ శవ రరవప pallapu
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:39
లస: ససస స
95-221/122

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయరస
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:21
లస: పప
95-221/124

7215 SQX1886019
పపరర: హహహమవత బచసచ
భరస : కకటటశశరరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-15-1106
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర యయరస
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:36
లస: ససస స
95-221/121

95-221/114
7212 SQX1151166
పపరర: పరసడడ రసగ వటల యడవలర

తసడడ:ద రరఘవ రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:69-15-1105
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:69-15-1106
వయససస:41
లస: ససస స
95-221/118

7209 MLJ2061273
పపరర: రవశసకర� మలయరదద�
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర � మలయరదద
ఇసటట ననస:69-15-1102
వయససస:38
లస: పప

భరస : పరసడడ రసగ వటల యడవలర
ఇసటట ననస:69-15-1105
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద లలట ససబసయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:69-15-1105
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటబదవప బరస
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రరచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:42
లస: ససస స

95-223/434

7211 SQX1151182
పపరర: ఉష రరణణ యడవలర

7222 SQX0623652
పపరర: మణణకసఠ బరస

95-221/104

95-221/110

7210 SQX1539057
పపరర: అనసనరఖమక మలయరదద

7219 SQX0294231
పపరర: కకషషజయసత బరస

7200 SQX1520924
పపరర: శవ ననగరసదదస రరచనరర

95-221/109 7206 SQX1434786
7205 SQX1886100
పపరర: శవ ననగ రరఘవనసదద అవధననస
పపరర: శవ ననగ రరఘవనసదద రరవప
అవధననస
తసడడ:ద సరసబశవరరవప అవధననస
తసడడ:ద సరసబశవ రరవప అవధననస
ఇసటట ననస:69-15-1100
ఇసటట ననస:69-15-1100
వయససస:31
లస: పప
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద బబసకర రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1101
వయససస:20
లస: ససస స

7216 SQX1885854
పపరర: రరజరశశరర ఉననస

95-221/101

95-221/108

భరస : శవ ననగ రరఘవనసదద రరవప అవధననస
ఇసటట ననస:69-15-1100
వయససస:36
లస: ససస స

7213 SQX1151174
పపరర: రరఘవ రరవప యడవలర

7197 SQX1286013
పపరర: ససవర కలమయరర రరబబసగయసడర

భరస : శకనస రరబబసగయసడర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బయడడర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప అవధననస
ఇసటట ననస:69-15-1100
వయససస:60
లస: ససస స
7207 SQX1434737
పపరర: అపరష అవధననస

95-221/100

భరస : బబజ జజలపపరర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ బయడడర
ఇసటట ననస:69-15-1099
వయససస:35
లస: ససస స
7201 SQX1286054
పపరర: శకనస రజబసగయసడర

7196 SQX1461078
పపరర: తదవనణణ జజలపపరర

95-221/123
7221 SQX0623405
పపరర: అజయ కలమయర పలర పప పలర పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:29
లస: పప
95-221/125

7224 SQX0623579
పపరర: వనసకటబదవప బరస

95-221/126

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బరస
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:55
లస: పప
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పపరర: వనసకటటశశరరర యయరస
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95-221/127

తసడడ:ద చనన నరసససహహలల యయరస
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:59
లస: పప
7228 SQX1035592
పపరర: రవ సనరరఖ

7226 SQX1035626
పపరర: కరతనఖయన సనరరఖ

95-223/436

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:24
లస: ససస స
95-223/438

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:25
లస: పప

7229 SQX2488153
పపరర: శకనవరస యయళళ

95-223/1300

95-221/129 7232 SQX1882752
7231 SQX0658757
పపరర: ననగ శవ లకడక చసదదక
పపరర: ననగ అనసదదప రరససశశటట
ద రరససశశటట

7234 SQX1036400
పపరర: శవననగ మలలర శశరర కకతస
భరస : వనసకటటశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1111
వయససస:65
లస: ససస స
7237 MLJ2061349
పపరర: అనలలకమయర� కకతస �

95-221/135

95-223/1291

95-223/985

95-221/1245

భరస : అరరననరరవప వపలయవరలయ
ఇసటట ననస:69-15-1119
వయససస:41
లస: ససస స

95-221/136

7244 MLJ2063451
పపరర: భబనసమత అననస

95-223/1225

95-223/440

7253 SQX0586248
పపరర: వనసకట లకడక� ఉలవల�
భరస : అరరనన రరవప�
ఇసటట ననస:69-15-1119
వయససస:41
లస: ససస స

95-221/134

7239 SQX1309302
పపరర: రరగ చసదన శక కకతనస

95-223/439

7242 SQX0566562
పపరర: ననగరశశర రరవప కకతనస

95-223/441

తసడడ:ద ససబసయఖ కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1113
వయససస:77
లస: పప
95-223/442

95-223/443
7245 SQX1148155
పపరర: వనదనసథస లకడక ననధ చనరరఖలల

తసడడ:ద నరసససహ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:69-15-1116
వయససస:59
లస: పప
95-223/445

తసడడ:ద నరసససహహలల
ఇసటట ననస:69-15-1117
వయససస:51
లస: పప
95-223/446

95-223/1226
7251 SQX2333193
పపరర: లకడక వనసకట ననగ జజఖత గయతస
కకసడ
భరస : ఓస నమ శవరయ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:69-15-1118
వయససస:38
లస: ససస స

95-223/447

7254 SQX0908335
పపరర: శవ రరమరరవప మతష
స సటట

తసడడ:ద దసరర పదసరదరరవప గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:69-15-1118
వయససస:38
లస: పప
95-221/137

7236 MLJ3265816
పపరర: లకకణకలమయర � కకతస �

95-223/444 7248 MLJ3269131
7247 SQX0219675
పపరర: లకడక రరజఖ కలమయరర పరరచనరర
పపరర: ననగరశశరరరవప పరరచనరర

7250 SQX1676147
పపరర: ఓసనమశవరయ గయతస కకసడ

95-221/131

భరస : రరమయ కకతనస
ఇసటట ననస:69-15-1111
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1117
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1117 8 LINE
వయససస:19
లస: పప
7252 SQX1898949
పపరర: వనసకట లకడక వపలయవరలయ

7241 SQX0566521
పపరర: ననగ రతన కలమయరర కకతనస

7233 SQX0689810
పపరర: నరసససహరరవప రరససశశటట

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప � కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1111
వయససస:65
లస: పప

భరస : సనరఖ పదకరష
ఇసటట ననస:69-15-1114
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1117
వయససస:18
లస: పప
7249 SQX2180800
పపరర: రరజ ననగ నరరశ పరరచనరర

95-221/133

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1113
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1113
వయససస:77
లస: పప
7246 SQX2263408
పపరర: రరజననగనరరష పరరచనరర

7238 AP151000708193
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకతస కకతస

95-221/128

తసడడ:ద ఆసజననయయలల రరససశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1110
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకటటశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1111
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1111
వయససస:44
లస: పప
7243 SQX1461243
పపరర: ననగరశశర రరవప కకతస

95-221/130

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1111
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప � కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1111
వయససస:45
లస: పప
7240 SQX2357820
పపరర: SRINIVASARAO కకతస

7235 MLJ2061224
పపరర: రరమయ కకతస

7230 SQX1608027
పపరర: ననగ శరకవణ జజఖత రరససశశటట
తసడడ:ద నరసససహరరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1110
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1110
వయససస:21
లస: పప
95-221/132

95-223/437

భరస : కకటటశశర రరవప బయడర
ఇసటట ననస:69-15-1107
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద ధరకరరవప యయళళ
ఇసటట ననస:69-15-1108
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1110
వయససస:44
లస: ససస స

7227 SQX1035568
పపరర: శవకలమయరర బయడర

95-223/986

తసడడ:ద రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:69-15-1119
వయససస:52
లస: పప
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7255 SQX1676352
పపరర: పరరశత బబరర
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95-223/448

భరస : సరసబశవరరవప బబరర
ఇసటట ననస:69-15-1120
వయససస:58
లస: ససస స
7258 SQX2123222
పపరర: ననగ లకడక కలసడనరర

95-223/987

తసడడ:ద శవ రరమకకకషష గయపసస
ఇసటట ననస:69-15-1120
వయససస:39
లస: పప
95-223/1227

భరస : మలర కరరరనన రజడడర కలసడనరర
ఇసటట ననస:69-15-1120/1
వయససస:32
లస: ససస స

7259 SQX1647536
పపరర: మయనన షపక

95-223/451

భరస : అచసఖత రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1122
వయససస:32
లస: ససస స

7262 SQX0586263
పపరర: కరమమశశరమక బబ నసమదదన

95-223/449

95-223/454

తసడడ:ద వరభదనదచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1122
వయససస:38
లస: పప

7265 SQX0098996
పపరర: అచసఖతరరవప� బ�

95-223/452

95-223/457

భరస : పదసరద పమడడమరరక
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:28
లస: ససస స

7268 MLJ2065852
పపరర: హనసమయయమక దదసటకలరరస

95-223/455

95-223/460

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప పమడడమరరక
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:36
లస: పప

7271 MLJ2065514
పపరర: శకనవరసరరవప దదసట కలరరస

95-223/458

95-223/463

తసడడ:ద అపరలరరవప మమకల
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:51
లస: పప

7274 SQX0958587
పపరర: ససబదమణఖస దదసతకలరరస

95-223/461

95-223/989

భరస : శకనవరసరరవప� దదసటకలరర
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:42
లస: ససస స

7277 SQX0506758
పపరర: గరత మటటటపలర �

95-223/464

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:20
లస: ససస స
7282 SQX1040872
పపరర: వనసకట రమణ దదవరజడడర
భరస : వజయ సరరధద రరవప దదవరజడర డ
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:58
లస: ససస స

7280 SQX1040898
పపరర: పదగత దదవరజడడర
తసడడ:ద వనసకట రమణ దదవరజడడర
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:27
లస: ససస స

95-217/619

7266 SQX0734913
పపరర: వరభదనదచనరర బబ నసమటటట

7269 MLJ2063824
పపరర: వరలకడక దదసటకలరరస

95-223/459

7272 MLJ2065506
పపరర: వనసకట రవకలమయర దదసట కలరరస

7275 SQX0944934
పపరర: ననగ లకకక మయటటట

95-223/462

95-223/988

95-223/990

7278 SQX0498238
పపరర: ననగరరజ మటటటపలర �

95-223/991

తసడడ:ద కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:46
లస: పప
95-217/617

7281 SQX1906569
పపరర: ననగయర బ షపక

95-217/618

భరస : మసనద షపక
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:38
లస: ససస స

95-217/620 7284 SQX1040385
7283 SQX1042126
పపరర: ససరఖ గయణన అభలయష దదవరజడర డ
పపరర: ససగయణ అభలయష దదవ రజడర డ

తసడడ:ద వజయ సరరధద రరవప దదవరజడర డ
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:30
లస: పప

95-223/456

భరస : శవమలర కరరరనన రరవప మయటట
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ� మటటపల
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:43
లస: ససస స
95-223/1228

95-223/453

తసడడ:ద ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబసయఖ
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:74
లస: పప

7276 SQX0504639
పపరర: రరధనమయధవ దదసటకలరరస�

7263 SQX1434216
పపరర: పవన కలమయర బబ నసమదదన

భరస : ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:44
లస: పప

7273 SQX1434034
పపరర: సరసబశవ రరవప మమకల

95-223/450

తసడడ:ద పరపరచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1122
వయససస:78
లస: పప

భరస : రవ కలమయర
ఇసటట ననస:69-15-1123
వయససస:45
లస: ససస స

7270 SQX1676121
పపరర: పదసరద పమడడమరరక

7260 SQX0735738
పపరర: శకలకకక బబ నసమటటట

తసడడ:ద దసరర రరవప బబ నసమదదన
ఇసటట ననస:69-15-1122
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వరభదద చనరర�
ఇసటట ననస:69-15-1122
వయససస:40
లస: పప

7267 SQX1676345
పపరర: అరరణ పమడడమరరక

95-223/1292

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:69-15-1122
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరభదనదచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1122
వయససస:62
లస: ససస స

7264 SQX0643254
పపరర: రరమయరరవప బబ నసమదదన

7257 SQX2221992
పపరర: ననగలకడక కలసదసరర

భరస : మలర కరరరనన రజడడర కలసదసరర
ఇసటట ననస:69-15-1120
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మయజజబ షపక
ఇసటట ననస:69-15-1121
వయససస:30
లస: ససస స

7261 SQX0219618
పపరర: మణణ బబ నసమదదన

7279 SQX2311280
పపరర: బబబ అనసష మమకల

7256 SQX0400275
పపరర: సతఖననరరయణ గయపరస మయరర

95-217/621

తలర : వనసకట రమణ దదవ రజడర డ
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:31
లస: పప
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7285 SQX1040427
పపరర: రరధన కకషష దదవ రజడడర
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95-217/622

7286 SQX1906494
పపరర: మసనద షపక

తసడడ:ద వజయ సరరధద రరవప దదవ రజడర డ
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:47
లస: పప

7288 SQX2296150
పపరర: నజమ షపక

7289 SQX0253443
పపరర: మలలర శశరర గగరరపటనస�
gauripatnam
భరస : చసదదమమళ� gauripatnam
ఇసటట ననస:69-15-1126
వయససస:63
లస: ససస స

95-217/921

తసడడ:ద మసనద షపక
ఇసటట ననస:69-15-1125/C
వయససస:18
లస: పప
7291 SQX2212983
పపరర: గసగధర రరవప బననల

95-221/1246

తసడడ:ద సరసబమబరరస బననల
ఇసటట ననస:69-15-1126
వయససస:48
లస: పప
95-221/1249

తసడడ:ద గసగధర రరవప బననల
ఇసటట ననస:69-15-1126
వయససస:22
లస: పప
7297 SQX0245167
పపరర: కరరరసక మదచన ల
తసడడ:ద జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1127
వయససస:31
లస: పప
95-206/763

తసడడ:ద దనదన మసరసన మయదదగరకలయ
ఇసటట ననస:69-15-1128
వయససస:23
లస: పప
7303 SQX0219576
పపరర: సససగయఖ అరచన

95-221/1247

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:69-15-1128
వయససస:44
లస: పప

7295 SQX1040310
పపరర: శశరర రరజ కఠరరర

95-217/922

7298 SQX0120774
పపరర: భబరత మదచన ల

7301 SQX0736504
పపరర: ధనలకడక అచచన

7304 SQX0736462
పపరర: భబగఖలకడక చసదవవలల

95-223/466

భరస : చటటట బబబయ
ఇసటట ననస:69-15-1132
వయససస:31
లస: ససస స

7307 MLJ3268521
పపరర: భబగఖలకడక బబ నసమదదన

95-220/331

95-223/469

తసడడ:ద వరభదనదచనరరఖలల
ఇసటట ననస:69-15-1132
వయససస:48
లస: పప

7310 SQX1848332
పపరర: అజయ కలమయర బబ నసమదదన

95-217/625

7313 SQX1334903
పపరర: లకడక కలయఖణణ కటకస

7296 SQX0114942
పపరర: వరలకడక దదవ మదచన ల

95-220/329

95-202/773
7299 SQX2043974
పపరర: అనసత ననగరశశర రరవప అచచన

7302 SQX0697383
పపరర: ధనలకకక ఆచచన

95-220/332

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:69-15-1128
వయససస:35
లస: ససస స
95-217/626

7305 SQX0741140
పపరర: అచసఖతరరవప చసదవవలల

95-217/627

తసడడ:ద ససబదమణఖచనరర
ఇసటట ననస:69-15-1130
వయససస:48
లస: పప
95-223/467

7308 SQX0735654
పపరర: చటటటబబబయ బసడనరర

95-223/468

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1132
వయససస:36
లస: పప
95-223/992

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప బబ నసమదదన
ఇసటట ననస:69-15-1132
వయససస:23
లస: పప
95-223/471

95-221/1248

తసడడ:ద సససగయఖ
ఇసటట ననస:69-15-1128
వయససస:19
లస: పప

భరస : మలర ఖయరరననరరవప
ఇసటట ననస:69-15-1132
వయససస:42
లస: ససస స

7309 MLJ3268588
పపరర: మలర ఖయరరననరరవప బబ నసమదదన

7293 SQX2194009
పపరర: చరరమ జజఖత గణపర

భరస : జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1127
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అచసఖతరరవప
ఇసటట ననస:69-15-1130
వయససస:40
లస: ససస స

7306 SQX0735605
పపరర: ననగజజఖత బసడనరర

95-221/139

భరస : ససమన కలమయర గణపర
ఇసటట ననస:69-15-1126
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ
ఇసటట ననస:69-15-1128
వయససస:34
లస: ససస స
95-223/465

7290 MLJ2064558
పపరర: ననగశకనవరస� గగరరపటనస�

తసడడ:ద చసదదమమళ � �gauripatnam
ఇసటట ననస:69-15-1126
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-15-1127
వయససస:33
లస: పప

7300 SQX2434793
పపరర: ఫణణ కలమయర మయదదగరకలయ

తసడడ:ద మహబస
ఇసటట ననస:69-15-1133
వయససస:41
లస: పప

95-221/138

తసడడ:ద బబలయ
ఇసటట ననస:69-15-1127
వయససస:37
లస: పప
95-220/330

95-217/624
7287 SQX1040054
పపరర: వజయ సరరధద రరవప దదవరజడర డ

తసడడ:ద కకటయఖ దదవరజడడర
ఇసటట ననస:69-15-1125
వయససస:70
లస: పప

భరస : గసగధర రరవప బననల
ఇసటట ననస:69-15-1126
వయససస:39
లస: ససస స

7294 SQX2213015
పపరర: రసబబబయ బననల

7312 MLJ2065886
పపరర: మసరసన వల పస

7292 SQX2231876
పపరర: వరలకడక బననల

95-217/623

7311 SQX1685700
పపరర: జజన బబగమ పఠరన

95-223/470

భరస : మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:69-15-1133
వయససస:27
లస: ససస స
95-223/993

భరస : వనసకటటసశర రరవప కటకస
ఇసటట ననస:69-15-1133
వయససస:29
లస: ససస స
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7314 SQX0566836
పపరర: అరవసద గసగర శశటట
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95-223/472

భరస : KV లకడక ననరరయణన గసగర శశటట
ఇసటట ననస:69-15-1135
వయససస:32
లస: ససస స
95-223/475

7320 SQX0774059
పపరర: అసరక పఠరన

95-223/995

7318 AP151000708385
పపరర: సరసబశవరరవప గసగరశశటట

7321 MLJ2063147
పపరర: మసగమక� తతకకల�

95-223/476

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప�
ఇసటట ననస:69-15-1139
వయససస:48
లస: పప

7324 SQX0849901
పపరర: రరజ మయవరఖ

95-223/474

7319 SQX1478149
పపరర: తనజన అబయనల

95-223/994

భరస : యయససన
ఇసటట ననస:69-15-1135
వయససస:35
లస: ససస స
95-223/477

భరస : తషలశరరమ � �
ఇసటట ననస:69-15-1138
వయససస:48
లస: ససస స
95-223/479

7316 AP151000708333
పపరర: భబగఖలకడక గసగరశశటట

భరస : సరసబససవరరవప
ఇసటట ననస:69-15-1135
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-15-1135
వయససస:56
లస: పప

భరస : చనసద భబషర
ఇసటట ననస:69-15-1135
వయససస:44
లస: ససస స

7326 MLJ2063139
పపరర: వజయలకడక కకతస మయసస

95-223/473

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-15-1135
వయససస:38
లస: ససస స

7317 MLJ2061794
పపరర: కరశవ వనసకట లకకకననరరయణ
గసగరశశటట
తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:69-15-1135
వయససస:38
లస: పప

7323 MLJ3267366
పపరర: గగవసదస� మపపలడడ�

7315 SQX0219915
పపరర: శవ జజఖత గసగరససటట

7322 MLJ2065431
పపరర: తషలససరరమ� తతకకల�

95-223/478

తసడడ:ద శకరరమయలల
��
ఇసటట ననస:69-15-1138
వయససస:58
లస: పప
95-223/480

తసడడ:ద రరజనన
ఇసటట ననస:69-15-1139
వయససస:76
లస: పప

7325 SQX1585068
పపరర: హరరత కరకకలల

95-223/481

భరస : తరరమలలశ కరకకలల
ఇసటట ననస:69-15-1141
వయససస:26
లస: ససస స
95-223/484

భరస : ససతనరరమయసజననయయలల కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-15-1141
వయససస:43
లస: ససస స

95-223/483 7328 MLJ2063733
7327 SQX1144906
పపరర: ననగ కరరరసక కలమయర కకతస మయసస
పపరర: ససత రరమయసజననయయలల
కకతస మయసస
తసడడ:ద ససత రరమయసజననయయలల కకతస మయసస
తసడడ:ద రరధనకకషషమబరరస కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-15-1141
ఇసటట ననస:69-15-1141
వయససస:24
లస: పప
వయససస:44
లస: పప

7329 SQX0587139
పపరర: లలత కలమయరర పపలర ఖసడస

7330 SQX0294215
పపరర: అనసతలకడక పపలర మక కకతస

95-221/142

95-223/482

95-221/140

భరస : ననగరశశర రరవప పపలర ఖసడస
ఇసటట ననస:69-15-1142
వయససస:38
లస: ససస స
7332 SQX0622498
పపరర: లకడక రరమయసజననయయలల కకతస

భరస : వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1142
వయససస:69
లస: ససస స
95-221/143

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1142
వయససస:44
లస: పప
7335 SQX0865238
పపరర: గరయతద వరకకచరర వరకకచరర

95-221/146

భరస : ఆసజననయయలల గకసథద
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:69
లస: ససస స

95-221/144

7336 MLJ2060077
పపరర: వనసకటససబసయఖ వరకకచరర

95-217/628

7339 SQX1055632
పపరర: శరకవణ కలమయర చకరక

95-221/147

7342 SQX1659002
పపరర: ససశల చకరక
భరస : శవ రరస చకరక
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:73
లస: ససస స

95-221/145

95-221/148
7337 AP151000708030
పపరర: వఘఘనశశరరరవప వరకకచచరర వరకకచచరర

తసడడ:ద సససదరరరవప వరకకచచరర
ఇసటట ననస:69-15-1144
వయససస:47
లస: పప
95-217/629

తలర : ససశల
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:42
లస: పప
95-221/149

7334 SQX0623603
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతస
తసడడ:ద రరఘవయఖ కకతస
ఇసటట ననస:69-15-1142
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:ద సససదరరరవప వరకకచరర
ఇసటట ననస:69-15-1144
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవ రరస
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:74
లస: ససస స
7341 SQX1423300
పపరర: తషలసస కకషష కలమయరర గకసథద

7333 SQX1590554
పపరర: వనసకస రరమయఖ తతట

7331 SQX0389916
పపరర: ననగరశశర రరవప పపలర ఖసడస

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప పపలర ఖసడస
ఇసటట ననస:69-15-1142
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద రరఘవయఖ తతట
ఇసటట ననస:69-15-1142
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట ససబసయఖ వరకకచరర
ఇసటట ననస:69-15-1144
వయససస:33
లస: ససస స
7338 SQX1055640
పపరర: ససశల చకరక

95-221/141

7340 SQX1055624
పపరర: శవ రరస చకరక

95-217/630

తసడడ:ద ససతనరరమ సరశమ
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:82
లస: పప
95-221/150

7343 SQX1659143
పపరర: శరకవణ కలమయర చకరక

95-221/151

తసడడ:ద శవ రరస చకరక
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:43
లస: పప
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7344 SQX1530220
పపరర: రమమశ గకసథద
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95-221/152

తసడడ:ద ఆసజననయయలల గకసథద
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:45
లస: పప
7347 SQX2311272
పపరర: ససబయసలల అచచననలయ

95-222/1273

95-221/156

95-219/588

95-221/158

95-221/161

95-221/1250

95-219/589

7357 SQX1853563
పపరర: కలమయర బబబయ గసట

7360 SQX1980077
పపరర: తదజశశ పస లశశటట

7363 SQX2490746
పపరర: వజయ లకడక కకట

95-221/164

7366 SQX2519072
పపరర: యయససన షపక

95-221/159

95-221/166

7371 SQX0849885
పపరర: వనసకటటశశరరర యయగసటట

95-223/489

7369 SQX1435586
పపరర: కకసడమక యయగసటట

95-221/162

తసడడ:ద రరమ రరవప గగననపపడడ
ఇసటట ననస:69-15-1157
వయససస:22
లస: ససస స

95-205/590

7355 SQX1854009
పపరర: నరరసదద బబబయ గసట

95-219/590

7358 SQX1513564
పపరర: వనసకటటసశరరర ఆళళ

95-221/160

7361 SQX1982248
పపరర: మణణ కసట అడడససమలర

95-221/163

తసడడ:ద బబబయ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:24
లస: పప
95-221/1510

7364 SQX1434661
పపరర: ఇసదనదణణ కకట

95-223/486

భరస : రవ కలమయర కకట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:29
లస: ససస స
95-219/1094

7367 SQX0619247
పపరర: రరవత కడల� కడల

95-221/165

భరస : శవ పదసరద� కడల
ఇసటట ననస:69-15-1156
వయససస:33
లస: ససస స
95-223/487

భరస : వనసకటటసశరరర యసగసటట
ఇసటట ననస:69-15-1156
వయససస:45
లస: ససస స
7372 SQX1687474
పపరర: చదదక
ద గగననపపడడ

7352 SQX2102861
పపరర: వజయ లకడక కకట

తసడడ:ద రరమకకటయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:ద చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:69-15-1156
వయససస:29
లస: పప

7368 SQX0619809
పపరర: రమయ కలమయరర కసగటట�
KANGATI
భరస : రరజరసదద పదసరదస� KANGATI
ఇసటట ననస:69-15-1156
వయససస:50
లస: ససస స

95-221/155

తసడడ:ద సరసబశవరరవప గసట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట ససబస రరవప కకట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయగసటట
ఇసటట ననస:69-15-1153
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ
ఇసటట ననస:69-15-1156
వయససస:50
లస: పప

7354 SQX1848746
పపరర: నగరష బబబయ గసట

7349 SQX0618934
పపరర: కకమలత గగల

భరస : వనసకట ససబబస రరవప కకట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద వర పదసరద రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప కకట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:38
లస: పప
7365 SQX0695726
పపరర: రమమష యయగసటట

95-221/157

తసడడ:ద సరసబశవరరవప గసట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద రరమ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:36
లస: పప
7362 SQX2222883
పపరర: రవ కలమయర కకట

7351 AP151000708717
పపరర: శరయయకకషష వసగల

95-221/154

భరస : వససత రరవప� గగల
ఇసటట ననస:69-15-1149
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప గసట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఆళళ
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:48
లస: ససస స
7359 SQX1980069
పపరర: బబబయ రరవప అడడససమలర

95-223/485

తసడడ:ద నరసససహరరవప వసగల
ఇసటట ననస:69-15-1150
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గసట
ఇసటట ననస:69-15-1151
వయససస:54
లస: ససస స
7356 SQX1513572
పపరర: కలలన ఆళళ

7348 SQX1299917
పపరర: ఉషరదదవ అకకల

7346 MLJ2065753
పపరర: కకసడయఖ� అచచననల�

తసడడ:ద మసగయఖ� అచచననల
ఇసటట ననస:69-15-1148
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరజడడర అకకల
ఇసటట ననస:69-15-1148
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద సరయ కకషష వసగల
ఇసటట ననస:69-15-1150
వయససస:31
లస: పప
7353 SQX1853993
పపరర: పదక గసట

95-221/153

తసడడ:ద ససతనరరమసరశమ చకరక
ఇసటట ననస:69-15-1146
వయససస:82
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:69-15-1148
వయససస:64
లస: ససస స
7350 SQX0075275
పపరర: మసగపత శరససస స వసగరల

7345 SQX1659028
పపరర: ససవర రరస చకరక

7370 SQX0849893
పపరర: రమమష యయగసటట

95-223/488

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-15-1156
వయససస:28
లస: పప
95-221/167

7373 SQX1434182
పపరర: ఫరరననన షపక

95-223/490

భరస : ననగయల మరర షపక
ఇసటట ననస:69-15-1157
వయససస:33
లస: ససస స
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95-223/491

భరస : నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-15-1157
వయససస:45
లస: ససస స

7375 SQX1434265
పపరర: ఖతజజ బ షపక

భరస : కరశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-15-1157
వయససస:53
లస: ససస స

95-221/168 7378 SQX1785989
7377 SQX0619700
పపరర: ససభబషసణణ రరవపపడడ రరవపపడడ
పపరర: వజయ లకడక రరవపపడడ

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:69-15-1159
వయససస:35
లస: ససస స
7380 SQX0672964
పపరర: భబరత పప ననపలర

95-221/171

95-221/174

7384 SQX1166132
పపరర: ససధఖ వరగరన

7387 SQX2266633
పపరర: బబ ఆయళషర షపక

భరస : గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:69-15-1161
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద గగసప బబష షపక
ఇసటట ననస:69-15-1161
వయససస:19
లస: ససస స

95-221/175
7389 SQX1899285
పపరర: లకడక తరరపఠమక
గణణపససఇటటటటవనస
తసడడ:ద ససత రరమయఖ గణణపససఇటటటటవనస
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:21
లస: ససస స

7390 SQX1886050
పపరర: తరరపతమక గనపసశశటట
భరస : శకనవరస గనపసశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:21
లస: ససస స

7392 SQX0865220
పపరర: పదనకవత తననరర తననరర

7393 SQX0695668
పపరర: ననగశకనవరస తననరర

95-221/178

భరస : ససబదమణఖస తననరర
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:52
లస: ససస స
7395 SQX1979137
పపరర: రరజఖ లకడక తననరర

తసడడ:ద ససతనరరమయఖ గనపసశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1262
వయససస:28
లస: పప

95-221/181

7396 SQX0851956
పపరర: వనసకయఖ జజడర న

95-221/172

7382 SQX0695429
పపరర: వశశననద పస ననపలర

95-221/173

తసడడ:ద మహనరరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:69-15-1160
వయససస:29
లస: పప
95-223/494

95-221/183

7399 SQX1144393
పపరర: రరమయసజననయయలల గనపసశశటట

95-223/1229

95-219/1079

7388 SQX1622662
పపరర: వరలకడక చవరకలల

95-219/591

భరస : దదవనసహ లలట చవరకలల
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:75
లస: ససస స
95-221/176

7391 SQX0865212
పపరర: ననగలకడక తననరర

95-221/177

భరస : శవననగరరజ తననరర
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/179

7394 SQX0695957
పపరర: శవననగరరజ తననరర

95-221/180

తసడడ:ద పదనకవత తననరర
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:33
లస: పప
95-221/182

7397 SQX1035501
పపరర: సతఖ వరన రవ కకకసదద

95-223/495

భరస : వనసకట ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-15-1194
వయససస:52
లస: ససస స
95-221/184

తసడడ:ద వనసకటబదవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:69-15-1262
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరరషరసబయ
ఇసటట ననస:69-16-1163
వయససస:45
లస: ససస స

7385 SQX2503837
పపరర: ఖజ షపక
తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-15-1161
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటసరశమ జజడర న
ఇసటట ననస:69-15-1169
వయససస:53
లస: పప

95-221/186 7402 SQX0619031
7401 SQX0075390
పపరర: వనసకట ససమన కలమయర బచసచ
పపరర: శకదదవ బచసచ

తసడడ:ద రరమకకటటశశరరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-16-1142
వయససస:37
లస: పప

95-221/170

తలర : పదనకవత తననరర
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:32
లస: పప

భరస : ననగ శకనవరస తననరర
ఇసటట ననస:69-15-1162
వయససస:28
లస: ససస స
7398 SQX0760108
పపరర: శకనవరస రరవప గనపసశశటట

7379 SQX0622589
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరవపపడడ
రరవపపడడ
తసడడ:ద మసరసన రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:69-15-1159
వయససస:38
లస: పప

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:69-15-1160
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/1251

95-223/493

95-221/169

భరస : వశశననగస పప ననపలర
ఇసటట ననస:69-15-1160
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:ద ఉదయలకకమక పప ననపలర
ఇసటట ననస:69-15-1160
వయససస:59
లస: పప
7386 SQX2267284
పపరర: హససన షపక

7381 SQX1687466
పపరర: ఉదయ లకకక పప ననపలర

7376 SQX1434489
పపరర: ననగబర మరర షపక

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:69-15-1157
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవయఖ రరవపపడడ
ఇసటట ననస:69-15-1159
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:69-15-1160
వయససస:49
లస: ససస స
7383 AP151000708726
పపరర: మహనరరవప పప ననపలర

95-223/492

7400 MLJ2063808
పపరర: కలససమకలమయరర మదడడగయ

95-223/497

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1130
వయససస:62
లస: పప
95-221/187

7403 SQX1957208
పపరర: నరసససహ రరవప బచసచ

95-221/188

తసడడ:ద నరరష బబబయ బచసచ
ఇసటట ననస:69-16-1163
వయససస:23
లస: పప
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7404 SQX0852004
పపరర: నరకదకలమయర బచసచ బచసచ

95-221/189

తసడడ:ద నరరష బబబయ బచసచ
ఇసటట ననస:69-16-1163
వయససస:24
లస: పప
7407 SQX1218461
పపరర: ఝయనస రరణణ గయఱఱ స

95-223/498

95-221/194

95-221/198

95-223/500

95-223/503

95-223/506

95-221/200

7417 SQX0528885
పపరర: అనత కరమననన

7420 SQX0528893
పపరర: శవనననరరయణ రరయపరటట

7423 SQX1034206
పపరర: శశషరదదద కరమననన

7426 SQX2000263
పపరర: పపషరలవత యరక

95-221/201

7429 SQX0587105
పపరర: అరరణ ఆలపరటట

95-223/501

7432 SQX0120238
పపరర: వనసకట కకషష అలపరటట
తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-16-1168
వయససస:31
లస: పప

7412 SQX1899186
పపరర: ససబసరరవప బదసనల

95-221/196

7415 SQX0528828
పపరర: శరరష రరయపరటట

95-223/499

7418 SQX1034255
పపరర: శవమక కరమననన

95-223/502

భరస : శశషరదదద కరమననన
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:66
లస: ససస స
95-223/504

7421 SQX1034222
పపరర: ససరరష కరమననన

95-223/505

తసడడ:ద శశషరదదద కరమననన
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:38
లస: పప
95-223/507

7424 SQX1659291
పపరర: అనసహఖ వనలగ

95-221/199

తసడడ:ద సతఖననరరయణ వనలగ
ఇసటట ననస:69-16-1167
వయససస:21
లస: ససస స
95-221/1180

7427 SQX1998202
పపరర: కకసడల రరవప యరక

95-221/1181

తసడడ:ద నరసససహ రరవప యరక
ఇసటట ననస:69-16-1167
వయససస:41
లస: పప
95-221/202

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1168
వయససస:47
లస: ససస స
95-221/204

95-221/193

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప యరక
ఇసటట ననస:69-16-1167
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:69-16-1168
వయససస:23
లస: ససస స
7431 SQX0120667
పపరర: సరసబ శవ రరవప అలపరటట
alapati
తసడడ:ద శకనవరస రరవప alapati
ఇసటట ననస:69-16-1168
వయససస:29
లస: పప

95-221/1253

తసడడ:ద వనసకటసరశమ కరమననన
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:71
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:69-16-1167
వయససస:27
లస: ససస స
7428 SQX1647395
పపరర: లకకఖ రరధన ఆలపరటట

7414 SQX2394740
పపరర: అనసరరధ పపటట గటటట

7409 SQX1520932
పపరర: వరజయ లకడక బడడర ల

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప బదసనల
ఇసటట ననస:69-16-1164
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ననరరయణ
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:52
లస: పప
7425 SQX1036368
పపరర: పదక యరక

95-221/195

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:30
లస: పప
7422 SQX0528851
పపరర: నరసససహరరవప రరయపరటట

7411 SQX0955450
పపరర: ససరరకకటట సనరరబబబయ

95-221/191

భరస : ససబబసరరవప బడడర ల
ఇసటట ననస:69-16-1164
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపటట గటటట
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససరరష కరమననన
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:34
లస: ససస స
7419 SQX0528877
పపరర: సరసబశవరరవప రరయపరటట

95-221/192

తసడడ:ద రరమయలల
ఇసటట ననస:69-16-1164
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-16-1165
వయససస:40
లస: ససస స
7416 SQX1034289
పపరర: శవననగలకకక కరమననన

7408 SQX1885896
పపరర: ససధఖ రరణణ బదసనల

7406 SQX0587063
పపరర: నరరష బబబయ� బచసచ�

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప� బచసచ
ఇసటట ననస:69-16-1163
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద ససబసరరవప బదసనల
ఇసటట ననస:69-16-1164
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1164
వయససస:27
లస: పప
7413 SQX1036343
పపరర: లత వనలగ

95-221/190

తసడడ:ద దరరర వల దనదదకలల
ఇసటట ననస:69-16-1163
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససవర శసకర గయఱఱ స
ఇసటట ననస:69-16-1163
వయససస:32
లస: ససస స
7410 SQX0851998
పపరర: అసజననయయలల బరరరల

7405 SQX1181247
పపరర: ననసర వల దనదదకలల

7430 SQX0620278
పపరర: పపరరషవత అలపరటట అలపరటట

95-221/203

భరస : శకనవరసరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:69-16-1168
వయససస:52
లస: ససస స
95-221/205

7433 MLJ3268935
పపరర: శకనవరసరరవప ఆలపరటట

95-221/206

తసడడ:ద బసవయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:69-16-1168
వయససస:50
లస: పప
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95-221/207

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:69-16-1169
వయససస:49
లస: ససస స
7437 SQX0620146
పపరర: శశషషకలమయరర గగడడగయ

95-221/209

95-221/212

95-221/215

7446 AP151000708582
పపరర: వనసకటననరరయణ గగడడగయ

95-221/218

7441 SQX0620393
పపరర: కకటమక గగడడగయ

తసడడ:ద భబసకర రరవప మయచరర
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:36
లస: పప

7447 SQX0865337
పపరర: శకధర పదసరద తవరరర

7450 SQX2189090
పపరర: శశశలజ మయచరర

7453 SQX0566745
పపరర: అనసనయ ఏరరవ�
భరస : ఆసజననయ రజడ�డర
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:34
లస: ససస స

7455 SQX1477190
పపరర: పరపరయమక మయతనఖల

7456 SQX1434836
పపరర: శవ కకషష తచలరకలల

95-223/510

భరస : వనసకటటశశరరలల మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:73
లస: పప

భరస : బయజనబబబయ మదడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:33
లస: ససస స

95-221/219

95-221/1257

7459 SQX0115204
పపరర: గగవసదమక కతచస రపలర �

7462 SQX1585092
పపరర: కతఖయయన మతడడగయ

95-221/214

95-221/217

95-221/1255
7448 SQX2191393
పపరర: వనసకట ననగ మలర శశరర మయతనఖల

7451 SQX2441731
పపరర: శరకవణణ పతకమబరర

95-221/1258

తసడడ:ద వనసకట ననగజసదద వర పదసరద పతకమబరర
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:21
లస: ససస స
95-223/508

7454 SQX0566638
పపరర: లకడక అవరశరర

95-223/509

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:45
లస: ససస స
95-223/511

7457 SQX0566711
పపరర: ఏరరవ ఆసజననయ రజడడర�

95-223/512

తసడడ:ద ననమలరజడ�డర
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:43
లస: పప
95-223/996

భరస : వరబదహకచనరర�
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:33
లస: ససస స
95-221/220

7442 SQX1687086
పపరర: యసశసత ససతరరస పదసరద
తవరరర
తసడడ:ద శకధర పదసరద తవరరర
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మయతనఖల
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష తచలరకలల
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:34
లస: పప
95-223/513

95-221/211

తసడడ:ద లసగ చనరర�
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:38
లస: పప

భరస : పదవణ కలమయర మయచరర
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/1259

7439 MLJ2067098
పపరర: శరరద గగడడగయ

95-221/216 7445 SQX0120246
7444 SQX0623892
పపరర: ససరరష కలమయర గగడడగయ� గగడడగయ
పపరర: వర బదహక చనరర

తసడడ:ద వనసకట ననగజసదద వర పదసరద పతకమబరర
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:19
లస: ససస స

7461 SQX1081280
పపరర: జజఖతరకయ మదడడగయ

95-221/213

తసడడ:ద ససతనరరస పదసరద
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:50
లస: పప
95-221/1256

95-221/1254

భరస : వనసకటననరరయణ గగడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటసరశమ� గగడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటసరశమ గగడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:46
లస: పప

7458 SQX1406488
పపరర: వనసకటటసశరరర మయతనఖల

95-221/210

భరస : వనసకటపలయఖ� గగడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:50
లస: ససస స

7443 SQX0623785
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగడడగయ�
గగడడగయ
తసడడ:ద వనసకటపలయఖ� గగడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:32
లస: పప

7452 SQX2440089
పపరర: యశశశ పతకమబరర

7438 SQX0619668
పపరర: రమణ పససపపలలటట

7436 SQX2245843
పపరర: సరగజ మదమసచ

భరస : శవ శసకర మదమసచ
ఇసటట ననస:69-16-1169
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకధర పదసరద
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:42
లస: ససస స

7449 SQX2189009
పపరర: పదవణ కలమయర మయచరర

95-221/208

తసడడ:ద వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:69-16-1169
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససరరష కలమయర గగడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:30
లస: ససస స
7440 SQX0865329
పపరర: అనత తవరరర

7435 SQX0255513
పపరర: మలర కరరరనన� జడనర�

7460 SQX2251205
పపరర: వనసకటటష శకరరమయల

95-223/1293

తసడడ:ద శకనవరస రరవప శకరరమయల
ఇసటట ననస:69-16-1170
వయససస:20
లస: పప
95-223/514

భరస : పటబటభ రరమయరరవప మతడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:23
లస: ససస స

7463 SQX1031830
పపరర: ధనమక మతడడగయ

95-223/515

భరస : శకనవరసరరవప మతడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:47
లస: ససస స
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95-223/516 7465 SQX1031822
7464 SQX1031798
పపరర: పటబటభ రరమయరరవప మబతడడగయ
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
మతడడగయ
తసడడ:ద వనసకట శకనవరసరరవప మబతడడగయ
తసడడ:ద మయసలయఖ మతడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1171
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:27
లస: పప
వయససస:49
లస: పప

7467 SQX2189538
పపరర: హహహమవత వనమయలలరర

95-223/1230

7468 SQX2189504
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చససడనరర

భరస : వనసకట రరఢ కకషష మబరరస వనమయలలరర
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద ససతరరమయఖ చససడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:59
లస: పప

95-223/1233
7470 SQX2316776
పపరర: హరర వనసకటశవరవకకరణ
చససడనరర
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:32
లస: పప

7471 SQX1745264
పపరర: రరవత యసపరరల
తసడడ:ద ఏడడకకసదలల యసపరరల
ఇసటట ననస:69-16-1172
వయససస:22
లస: ససస స

7473 SQX1886001
పపరర: మమలయల షపక

7474 SQX1771468
పపరర: ససజజత కరకలమయనస

95-221/222

తసడడ:ద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:69-16-1172
వయససస:29
లస: పప
7476 SQX1647437
పపరర: ససజనఖ జమకలమబడడ

95-221/223

భరస : ససదరకన జమకలమబడడ
ఇసటట ననస:69-16-1173
వయససస:28
లస: ససస స
7479 SQX1647429
పపరర: ససదరకన జమకలమబడడ

95-221/226

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:44
లస: ససస స
7485 AP151000708037
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

95-221/231

తసడడ:ద ననగ రరజ బటటటల
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:22
లస: పప
7491 SQX0865303
పపరర: పపజ ఆళళ
భరస : దసరరర పదసరద రజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1176
వయససస:29
లస: ససస స

95-202/58

95-223/998

7478 SQX1647411
పపరర: ఆశరబ షపక

7486 AP151000708036
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

7489 AP151000708005
పపరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల

7492 SQX0865311
పపరర: వనసకట రమణమక ఆళర
భరస : సరసబరజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1176
వయససస:51
లస: ససస స

95-221/221

7475 SQX1771336
పపరర: వనసకట ననగలకడక వరయచరర

7477 SQX1647353
పపరర: ఫరతమయన షపక

95-221/224

95-223/999

95-221/225

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:69-16-1173
వయససస:72
లస: ససస స
95-215/1524

7481 SQX1647445
పపరర: ననగ లకడక బతష
స ల

95-221/227

భరస : ననగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:39
లస: ససస స
95-221/229

7484 SQX1647403
పపరర: పపదమ కలమయర బతష
స ల

95-221/230

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:24
లస: పప
95-221/232

7487 SQX2440519
పపరర: పపదమ కలమయర బటటటల

95-221/1260

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:23
లస: పప
95-221/233

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:69-16-1175
వయససస:71
లస: పప
95-221/234

7472 SQX1687151
పపరర: దదననశ యసపరరల

భరస : శవ పదసరద వరయచరర
ఇసటట ననస:69-16-1172
వయససస:36
లస: ససస స

7483 SQX1647338
పపరర: కకరణ కలమయర బతష
స ల

95-223/1232

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల యసపరరల
ఇసటట ననస:69-16-1172
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:48
లస: పప
95-221/1261

7469 SQX2189512
పపరర: సనరఖ కలమయరర చససడనరర

భరస : శవ ననగ మలలర శశరరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:69-16-1172
వయససస:29
లస: ససస స

7480 SQX2471779
పపరర: కకరణ కలమయర బటటటల

95-223/997

భరస : వనసకటటశశర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:45
లస: పప
7488 SQX2407690
పపరర: కరకసత కలమయర బటటటల

95-223/1231

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:69-16-1174
వయససస:22
లస: పప
95-221/228

7466 SQX1590430
పపరర: పసదయయసక మదనడడగయ

తసడడ:ద వనసకట శకనవరసరరవప మదనడడగయ
ఇసటట ననస:69-16-1171
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-16-1173
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద పప లర యయఖ జమకలమబడడ
ఇసటట ననస:69-16-1173
వయససస:34
లస: పప
7482 SQX0253732
పపరర: శకదదవ బతష
స ల�

95-223/517

7490 SQX1466185
పపరర: శరసత పరలవలర

95-223/1000

భరస : అమరరసదద పరలవలర
ఇసటట ననస:69-16-1175
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/235

7493 SQX0908418
పపరర: దసరరర పదసరదరజడడర ఆళళ

95-223/1001

తసడడ:ద సరసబరజడడర ఆళర
ఇసటట ననస:69-16-1176
వయససస:31
లస: పప
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7494 SQX1613299
పపరర: ఆదద లకడక వరక
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95-221/236

భరస : వనసకటటశశర రజడడర వరక
ఇసటట ననస:69-16-1177
వయససస:31
లస: ససస స
7497 SQX0075374
పపరర: వనసకటటశశరరజడడర వరకర

95-221/239

95-221/242

95-221/245

95-221/1530

95-221/249

95-221/251

భరస : అసయఖస పఠరన
ఇసటట ననస:69-16-1180
వయససస:49
లస: ససస స
7515 SQX1521211
పపరర: నబ ఖయన పఠరన

95-223/519

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:27
లస: పప

95-221/246

7507 SQX1383157
పపరర: ననరరయణ రరవప తషరగ

7510 SQX2443927
పపరర: పపరష శవ ననగ సరయ పవన
మణణకరసత పస తతరర
తసడడ:ద శవ కలమయర పస తతరర
ఇసటట ననస:69-16-1179
వయససస:19
లస: పప
7513 SQX1805175
పపరర: అహకద ఖయన పఠరన

7516 SQX0951509
పపరర: గయరవమక నకక

95-221/254

7519 SQX1659218
పపరర: ననగలకడక బసడనరర

95-223/518

7522 SQX0396523
పపరర: లకకకననరరయణ� గయదచ�
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� గయదచ
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:36
లస: పప

7502 SQX1217588
పపరర: మయరళ కకషష రజడడర సనరజ

95-221/244

7505 SQX0498600
పపరర: శకనవరస రజడడర సనరజ

95-221/247

7508 SQX0587204
పపరర: కకకషషవనణణ పప తత
స రర

95-221/248

భరస : శవకలమయర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:69-16-1179
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/1262

7511 SQX1957083
పపరర: కరరషరక పఠరన

95-221/250

తసడడ:ద హససన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-16-1180
వయససస:22
లస: ససస స
95-221/252

7514 AP151000708071
పపరర: అసససఖయన పఠరన� pathan

95-221/253

తసడడ:ద నబఖయన� pathan
ఇసటట ననస:69-16-1180
వయససస:54
లస: పప
95-217/631

7517 SQX0951491
పపరర: వనసకటటశశరరరన నకక

95-217/632

తసడడ:ద బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:37
లస: పప
95-221/255

భరస : సరసబశవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:51
లస: ససస స
95-221/257

95-221/241

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరన
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ� గయదచ
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:35
లస: ససస స
7521 SQX0852012
పపరర: మహహష బసడనరర

7504 SQX0501809
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర సనరజ

7499 SQX0851964
పపరర: ససబబసరజడడర వరకర

తసడడ:ద శకనవరస రజడర డ సనరజ
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద హససన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-16-1180
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద హససన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-16-1180
వయససస:29
లస: పప
7518 SQX0620740
పపరర: చననకక గయదచ

95-221/243

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప తషరగ
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:69-16-1179
వయససస:52
లస: పప
7512 MLJ2067114
పపరర: అమరరననసర పఠరన

7501 SQX1544189
పపరర: సతఖవత పరదదపస

95-221/238

తసడడ:ద అచచరజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1177
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రజడడర ససరర
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:27
లస: ససస స
7509 SQX1151141
పపరర: ససవర కలమయర పప తత
స రర

95-221/240

భరస : ససబబసరజడడర పరదదపస
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర సనరజ
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:30
లస: పప
7506 SQX2529188
పపరర: అనల ససరర

7498 SQX0075598
పపరర: శవ రజడడర� వరకర�

7496 MLJ2063931
పపరర: శశషమక� వరకర�

భరస : ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:69-16-1177
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:69-16-1177
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1178
వయససస:46
లస: ససస స
7503 SQX0502039
పపరర: తదననధ రజడడర సనరజ

95-221/237

భరస : శవర రజడడర వరకర
ఇసటట ననస:69-16-1177
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1177
వయససస:36
లస: పప
7500 SQX0507715
పపరర: ససనత సనరజ

7495 SQX0471003
పపరర: భబగఖలకడక వరకర వరకర

7520 SQX1885276
పపరర: ననగ లకడక బసడరర

95-221/256

భరస : సరసబశవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:51
లస: ససస స
95-221/258

7523 SQX0852020
పపరర: సరసబశవరరవప బసడనరర

95-221/259

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:53
లస: పప
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7524 SQX1034123
పపరర: ససధనరరణణ బసడనరర
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95-223/520

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:30
లస: ససస స
7527 SQX0294405
పపరర: ససజజత� బసడనరర�

95-221/261

95-221/264

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:65
లస: ససస స
7533 SQX1676303
పపరర: పదనకవత దరరక

95-223/522

తసడడ:ద యయససన
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:38
లస: ససస స
7539 MLJ2061851
పపరర: యయససన షపక

95-223/526

95-223/527

95-223/529

తసడడ:ద కలమయర శరఖసపదసరద
ఇసటట ననస:69-16-1189
వయససస:25
లస: పప

7534 SQX1832617
పపరర: ఖజఖరరననసర షపక

95-218/792

95-223/532

95-223/524

95-221/266

7535 SQX0502344
పపరర: నజర షపక

95-221/267

7538 MLJ2066033
పపరర: జయయవపదదనన షపక

95-223/525

తసడడ:ద యయససన
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:41
లస: పప
95-223/1002

7543 MLJ3265097
పపరర: సస మరరజ కకలర యడ

7546 SQX1033984
పపరర: శవ కలమయర తవరరర

7549 MLJ2061687
పపరర: ఉదయ భబసకర� గయడడవరడ�

7552 MLJ2066066
పపరర: కకకషష� కకలర యడ�
తసడడ:ద బదహకనసదస
� కకలర యడ
ఇసటట ననస:69-16-1189
వయససస:44
లస: పప

7541 SQX0119958
పపరర: వనసకట ససబసయఖ పస�

95-223/1003

తసడడ:ద ననగయఖ� పప సదసగల
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:41
లస: పప
95-223/528

7544 SQX0505610
పపరర: లకకకదదవ పప సదసగయల�

95-223/1004

భరస : శశఖర రజడ�డర పప సదసగయల
ఇసటట ననస:69-16-1185
వయససస:42
లస: ససస స
95-223/530

7547 SQX1543256
పపరర: ససభబషసణణ గయడడవరడ

95-223/531

భరస : ఉదయ భబసకర గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-16-1187
వయససస:30
లస: ససస స
95-223/533

తసడడ:ద రరధనకకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:69-16-1187
వయససస:38
లస: పప
95-212/1040

7532 SQX0292599
పపరర: వనసకట బయచచబబబయ బసడనరర

తసడడ:ద యయససన షపక
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:33
లస: పప

7537 SQX1676311
పపరర: పరఖరరజజన షపక

7540 SQX1218628
పపరర: మబనన షపక

95-221/263

తసడడ:ద వనసకట శశషయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ససతన రరమ పదసరద తవరరర
ఇసటట ననస:69-16-1186
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరధ కకషష మబరరస గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-16-1187
వయససస:55
లస: ససస స
7551 SQX2520617
పపరర: యరగగరర ఫణణసదద

95-221/265

తసడడ:ద గయరవయయఖచనరర
ఇసటట ననస:69-16-1184
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవకలమయర
ఇసటట ననస:69-16-1186
వయససస:66
లస: ససస స
7548 SQX1543520
పపరర: ననగ లకడక గయడడవరడ

7531 SQX0292565
పపరర: హరరకకషష బసడనరర

7529 SQX0294306
పపరర: సససగమక బసడనరర
భరస : వనసకటశశషయఖ� బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జయవపదదనన షపక
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సస మరరజ
ఇసటట ననస:69-16-1184
వయససస:53
లస: ససస స
7545 SQX0865246
పపరర: రరకకకణణకలమయరర తవరరర

95-221/262

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:63
లస: పప
7542 MLJ2066769
పపరర: పదనకవత కకలర యడ

7528 MLJ3265030
పపరర: లకడక తరరపతమక�
యసగలషసటట �
భరస : సరసబశవరరవప� యసగలశశటట
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యయససన షపక
ఇసటట ననస:69-16-1183
వయససస:49
లస: ససస స
95-223/523

95-221/260
7526 SQX0294371
పపరర: లకడక వనసకటటశశరమక బసడనరర

తసడడ:ద హరరకకషష బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట శశషయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపదమ కలమయర లలట దరరక
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:45
లస: ససస స
7536 MLJ2065316
పపరర: ఫరరననన షపక

95-223/521

తసడడ:ద శకనవరసరరవప శవలసగ
ఇసటట ననస:69-16-1181
వయససస:32
లస: పప

భరస : బయచచబబబయ� బసడనరర
ఇసటట ననస:69-16-1182
వయససస:37
లస: ససస స
7530 AP151000708219
పపరర: వనసకటశశషయఖ బసడనరర

7525 SQX1434943
పపరర: రరజరష శవలసగ

7550 SQX1543249
పపరర: రరధన కకషష మబరరస గయడడవరడ

95-223/534

తసడడ:ద భబసకర రరవప గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69-16-1187
వయససస:63
లస: పప
95-221/268

7553 MLJ2063683
పపరర: లకడకకరమమశశరర� తచలర యకలల�

95-221/269

తలర : శవపరదసరద� తచలర యకలల
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:48
లస: ససస స
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7554 SQX1957026
పపరర: సతఖవత తచలరకలల
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95-221/270

భరస : కకషష మబరరస తచలరకలల
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:75
లస: ససస స
95-221/273

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర మయతచస
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:48
లస: పప

7558 SQX0446138
పపరర: శవ పదసరద� తచలర యకలల�

95-223/1006

7563 SQX1659226
పపరర: రజయయ షపక

95-221/274

95-221/277

95-221/280

95-221/283

భరస : పపనననరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1195
వయససస:38
లస: ససస స
7572 MLJ2063956
పపరర: వనసకటరతనస� వరకర�

95-221/286

95-221/289

తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప కకమకవరపప
ఇసటట ననస:69-16-1200
వయససస:22
లస: ససస స

95-221/292

95-221/281

7570 SQX0623710
పపరర: పపనననరరవప కరకరర

95-221/284

95-221/276

7565 SQX1513549
పపరర: లకడక దసరర రవకకకసదద

95-221/279

95-221/282
7568 MLJ2062107
పపరర: వనసకటససబబసరరవప� రరవకకకసదద�

7571 SQX1885268
పపరర: ససగయణమక పపల

95-221/285

భరస : పపననయఖ పపల
ఇసటట ననస:69-16-1197
వయససస:58
లస: ససస స
95-221/287

7574 MLJ2061372
పపరర: కలససమకలమయరర పరరచనరర�

95-221/288

భరస : రరధనకకకషష పదసరద�
ఇసటట ననస:69-16-1199
వయససస:53
లస: ససస స
95-221/290

7579 SQX1853738
పపరర: ససవర కరరరసక రజడడర గసగవరపప

95-221/293

7577 AP151000708276
పపరర: రరధనకకషషపదసరద పరరచనరర

95-221/291

తసడడ:ద లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:69-16-1199
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద మలయరరజడడర గసగవరపప
ఇసటట ననస:69-16-1200
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససతనరరమయసజననయయలల గరదచ
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:33
లస: ససస స

7562 SQX1834647
పపరర: వనసకట హరర పదసరద గకసథద

తసడడ:ద సతఖనననరరయణ� �
ఇసటట ననస:69-16-1194
వయససస:58
లస: పప

7576 SQX1957042
పపరర: భబనస చసదద శశఖర గయపస
పరరచనరర
తసడడ:ద రరధన కకషష పదసరద పరరచనరర
ఇసటట ననస:69-16-1199
వయససస:20
లస: పప

95-221/294 7582 SQX1659309
7581 SQX1080795
పపరర: లకడక సరయ కలమయరర తటవరరస
పపరర: మహలకడక గరదచ

95-223/1005

భరస : కకరణ కలమయర రవకకకసదద
ఇసటట ననస:69-16-1194
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపతరజడడర
��
ఇసటట ననస:69-16-1198
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకకకననరరయణ�
ఇసటట ననస:69-16-1199
వయససస:83
లస: ససస స
7578 SQX1957331
పపరర: వజయ దసరర కకమకవరపప

95-221/278

7567 MLJ2062198
పపరర: కకరణయకమయర
�
రరవకకకసదద�
తసడడ:ద వనసకటససబబసరరవప � �
ఇసటట ననస:69-16-1194
వయససస:36
లస: పప

7573 MLJ3268539
పపరర: శకరరమయలలరజడడర� వరకర�

7559 SQX1425967
పపరర: బబనరరన తచలర యకలల

తసడడ:ద కకషష మబరరస గకసథద
ఇసటట ననస:69-16-1191/1, 9/1 LINE
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:69-16-1195
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకరరమయలలరజడడర� vaka
ఇసటట ననస:69-16-1198
వయససస:53
లస: ససస స
7575 SQX0294256
పపరర: శరయమక పరరచనరర�

95-221/275

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:69-16-1193
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబసరరవప రవకకసదద
ఇసటట ననస:69-16-1194
వయససస:51
లస: ససస స
7569 SQX0253658
పపరర: వజయ కరకరర

7564 SQX1687243
పపరర: జజసనబ బ షపక

95-221/272

తసడడ:ద శవ పదసరద తచలర యకలల
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకట హరర పదసరద గకసధద
ఇసటట ననస:69-16-1191/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయళలల షపక
ఇసటట ననస:69-16-1193
వయససస:34
లస: ససస స
7566 SQX1174762
పపరర: సతఖవరణణ రరవకకకసదద

7561 SQX1647346
పపరర: వనసకట ససధన రరణణ గకసధద

7556 SQX0851931
పపరర: కకషష తచలర యకలల

తసడడ:ద శవ పదసరద తచలర యకలల
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మబరరస� తచలర యకలల
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద కకసడల రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:30
లస: ససస స

95-221/271

తసడడ:ద శవ పదసరద తచలర యకలల
ఇసటట ననస:69-16-1190
వయససస:26
లస: పప

7557 MLJ2065134
పపరర: సససగయఖ� మయటటట �

7560 SQX0639724
పపరర: శకనవరస రరవప పతస

7555 SQX0851949
పపరర: బబనరరన తచలర యకలల

95-221/1263
7580 SQX2455699
పపరర: రరఘవనసదద రరవప కకమకవరపప

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప కకమయకవరగ
ఇసటట ననస:69-16-1200 , 9TH LINE
వయససస:20
లస: పప
95-221/295

7583 SQX0253500
పపరర: మసగ వసగల

95-221/296

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:50
లస: ససస స
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7584 SQX1081462
పపరర: వనసకట రతనస తటవరరస

95-221/297

భరస : కకసడల రరవప తటవరరస
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:52
లస: ససస స
95-221/300

తసడడ:ద నరసససహస తటవరరస
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:55
లస: పప
95-221/302

భరస : భబవనననరయణ�
ఇసటట ననస:69-16-1202
వయససస:90
లస: ససస స
95-223/536

భరస : వనసకటటశశర రరవప సససహదదద
ఇసటట ననస:69-16-1202
వయససస:67
లస: ససస స
95-221/1183

95-221/306

95-221/309

95-221/303

7597 SQX1898691
పపరర: లకడక గయసడడమమడ

7600 SQX1885862
పపరర: శరఖస కలమయర గయసడడమమడ

95-223/1009

95-221/304

భరస : ననరరయణరజడడర javvaji
ఇసటట ననస:69-17-1206
వయససస:56
లస: ససస స

95-221/307

95-223/535

7595 SQX2047124
పపరర: వనసకట నరస రజడడర మయరజడడర

7598 SQX1613349
పపరర: లకడక గయసడడమమడ

95-221/305

7601 MLJ2061836
పపరర: భబసకరరరవప� గయసడచమమడ�

95-221/310 7604 MLJ2066090
7603 SQX1584292
పపరర: వనసకట అరరణ కలమయర బఛసమ
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప బచసచ

7606 SQX1038612
పపరర: ససతతష కలమయరర బయగత

7609 SQX0695916
పపరర: రమణ రజడడర జవరశజ

7612 SQX1425785
పపరర: శవ శసకర కకల
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకల
ఇసటట ననస:69-17-1207
వయససస:32
లస: పప

95-221/1182

95-221/308

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:69-16-1204
వయససస:60
లస: పప
95-221/311

తసడడ:ద వనసకటగయరవపలల బచసచ
ఇసటట ననస:69-16-1642
వయససస:57
లస: పప
95-221/312

7607 SQX1036426
పపరర: వనసకట రమణ వపయబఖరర

95-221/313

భరస : రరజశశఖర రజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1206
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/315

తసడడ:ద ననరరయణరజడడర javvaji
ఇసటట ననస:69-17-1206
వయససస:36
లస: పప
95-221/317

7592 SQX1035188
పపరర: ననగపరరశత పటబనల

భరస : శరఖమ కలమయర గయసడడమమడ
ఇసటట ననస:69-16-1204
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరవప బయగత
ఇసటట ననస:69-17-1170
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/314

95-221/1264

తసడడ:ద బదహకనసద రజడడర మయరజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1203
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద రరమ కకటటశశరరరవప బఛసమ
ఇసటట ననస:69-16-1642
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప గసట
ఇసటట ననస:69-17-1151
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� kola
ఇసటట ననస:69-17-1207
వయససస:63
లస: ససస స

7594 SQX0587444
పపరర: శరరద మయరజడడర

7589 SQX2331130
పపరర: సరశత వసగల

భరస : పదభబకర
ఇసటట ననస:69-16-1202
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకర రరవప గయసడడమమడ
ఇసటట ననస:69-16-1204
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:69-16-1642
వయససస:53
లస: ససస స

7611 SQX0508291
పపరర: రమయదదవ కకలయ� kola

95-221/1265

భరస : శరఖస కలమయర గయసడడమమడ
ఇసటట ననస:69-16-1204
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద భబసకరరరవప గయసడచమద
ఇసటట ననస:69-16-1204
వయససస:36
లస: పప

7608 SQX0672899
పపరర: ఆదదలకకక జవరశజ

7591 SQX2291136
పపరర: నజమయదదనన షపక

95-221/299

భరస : వనసకటటశశరరరవప వసగల
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసర రజడడర mareddy
ఇసటట ననస:69-16-1203
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకనసదరజడడర మయరజడడర
ఇసటట ననస:69-16-1203, 9 th line
వయససస:40
లస: పప

7605 SQX1840834
పపరర: ననగరరజ గసట

95-221/301

తసడడ:ద జన బబష షపక
ఇసటట ననస:69-16-1202
వయససస:20
లస: పప

7593 SQX1521179
పపరర: సనరఖవత సససహదదద

7602 MLJ3267234
పపరర: హహహమయవత బచసచ

7588 AP151000708522
పపరర: కకషరషరరవప వసగల vngala

7586 MLJ2067247
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వసగల

తసడడ:ద కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప vangala
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:60
లస: పప

7590 SQX0253476
పపరర: శకలసతల� అనసగగలల�

7599 MLJ2064236
పపరర: శరఖమ కలమయర గయసడచమద

95-221/298

తసడడ:ద కకసడల రరవప తటవరరర
ఇసటట ననస:69-16-1201
వయససస:30
లస: పప

7587 SQX1081116
పపరర: కకసడల రరవప తటవరరస

7596 SQX2047108
పపరర: వనసకటనరసరరజడడర మయరజడడర

7585 SQX1080837
పపరర: వనణయగగపరల తటవరరర

7610 SQX0115188
పపరర: భబనస కకతస

95-221/316

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:69-17-1207
వయససస:33
లస: ససస స
95-221/318

7613 SQX0120683
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతస

95-221/319

తసడడ:ద వర రరఘవయఖ కకతస
ఇసటట ననస:69-17-1207
వయససస:39
లస: పప
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7614 SQX2102010
పపరర: మమన ఇ ననశన మయలయర

95-224/1212

తసడడ:ద ఉసరకన మయలయర మహమకద
ఇసటట ననస:69-17-1207
వయససస:18
లస: ససస స
7617 SQX0865360
పపరర: వనసకయమక కసచరర

95-221/322

7618 SQX0851923
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపటట గసటట

95-221/325

భరస : ససరరష బబబయ� దదవ
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:37
లస: ససస స

7624 SQX0114835
పపరర: ససపపరష మయగయలలరర

తసడడ:ద పసదన వనసకటటసశరరర పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:40
లస: పప
7632 MLJ3266822
పపరర: పపనననరజడడర వరకర�
తసడడ:ద బలరరమరజడడర� vaka
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:60
లస: పప
7635 SQX0672949
పపరర: కకటటశశరర దదవర పలర

95-221/338

తసడడ:ద శకనవరసరరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:69-17-1211
వయససస:26
లస: పప

95-221/332

7633 SQX1647627
పపరర: శకనవరస పరలకకటట

7636 SQX0672915
పపరర: లకకక మడపరరస

95-221/341

7639 SQX1058206
పపరర: మయనన షపక

95-221/335

7642 SQX1886043
పపరర: శకనవరస రరవప పచచపపలలసస
తసడడ:ద ఆదదనరరఖనన పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:69-17-1211
వయససస:52
లస: పప

95-221/330

7628 MLJ3268489
పపరర: నరరసరజడడర� వరకర�

95-221/333

7631 SQX0700633
పపరర: పకధదశరరజ దదవ

95-221/336

తసడడ:ద ససదన ద రరజ Devi
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:59
లస: పప
95-223/538

7634 SQX1771419
పపరర: ననగ పదదదప మయగయలలరర

95-223/1010

తసడడ:ద హనసమసత రరవప మయగయలలరర
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:24
లస: పప
95-221/339

7637 SQX0075457
పపరర: ననగ కకరణ మడపరరస

95-221/340

తసడడ:ద ఆసజననయయలల మడపరరస
ఇసటట ననస:69-17-1210
వయససస:31
లస: పప
95-221/342

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-17-1211
వయససస:30
లస: ససస స
95-221/344

7625 SQX0697276
పపరర: బబలమక పరలకకటట palakiti

తసడడ:ద పపనననరజడడర � �vaka
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల మడపరరస
ఇసటట ననస:69-17-1210
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద లయలల షపక
ఇసటట ననస:69-17-1210
వయససస:32
లస: పప
7641 SQX1886027
పపరర: శశధర పచచపపలలసస

7630 SQX0389866
పపరర: ససరరష బబబయ దదవ

95-221/327

భరస : కకసడలరరవప palakiti
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడలల పరలకకటట
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదవర పలర
ఇసటట ననస:69-17-1210
వయససస:44
లస: ససస స
7638 SQX1058180
పపరర: హహసపసన షపక

95-221/329

తసడడ:ద రరధనకకషషమబరరస� దదవ
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:48
లస: పప
95-221/337

95-221/324

తసడడ:ద చనన చననయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద అసజరజడడర
� �thipareddy
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:38
లస: పప
95-221/334

95-221/321

తసడడ:ద బబలగయరవయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:37
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద పపననరజడడర� vaka
ఇసటట ననస:69-17-1209
వయససస:32
లస: పప

7619 SQX0119917
పపరర: పదసరద కసచరర

95-221/326 7622 MLJ2066918
7621 SQX0075408
పపరర: వనసకట ననరరయణ� లలకరసరదద�
పపరర: బల గయరవయఖ కసచరర

95-221/331 7627 MLJ3268497
7626 SQX0119818
పపరర: వరకర మధససనదన రజడర డ� vaka
పపరర: రవసదరజకడడర
� తపరలరజడడర�

7629 SQX0700567
పపరర: కకసదలల పరలకకటట

95-221/323

తసడడ:ద లకకయఖ� లలకసదద
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:39
లస: పప
95-221/328

7616 SQX0115469
పపరర: ననగమలలర శశరర కసచరర కసచచరర

భరస : రరమయసజననయయలల కసచచరర
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద రరసబబబయ పపటట గసటట
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద బల గయరవయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:38
లస: పప
7623 SQX0620328
పపరర: ఉమయ మహహశశరర� దదవ�

95-221/320

భరస : పదసరద కసచచరర
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బల గయరవయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:69-17-1208
వయససస:62
లస: ససస స
7620 MLJ2067270
పపరర: రమయసజనఉలల కసచరర

7615 SQX0115485
పపరర: శరకవణణ కసచచరర

7640 SQX1899244
పపరర: అనసరరధ పచచపపలలసస

95-221/343

భరస : శకనవరసరరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:69-17-1211
వయససస:49
లస: ససస స
95-221/345

7643 SQX0673004
పపరర: మసజలవరణణ గసడడకకట
gandikota
భరస : శకహరర రరవప gandikota
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:32
లస: ససస స

95-221/346
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7644 SQX0505503
పపరర: ననరరయణమక దదసడపరటట

95-221/347

భరస : కకసడన రజడడర దదసడపరటట
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:36
లస: ససస స
7647 SQX1853704
పపరర: భబణయ పదకరశ చననసశశటట

95-221/350

95-221/353

భరస : రరమ ఆసజననయయలల వననగళర
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:25
లస: ససస స
7653 SQX2186898
పపరర: అననష కసజల

95-221/1270

95-221/358

95-221/1271

95-221/361

95-221/364

తసడడ:ద వనసకటబదవప గయసడనరపప
ఇసటట ననస:69-17-1219
వయససస:30
లస: పప

95-221/356

7663 SQX0120014
పపరర: వనసకట ససబబసరజడడర మదదనరజడడర

7666 SQX1587767
పపరర: ఖయససస సరహహబ షపక

95-221/367

7669 SQX1687409
పపరర: మహహశశరర గయసడవరపప

95-221/359

7672 SQX1438580
పపరర: మహ లకడక ఎనకకపలర
భరస : వనసకట రరవప ఎనకక పలర
ఇసటట ననస:69-17-1219
వయససస:47
లస: ససస స

7652 SQX0498287
పపరర: వనసకటటశశర రజడ�డర పరసన�

95-221/355

7655 SQX0508317
పపరర: శకరసగమక మయరరరర�

95-221/357

7658 AP151000708252
పపరర: పదభబకరరజడడర ఆళళ

95-221/360

తసడడ:ద తరరమలరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1215
వయససస:49
లస: పప
95-221/1272

7661 SQX1328773
పపరర: షబనన తససనమ షపక

95-157/561

భరస : యబనసస బబబ షపక
ఇసటట ననస:69-17-1216
వయససస:25
లస: ససస స
95-221/362

7664 SQX0507301
పపరర: వలయయ బ షపక

95-221/363

భరస : ఖయససస సరహహబ
ఇసటట ననస:69-17-1218
వయససస:48
లస: ససస స
95-221/365

7667 SQX1647247
పపరర: ఖయససస సరహహబ షపక

95-221/366

తసడడ:ద పసదన మమల షపక
ఇసటట ననస:69-17-1218
వయససస:77
లస: పప
95-221/368

భరస : నరరశ గయసడవరరపప
ఇసటట ననస:69-17-1219
వయససస:23
లస: ససస స
95-221/370

95-221/352

భరస : శవరరమకకషరషరజడ�డర maroori
ఇసటట ననస:69-17-1215
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదన మమలయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-17-1218
వయససస:76
లస: పప

భరస : నరరశ గయసడవరపప
ఇసటట ననస:69-17-1219
వయససస:23
లస: ససస స
7671 SQX1885938
పపరర: నరరశ గయసడనరపప

7660 SQX2286599
పపరర: మమనక ఆళళ

7649 AP151000708082
పపరర: కకటటశశరరవప చననసశశటట

తసడడ:ద గరలరజడ�డర పరసన
ఇసటట ననస:69-17-1214
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1217
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖయససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:69-17-1218
వయససస:66
లస: ససస స
7668 SQX1885953
పపరర: మహహశశరర గయసడవరపప

95-221/354

తసడడ:ద పదభబకర రజడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:69-17-1215
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:69-17-1217
వయససస:41
లస: ససస స
7665 SQX0403303
పపరర: ఖమబరరననసర బబగస� షపక�

7651 SQX0506717
పపరర: ననగమలలర శశరర ఏరరవర

7657 AP151000708533
పపరర: శసకరరజడడర ఆళళ

95-221/349

తసడడ:ద ససబబసరరవప chinnamsetty
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:ద తరరమలరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1215
వయససస:46
లస: పప

భరస : శసకర రజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1215
వయససస:35
లస: ససస స
7662 SQX0114819
పపరర: అరరణకలమయరర మదదనరజడ�డర

95-221/351

భరస : పదభబకరరజడ�డర alla
ఇసటట ననస:69-17-1215
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరజడడర eemani
ఇసటట ననస:69-17-1215
వయససస:36
లస: పప
7659 SQX2187128
పపరర: ఝయనసరరణణ ఆళర

7648 SQX0502385
పపరర: కకసడనరజడడర దదసడదపరటట�
DONDEPATI
తసడడ:ద ససబబసరజడడర� DONDEPATI
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:41
లస: పప

7654 SQX0253930
పపరర: రమణ ఆళళ� alla

7646 MLJ3266244
పపరర: ససతమహలకడక చననసశశటట �

భరస : కకటటశశరరవప� cinnamsety
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రజడ�డర ఏరరవర
ఇసటట ననస:69-17-1213
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అసజరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1214
వయససస:26
లస: ససస స
7656 SQX0851980
పపరర: రరఘవరజడడర ఈమన eenani

95-221/348

భరస : ననగరశశరరరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరసరశరరవ చననసశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1212
వయససస:23
లస: పప
7650 SQX1980085
పపరర: ససమ లత వననగళర

7645 MLJ3266285
పపరర: ననగమలలర శశరర చననసశశటట

7670 SQX1687417
పపరర: నరరశ గయసడవరపప

95-221/369

తసడడ:ద వనసకట రరవప గయసడవరపప
ఇసటట ననస:69-17-1219
వయససస:30
లస: పప
95-223/1011

7673 SQX1686914
పపరర: రజత ఈమయణణ

95-221/371

భరస : రరఘవ రజడర డ ఈమయణణ
ఇసటట ననస:69-17-1220
వయససస:35
లస: ససస స
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95-223/1012

తసడడ:ద శవరరమ కకషరషరజడడర మయరరరర
ఇసటట ననస:69-17-1220
వయససస:33
లస: ససస స
7677 SQX0255398
పపరర: వనసకట లకడక జసగర

95-221/374

95-221/377

95-223/1013

95-223/540

95-223/543

95-223/545

95-223/548

తసడడ:ద సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:69-17-1234
వయససస:42
లస: పప

7687 SQX0391094
పపరర: పదభయ కరసత మపసదదవ

7690 SQX0941237
పపరర: రరవత యకకల

7693 SQX0081802
పపరర: ఖయదర బ మయచచరర

7696 SQX0081232
పపరర: ననగయల మరర మయచరర

95-223/1234

7699 AP151000708368
పపరర: మసగమక చనగసటట

95-223/541

7702 SQX1165977
పపరర: షహహన షపక
తలర : మసరసన
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:25
లస: ససస స

7682 SQX1423359
పపరర: ఏడడకకసడలల అబయస

95-221/379

7685 SQX0674408
పపరర: అనసష మపసదదవ

95-223/539

7688 SQX0391102
పపరర: వననద కలమయర మపసదదవ

95-223/542

తసడడ:ద అరరననరరవప
ఇసటట ననస:69-17-1228
వయససస:34
లస: పప
95-223/1014

7691 SQX0081778
పపరర: ననగరరజఖ లకడక తషనసగయసటర

95-223/544

భరస : యయగసధర
ఇసటట ననస:69-17-1230
వయససస:42
లస: ససస స
95-223/546

7694 SQX0849836
పపరర: ఖయససమక మయచరర

95-223/547

భరస : ఖయససయఖ
ఇసటట ననస:69-17-1231
వయససస:53
లస: ససస స
95-223/549

7697 SQX0849828
పపరర: ఖయససయఖ మయచరర

95-223/550

తసడడ:ద ఖయససయఖ
ఇసటట ననస:69-17-1231
వయససస:32
లస: పప
95-223/551

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-17-1232
వయససస:64
లస: ససస స
95-223/553

95-221/376

తసడడ:ద వననద కలమయర
ఇసటట ననస:69-17-1228
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశయఖ
ఇసటట ననస:69-17-1231
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ మయచరర
ఇసటట ననస:69-17-1231
వయససస:52
లస: పప
7701 MLJ3267606
పపరర: వనసకటరరవప� గగర�

95-221/1273

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:69-17-1231
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద కరసయఖ మయచరర
ఇసటట ననస:69-17-1231
వయససస:24
లస: పప
7698 SQX2326361
పపరర: కసయఖ మయచరర

7684 SQX2200905
పపరర: హరర కకషష చచననమలలర

7679 MLJ2062180
పపరర: మహహసదదరజడడర జసగర

తసడడ:ద చనన వనసకట ససబసయఖ అబబస
ఇసటట ననస:69-17-1226
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:69-17-1228
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగయలల మరర మయచరర
ఇసటట ననస:69-17-1231
వయససస:25
లస: ససస స
7695 SQX1676097
పపరర: మమలయల మయచరర

95-221/378

తసడడ:ద అరరననరరవప
ఇసటట ననస:69-17-1228
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద ససబబస రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:69-17-1228
వయససస:62
లస: పప
7692 SQX1438838
పపరర: మలలర శశరర మయచరర

7681 SQX0619551
పపరర: వనసకటటశశరమక అబయస

95-221/373

తసడడ:ద వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1222
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద రమయయయచనరర చచననమలలర
ఇసటట ననస:69-17-1227
వయససస:69
లస: పప

భరస : అరరనన రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:69-17-1228
వయససస:59
లస: ససస స
7689 SQX1528068
పపరర: అరరనన రరవప మపసదదవ

95-221/375

భరస : ఏడడకకసడలల అబయన
ఇసటట ననస:69-17-1226
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట రజడ�డర అ ళ
ఇసటట ననస:69-17-1226
వయససస:33
లస: ససస స
7686 SQX1528050
పపరర: వజయ మపసదదవ

7678 SQX0295147
పపరర: ససతనమహలకడక జసగర�

7676 SQX0255273
పపరర: అరరణ శక జసగర

భరస : మహహసదద రజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1222
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరజడ�డర
ఇసటట ననస:69-17-1222
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1222
వయససస:42
లస: పప
7683 SQX0506584
పపరర: సరసశత ఆళళ�

95-221/372

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర అననపరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1222
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరరసరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1222
వయససస:35
లస: ససస స
7680 MLJ2065522
పపరర: నరరసరజడడర జసగర

7675 SQX1647387
పపరర: పదగత అననపరజడడర

7700 MLJ3267598
పపరర: నరసమక� గగర�

95-223/552

భరస : వనసకటరరవప � �
ఇసటట ననస:69-17-1234
వయససస:38
లస: ససస స
95-223/554

7703 SQX1676261
పపరర: వర వనసకట ససధనఖరరణణ
మసదరపప
తసడడ:ద వనసకటరతనస మసదరపప
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:24
లస: ససస స

95-223/555
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7704 SQX1165969
పపరర: మసరసన షపక
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95-223/556

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:57
లస: ససస స
7707 SQX0506816
పపరర: శవ ననగమలలర శశర రరవప�
కరకలమయనస�
తసడడ:ద పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:32
లస: పప
7710 SQX2325199
పపరర: పపషలలత పపపలల

95-223/559

95-223/1294

7716 SQX1676253
పపరర: పదకపసదయ శఘయకకలర

95-223/566

95-223/1015

7714 SQX1433994
పపరర: వనసకట ససశల తనటవరరర

7717 SQX1676287
పపరర: తనయయరమక శఘయకకలర

7720 SQX0219709
పపరర: తదవనణణదదవ తతసడచపప

95-223/571

7723 SQX1676329
పపరర: పరరశత గవర

95-223/564

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:69-17-1239
వయససస:37
లస: పప

7726 SQX0151852
పపరర: కకషష అలర స

95-223/567

భరస : ఇబదహహస
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:28
లస: ససస స

7729 AP151000708498
పపరర: జజనస షపక

95-223/569

7732 SQX0674564
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక
తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:33
లస: పప

95-223/562

7715 SQX1433960
పపరర: ననగరశశర రరవప తనటవరరర

95-223/565

7718 SQX1676139
పపరర: కకషష మబరరస శఘయకకలర

95-223/568

7721 SQX0643239
పపరర: బదహకయఖ తతసడచపప

95-223/570

తసడడ:ద పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:69-17-1238
వయససస:50
లస: పప
95-223/572

7724 SQX0219733
పపరర: దసరరరసభ అలర స

95-223/573

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:69-17-1239
వయససస:58
లస: ససస స
95-223/575

7727 SQX1886092
పపరర: మహమయద షపక

95-221/380

భరస : ఇబదహహస షపక
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:29
లస: ససస స
95-223/577

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:49
లస: ససస స
95-223/579

7712 SQX0586289
పపరర: వర సరగజనదదవ మయరస

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర శఘయకకలర
ఇసటట ననస:69-17-1237/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద రసగయఖ
ఇసటట ననస:69-17-1239
వయససస:63
లస: పప
95-223/576

95-223/1235

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప తనటవరరర
ఇసటట ననస:69-17-1237
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గవర
ఇసటట ననస:69-17-1239
వయససస:57
లస: ససస స
95-223/574

7709 SQX2151298
పపరర: సస మమశశరర జజగర

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:69-17-1236
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బదహకయఖ
ఇసటట ననస:69-17-1238
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజరశ
ఇసటట ననస:69-17-1239
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:31
లస: పప

95-223/561

భరస : వనసకటటశశరరర శఘయకకలర
ఇసటట ననస:69-17-1237/1
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-17-1237-1
వయససస:29
లస: పప

7731 SQX0674572
పపరర: ఈబబదహహమ షపక

7711 SQX1539065
పపరర: ససధనబతష
స ల ననగమణణ

95-223/558

భరస : వనసకట కకషష జజగర
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప తనటవరరర
ఇసటట ననస:69-17-1237
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస శఘయకకలర
ఇసటట ననస:69-17-1237/1
వయససస:32
లస: ససస స

7728 SQX0849877
పపరర: మహమయద షపక

95-223/560

భరస : మహసకరళ రరవప లలట
ఇసటట ననస:69-17-1236
వయససస:36
లస: ససస స
95-223/563

7725 SQX0453019
పపరర: రరజరశ అలర స

7708 SQX1676154
పపరర: ననగరరజ వనమ

7706 SQX0388439
పపరర: హరరకకషష కరకలమయనస�

తసడడ:ద పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద రగశయఖ వనమ
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:45
లస: పప

7713 MLJ3267127
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణగయపస
మయరస
తసడడ:ద శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:69-17-1236
వయససస:39
లస: పప

7722 SQX0081943
పపరర: శకదదవ అలర స

95-223/557

తసడడ:ద ససభబన
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనస పపపలల
ఇసటట ననస:69-17-1235
వయససస:27
లస: ససస స

7719 SQX1151083
పపరర: గగస షపక

7705 SQX1139253
పపరర: షపక గగస

7730 SQX1676063
పపరర: మయసస ఫర షపక

95-223/578

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:27
లస: పప
95-223/580

7733 MLJ3266954
పపరర: హహసపసన� షపక�

95-223/581

తసడడ:ద ఖయజజవల � �
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:52
లస: పప
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పపరర: ససభబన షపక
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95-223/582

తసడడ:ద మసరసన వల
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:53
లస: పప

7735 SQX2071322
పపరర: ఆయయషర సలయక షపక

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:33
లస: ససస స

7737 MLJ2064319
పపరర: సరసబశవరరవప� బబరర �

95-223/583

తసడడ:ద ససబదమణఖస � �
ఇసటట ననస:69-17-1241
వయససస:65
లస: పప

7738 SQX1685379
పపరర: కకషష రజడడర మతకటర

95-223/586

తసడడ:ద వనసకకరజడడర మటకటర
ఇసటట ననస:69-17-1242
వయససస:48
లస: పప

7741 SQX0773663
పపరర: అరరణ రరఘవ రరఘవ

తసడడ:ద శవరరమయఖ రరఘవ
ఇసటట ననస:69-17-1243
వయససస:50
లస: పప
95-223/1017

95-223/589

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-17-1247
వయససస:48
లస: ససస స
95-223/1144

95-223/592

భరస : కకటటశశర రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1248
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:69-17-1249
వయససస:21
లస: ససస స
7761 SQX2044428
పపరర: నలయగగలయ వనసకటటష నలయగగలయ
తసడడ:ద శకనవరస రరవప నలయగగల
ఇసటట ననస:69-17-1249/1
వయససస:24
లస: పప

95-221/1184

95-223/587

7742 SQX1285486
పపరర: ఖఖరరన షపక

95-221/383

7745 SQX0941211
పపరర: కకషషవనణణ ననగరశశటట

95-223/1016

7748 SQX1434158
పపరర: ససనత సమయదనదల

95-223/588

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరరవప సమయదనదల
ఇసటట ననస:69-17-1247
వయససస:23
లస: ససస స

95-223/590 7751 MLJ2062057
7750 SQX1676113
పపరర: వనసకట ససబబసరరవప సమయదనదల
పపరర: లకకయఖ సమయదనదల

7753 SQX2376549
పపరర: రరజరశశరర సమయదనదల

95-223/591

తసడడ:ద ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1247
వయససస:83
లస: పప
95-152/825

తసడడ:ద వనసకట ససబసరరవప సమయదనదల
ఇసటట ననస:69-17-1247 , 10th line
వయససస:19
లస: ససస స

7754 SQX1772136
పపరర: ఈశశర గయరర రరఘవనసదద
కరరసశశటట
తసడడ:ద కకటటశశరరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1248
వయససస:22
లస: పప

7756 SQX1434083
పపరర: గయరరననథస కరరసశశటట

7757 SQX1434133
పపరర: కకటటశశర రరవప కరరసశశటట

95-223/594

95-221/1274

95-223/593

7759 SQX2261899
పపరర: వనసకటటశశరమక రసగయ

తలర : కకటటశశరమక కరరసశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1248
వయససస:59
లస: పప
95-223/1236

భరస : ననగలగర చరర రసగయ
ఇసటట ననస:69-17-1249
వయససస:44
లస: ససస స
95-6/954

95-223/585

భరస : శవ ననగరశశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1243
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1248
వయససస:28
లస: పప
95-152/923

7739 SQX1676170
పపరర: నవన రజడడర మటకటర

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:69-17-1243
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ సమయదనదల
ఇసటట ననస:69-17-1247
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట ససబసరరవప సపమర యమ లయ
ఇసటట ననస:69-17-1247
వయససస:30
లస: పప

7758 SQX2049021
పపరర: శవ కలమయర నలర గగరర

95-221/381

భరస : హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-17-1245
వయససస:59
లస: ససస స

7749 MLJ2068914
పపరర: ఆదదలకడక సమయదనదల

7755 SQX1434075
పపరర: కకటటశశరమక కరరసశశటట

7747 SQX1676030
పపరర: మహబబబస షపక

95-224/1213

తసడడ:ద ససబస రజడర డ మటకటర
ఇసటట ననస:69-17-1242
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద శవ ననగరశశర రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1243
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ ననగరశశటట
ఇసటట ననస:69-17-1243
వయససస:44
లస: పప

7752 SQX2047637
పపరర: ససధదర సపమర యమ లయ

95-223/584

భరస : శకనవరస రరవప రరఘవ
ఇసటట ననస:69-17-1243
వయససస:41
లస: ససస స

95-221/384 7744 SQX2009983
7743 SQX0760256
పపరర: శకనవరస రరవప రరఘవ రరఘవ
పపరర: రమఖ శక ననగరశశటట

7736 SQX2103216
పపరర: ఆయయషర సలయక షపక

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:69-17-1240
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబస రజడడర మతకటర
ఇసటట ననస:69-17-1242
వయససస:21
లస: పప

7740 SQX1676162
పపరర: ససబస రజడడర మటకటర

7746 SQX0941203
పపరర: శవ ననగరశశర రరవ ననగరశశటట

95-223/1143

7762 SQX2162899
పపరర: శవ కలమయర నలర గగరర
తసడడ:ద శకనవరసరరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:69-17-1249/1
వయససస:22
లస: పప

7760 SQX2192771
పపరర: శవ కకషష రసగయ

95-223/1237

తసడడ:ద ననగలసగరచనరర రసగయ
ఇసటట ననస:69-17-1249
వయససస:28
లస: పప
95-223/1238

7763 SQX2135853
పపరర: వనసకటటష నలర గగరర

95-223/1295

తసడడ:ద శకనవరసరరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:69-17-1249/1
వయససస:24
లస: పప
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7764 MLJ2067288
పపరర: హహహమయవత మయపసలరరశశటట

95-223/595

భరస : కకషష కలమయర� �
ఇసటట ననస:69-17-1250
వయససస:63
లస: ససస స
7767 SQX2171627
పపరర: ఖససస దసదచకలల

95-223/1241

95-221/385

95-221/388

95-221/391

95-221/394

95-221/397

95-221/389

7777 SQX1886084
పపరర: మలర కరరరనన అవపల

7780 SQX1261668
పపరర: వనసకట ససధనఖ రరణణ తతట

7783 SQX1659077
పపరర: ననగరశశర రరవప రరవననతల

95-221/400

7786 SQX1886035
పపరర: వనసకటటశశరరర యకకల

95-221/392

భరస : వనసకటటశశరరరవప� కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-17-1257
వయససస:60
లస: ససస స

7789 MLJ3269040
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకతస మయసస
తసడడ:ద ఆదదశశషయఖ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:69-17-1257
వయససస:63
లస: ససస స

7772 SQX1886118
పపరర: కలమయరర అవపల

95-221/387

7775 SQX0496869
పపరర: అసజ రజడడర ఆళళ�

95-221/390

7778 SQX0502393
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర ఆళళ�

95-221/393

తసడడ:ద వనసకర రజడడర�
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:58
లస: పప
95-221/395

7781 SQX1659085
పపరర: పదనకవత రరవననతల

95-221/396

భరస : ననగరశశర రరవప రరవననతల
ఇసటట ననస:69-17-1255
వయససస:35
లస: ససస స
95-221/398

7784 SQX1174689
పపరర: లసగర రజడడర ఆళళ alla

95-221/399

తసడడ:ద పసరజడడర alla
ఇసటట ననస:69-17-1255
వయససస:69
లస: పప
95-221/401

95-221/402
7787 SQX0391284
పపరర: వనసకట రజడడర దదవరపలర �
DEVARAPALLI
తసడడ:ద వనసకట రజడ�డర DEVARAPALLI
ఇసటట ననస:69-17-1256
వయససస:31
లస: పప

95-221/404

7790 SQX1166181
పపరర: చసదదశశఖర రజడడర తసగరరరల

తసడడ:ద చననయఖ యకకల
ఇసటట ననస:69-17-1255/1
వయససస:51
లస: పప
95-221/403

95-223/597

తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడ�డర
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయల రరవననతల
ఇసటట ననస:69-17-1255
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర యకకల
ఇసటట ననస:69-17-1255/1
వయససస:35
లస: ససస స
7788 SQX0253906
పపరర: వజయభబరత కకతస మయసస

7774 SQX1687375
పపరర: వనసకట రజడడర అలయర

7769 SQX0429019
పపరర: అనలలకమయర పస లశశటట

భరస : మలర కరరరనన ఆవపల
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:69-17-1255
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లసగరరజడ�డర
ఇసటట ననస:69-17-1255
వయససస:63
లస: ససస స
7785 SQX1885888
పపరర: సరరత యకకల

95-221/386

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననరరయణ రజడడర devarapally
ఇసటట ననస:69-17-1255
వయససస:29
లస: ససస స
7782 MLJ3267994
పపరర: ననగమక� ఆళళ�

7771 SQX1659234
పపరర: సరసలత అలయర

95-223/1240

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-17-1252
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశర రజడడర అలయర
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప గసగరననన
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:40
లస: పప
7779 SQX0773929
పపరర: రమఖ దదవరపలర devarapally

95-223/596

భరస : వనసకట రజడడర అలయర
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరజడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:60
లస: ససస స
7776 SQX0700617
పపరర: బదహకస గసగరననన

7768 SQX1166330
పపరర: పదక పస లశశటట

7766 SQX2171619
పపరర: మరర బ దసదచకలల

భరస : మసరసన వల దసదచకలల
ఇసటట ననస:69-17-1250 10 LINE
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1252
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అసజరజడ�డర
ఇసటట ననస:69-17-1254
వయససస:32
లస: ససస స
7773 MLJ3266400
పపరర: ససబయసలల ఆళళ

95-223/1239

తసడడ:ద మసరసన వల దసదచకలల
ఇసటట ననస:69-17-1250
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల దసదచకలల
ఇసటట ననస:69-17-1250 10 LINE
వయససస:18
లస: పప
7770 SQX0506600
పపరర: పపలర మక ఆళళ�

7765 SQX2196038
పపరర: కలలషర వల దసదచకలల

తసడడ:ద వనలలకకసడ రజడర డ
ఇసటట ననస:69-17-1257
వయససస:27
లస: పప

95-221/405 7792 SQX1268391
95-221/406 7793 SQX0697151
7791 SQX1268425
పపరర: వజయ లకడక నశససకర రరవప
పపరర: వజయ లకడక నశససకర రరవప
పపరర: హహమ
హ యవత వరకర Vaka

భరస : శకనవరస రరవప నశససకర రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరవప నశససకర రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:39
లస: ససస స

95-223/598

95-221/407

భరస : శకనవరసరజడడర Vaka
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:51
లస: ససస స
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7794 SQX1261528
పపరర: ససమత నశససకర రరవప

95-221/408

భరస : అసకమక రరవప నశససకర రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:74
లస: ససస స

7795 SQX0697102
పపరర: ననగరతనమక వరకర Vaka

95-221/409

భరస : కకటటరజడడర Vaka
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:77
లస: ససస స

7796 SQX0288233
పపరర: శవకరసత రజడడర� వరకర�

95-221/410

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర� వరకర
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:34
లస: పప

95-221/411 7798 SQX1268383
95-221/412 7799 AP151000708519
7797 SQX1268417
పపరర: శకనవరస రరవప నశససకర రరవప
పపరర: గగవసద రరవప నశససకర రరవప
పపరర: శకనవరసరజడడర వరకర vaka

తసడడ:ద అసకమక రరవప నశససకర రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద అసకమక రరవప నశససకర రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:45
లస: పప

95-221/414 7801 SQX2305761
7800 SQX1268409
పపరర: అసకమక రరవప నశససకర రరవప
పపరర: జగదదశ సనరఖ వసశ మమమననన

తసడడ:ద గగవసద నసరససకర
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:79
లస: పప
7803 SQX0499038
పపరర: కకషరషరజడడర తచననల

తసడడ:ద శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:19
లస: పప
95-221/416

తసడడ:ద మలయరరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1259
వయససస:35
లస: పప
7806 SQX1886068
పపరర: ససదదష రజడడర అరరమళళ

95-221/419

95-221/421

95-221/424

95-219/592

7810 SQX1659150
పపరర: అనసతపదనకవతదదవ చకరక

7813 SQX1436444
పపరర: అనసత పదనకవత చకరక

7816 SQX0855072
పపరర: వనసకటటష కలమయర వసగల

95-221/426

7819 SQX0695502
పపరర: Bharat kumar Vangala

95-221/422

7822 SQX0506394
పపరర: దసరరరదదవ జకకకరజడడర
భరస : ఆదదరజడడన jakkireddy
ఇసటట ననస:69-17-1265
వయససస:30
లస: ససస స

7805 SQX1687284
పపరర: ధనలకడక అరరమళర

95-221/418

7808 SQX1461268
పపరర: ధన లకడక ఆరరమళర

95-223/1018

7811 SQX1659051
పపరర: అనల కలమయర చకరక

95-221/423

తసడడ:ద రరసబబబయ చకరక
ఇసటట ననస:69-17-1261
వయససస:25
లస: పప
95-223/1020

7814 SQX1443126
పపరర: అనల కలమయర చకరక

95-223/1021

తసడడ:ద రరస బబబయ చకరక
ఇసటట ననస:69-17-1261
వయససస:25
లస: పప
95-219/593

7817 SQX1585142
పపరర: రరవత వసగల

95-221/425

భరస : భబరత కలమయర వసగల
ఇసటట ననస:69-17-1262
వయససస:26
లస: ససస స
95-221/427

తసడడ:ద Rajeswari Vangala
ఇసటట ననస:69-17-1262
వయససస:35
లస: పప
95-221/429

95-221/415

తసడడ:ద సరసబరజడడర ఆరరమళర
ఇసటట ననస:69-17-1260
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరరమబరరస వసగల
ఇసటట ననస:69-17-1262
వయససస:28
లస: పప

భరస : గయరరమబరరస� vangala
ఇసటట ననస:69--17-1262
వయససస:54
లస: ససస స
7821 SQX0114959
పపరర: లకడక వనమయలకకసడ
vemulakonda
భరస : శకనవరసరరవప vemulakonda
ఇసటట ననస:69-17-1264
వయససస:45
లస: ససస స

95-221/420

భరస : రరస బబబయ చకరక
ఇసటట ననస:69-17-1261
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరరమబరరస వసగల
ఇసటట ననస:69-17-1262
వయససస:27
లస: పప
7818 SQX0253823
పపరర: రరజరశశరర వసగల

7807 SQX1687250
పపరర: మహహసదద రజడడర తలర పపరజడడర

7802 SQX0461533
పపరర: అసజమక తచననల

భరస : సరసబస రజడర డ అరరమళర
ఇసటట ననస:69-17-1260
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరసబబబయ చకరక
ఇసటట ననస:69-17-1261
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ రరస చకరక
ఇసటట ననస:69-17-1261
వయససస:52
లస: పప
7815 SQX0855080
పపరర: మననజ కలమయర వసగల

95-221/417

తసడడ:ద కకసడన రజడడర తలర పపరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1260
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకకరసత గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-17-1261
వయససస:28
లస: ససస స
7812 SQX1659036
పపరర: రరసబబబయ చకరక

7804 SQX0498436
పపరర: శకనవరస రజడడర తచననల

తసడడ:ద కకటటరజడడర vaka
ఇసటట ననస:69-17-1258
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమకకషరషరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1259
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషరషరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1259
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద వరరనరజడడర అరరమళళ
ఇసటట ననస:69-17-1260
వయససస:22
లస: పప
7809 SQX1659283
పపరర: ననగ దదవఖ గగనసగయసటర

95-221/1275

95-221/413

7820 SQX1980697
పపరర: వనసకటటశశరరర గజమడడ

95-221/428

తసడడ:ద రరమయఖ గజమడడ
ఇసటట ననస:69-17-1262
వయససస:70
లస: పప
95-221/430

7823 SQX0255000
పపరర: కలమయరర జకకకరజడడర jkkireddy

95-221/431

భరస : ఆదదరజడడర jakkireddy
ఇసటట ననస:69-17-1265
వయససస:50
లస: ససస స
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7824 SQX2235679
పపరర: ననగ భబసకర రజడడర జకకకరజడడర

95-221/1276

తసడడ:ద ఆదద రజడడర జకకకరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1265
వయససస:34
లస: ససస స
7827 SQX0471011
పపరర: మయరజడడర గకహలకడక

95-221/433

7828 SQX1659382
పపరర: మసరసన బ షపక

95-221/436

7831 SQX1126425
పపరర: వనసకటటశశరరర చచసబబటట
తసడడ:ద శశషయఖ చదసబబటట
ఇసటట ననస:69-17-1267
వయససస:40
లస: పప

95-221/438
7833 SQX0496190
పపరర: రమణనరజడడర మదదనరజడ�డర
mddireddy
తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడ�డర maddireddy
ఇసటట ననస:69-17-1268
వయససస:40
లస: పప

7834 SQX1521146
పపరర: తరరపట తరరమలరజడడర
భరస : వనసకటరజడడర తరరమలరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1268
వయససస:40
లస: ససస స

7836 SQX0758805
పపరర: ననగరరజ గగనసగయసటర

7837 MLJ2062032
పపరర: జజబర� షపక�

95-221/440

తసడడ:ద వనసకట రరవప గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-17-1440
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద జజన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-125/3
వయససస:40
లస: పప
7842 SQX1613331
పపరర: పదకజ బబ సతనల

95-221/444

తసడడ:ద వనసకటటష� ఐత
ఇసటట ననస:69-18-1233
వయససస:40
లస: పప
95-221/609

7849 SQX0388389
పపరర: శకలకడక గగపసశశటట

95-221/441

7852 SQX1957299
పపరర: ఇమయమ మ షపక
తసడడ:ద మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:69-18-1360
వయససస:32
లస: ససస స

7832 SQX0507319
పపరర: వనసకట రమణ � శటటటననన

95-221/437

7835 SQX1885904
పపరర: చచననమక వనమ

95-221/439

7838 SQX0619692
పపరర: మలలర శశరర పరటటబసడర

95-221/442

భరస : శకనవరసరరవప� పరటటబసడర
ఇసటట ననస:69-17-1443
వయససస:38
లస: ససస స
7841 SQX2289197
పపరర: ఫరరమ నన షపక

95-221/1294

భరస : కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:69-18-1222
వయససస:36
లస: ససస స
7844 SQX0390526
పపరర: వరర రజడడర యరకస

95-221/446

తసడడ:ద శశషస రజడడర� యరకస
ఇసటట ననస:69-18-1232
వయససస:53
లస: పప
95-223/1031

95-223/609

భరస : భరత కలమయర
ఇసటట ననస:69-18-1358
వయససస:29
లస: ససస స
95-223/611

95-221/435

భరస : నగరజ వనమ
ఇసటట ననస:69-17-1326
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రసజత కలమయర రరబబగగసదద
ఇసటట ననస:69-18-1353
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప భబమయ
ఇసటట ననస:69-18-1356
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససవర రరమకకషష గగపసశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1358
వయససస:55
లస: ససస స

95-223/1023

95-221/445

7846 SQX1139279
పపరర: రరబబస గగసదద ననగ లకడక

95-221/447

7829 SQX1472752
పపరర: యశశసత రజడడర మయరజడడర

భరస : వనసకట ననరరయణ� శటటటననన
ఇసటట ననస:69-17-1268
వయససస:36
లస: ససస స

7843 SQX0391052
పపరర: ససరరష రజడడర యరకస

7845 SQX0120444
పపరర: బబలకకషష� ఐత

7851 SQX1585050
పపరర: వనసకట రరవత గగపసశశటట

95-223/1022

95-221/443

తసడడ:ద వర రజడడర యరకస
ఇసటట ననస:69-18-1232
వయససస:31
లస: పప

95-223/600

తసడడ:ద కకటట రజడడర మయరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1267
వయససస:24
లస: పప

7840 SQX1174754
పపరర: కసన
స రమక అననవరపప
అననవరపప
భరస : చచసచయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:69-18-1194
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : శవ లకడక ననరరయణ బబ సతనల
ఇసటట ననస:69-18-1232
వయససస:40
లస: ససస స

7848 SQX1659135
పపరర: సతష చసదద భబమయ

95-221/434

తసడడ:ద అకరనల� షపక
ఇసటట ననస:69-17-1440
వయససస:39
లస: పప
95-221/1185

7826 SQX0566612
పపరర: జకకకరజడడర ఆదదరజడన డ�

తసడడ:ద వరరరజడ�డర
ఇసటట ననస:69-17-1265
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-17-1267
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరజడడర mareddy
ఇసటట ననస:69-17-1267
వయససస:47
లస: పప

7839 SQX1990324
పపరర: రహహస ఖయన పఠరన

95-223/599

భరస : భబసకర రజడడర జకకకరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1265
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:69-17-1267
వయససస:41
లస: ససస స
7830 SQX0075606
పపరర: కకటటరజడడర మయరజడడర

7825 SQX1231562
పపరర: లకడక పదసనన జకకకరజడడర

95-223/1032
7847 SQX1139261
పపరర: రరబబస గగసదద రసజత కలమయర
రరబరగగసదద
తసడడ:ద సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:69-18-1353
వయససస:35
లస: పప

7850 MLJ2060465
పపరర: రగజజరరణణ ఉకకరరస

95-223/610

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:69-18-1358
వయససస:52
లస: ససస స
95-221/610

7853 SQX1899087
పపరర: ఇమయమ న షపక

95-221/611

భరస : మహబబబ జన షపక
ఇసటట ననస:69-18-1360
వయససస:37
లస: ససస స
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95-221/612

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:69-18-1360
వయససస:40
లస: పప
7857 SQX1035212
పపరర: ఆదదలకడక గణప

95-223/613

95-219/596

95-223/614

95-223/617

భరస : రరయయజ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1365
వయససస:25
లస: ససస స
7872 SQX0391128
పపరర: హసన ఖయన పఠరన
తసడడ:ద మమలయల
ఇసటట ననస:69-18-1365
వయససస:29
లస: పప
7875 SQX1676295
పపరర: పస లలరమక కతష
స ల

95-223/625

7867 SQX0908319
పపరర: శకదదవ బబ డడర

7870 MLJ2063436
పపరర: షరకకరర పఠరన

7873 MLJ2062263
పపరర: మమలయలఖయన పఠరన

7876 SQX1676105
పపరర: వరయఖ కతష
స ల

95-223/628

7879 SQX0586420
పపరర: గరతనబబల యయమయ

95-223/1033

తసడడ:ద ఈశశరయఖ యయణణకరపఅల
ఇసటట ననస:69-18-1368
వయససస:48
లస: పప

7865 SQX0643270
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప బబ డడర

95-223/616

7868 SQX1882737
పపరర: మబనన పఠరన

95-223/619

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:69-18-1365
వయససస:23
లస: ససస స
95-223/621

7871 SQX0849778
పపరర: జజన పఠరన

95-223/622

తసడడ:ద మమలయల ఖయన
ఇసటట ననస:69-18-1365
వయససస:28
లస: పప
95-223/624

7874 SQX1676279
పపరర: పరవన దదవ కతష
స ల

95-223/496

తసడడ:ద వరయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:69-18-1366
వయససస:21
లస: ససస స
95-223/626

7877 SQX1543538
పపరర: మణణ సహహత యయమయ

95-223/627

తసడడ:ద శకనవరస రరవప యయమయ
ఇసటట ననస:69-18-1367
వయససస:23
లస: ససస స
95-223/629

భరస : శకనవరస రరవప యయమయ
ఇసటట ననస:69-18-1367
వయససస:51
లస: ససస స

95-223/631 7882 SQX2456994
7881 SQX1521245
పపరర: చనన చచననన రజడర డ వనననపపసల
పపరర: వనసకట రరవప యయణణకరపఅల

95-221/614

తసడడ:ద వరరసరశమ
ఇసటట ననస:69-18-1364
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:69-18-1366
వయససస:50
లస: పప

భరస : చనన చచననన రజడర డ వనననపపసల
ఇసటట ననస:69-18-1367
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటరజడడర వనననపపసల
ఇసటట ననస:69-18-1367
వయససస:55
లస: పప

95-223/615

తసడడ:ద మసరసన ఖయన
ఇసటట ననస:69-18-1365
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:69-18-1366
వయససస:41
లస: ససస స
7878 SQX1521252
పపరర: పదనకవత వనననపపసల

7864 MLJ3266608
పపరర: రమణణ బబ డడర

95-219/595

తసడడ:ద గయరవయఖ ననగయమలర
ఇసటట ననస:69-18-1364
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మమలయలఖయన
ఇసటట ననస:69-18-1365
వయససస:48
లస: ససస స
95-223/623

7859 SQX1197301
పపరర: భబగఖ లకడక యమకడడశశటట

95-221/613 7862 SQX1221993
7861 SQX1285718
పపరర: తషలసస పపషరలసజల ఉసగయటటరర
పపరర: ససనత ననగయమలర

భరస : ననగమలలశశర రరవప బబ డడర
ఇసటట ననస:69-18-1364
వయససస:32
లస: ససస స
95-223/620

95-223/612

భరస : పస లలశశర రరవప యమకడడశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1363
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శవరరసబబబయ
ఇసటట ననస:69-18-1364
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరసరశమ
ఇసటట ననస:69-18-1364
వయససస:45
లస: పప
7869 SQX1676337
పపరర: షబనన పఠరన

95-219/594

భరస : ససధనకర రరవప ఉసగయటటరర
ఇసటట ననస:69-18-1363
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబదహకణఖస మమకల
ఇసటట ననస:69-18-1364
వయససస:28
లస: ససస స
7866 SQX0643346
పపరర: శవరరసబబబయ బబ డడర

7858 SQX1197285
పపరర: దసరర యమకడడశశటట

7856 SQX1035246
పపరర: ససరరకర గణప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ సరశమ
ఇసటట ననస:69-18-1362
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకశశర యమకడడశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1363
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : భబగఖ లకడక యమకడడశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1363
వయససస:31
లస: పప
7863 SQX1513804
పపరర: వనసకటటసశరర మమకల

95-221/1347

తసడడ:ద జమమశ
ఇసటట ననస:69-18-1360
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలయఖదదద రరవప
ఇసటట ననస:69-18-1362
వయససస:69
లస: ససస స
7860 SQX1197368
పపరర: కకశశర యమకడడశశటట

7855 SQX2414464
పపరర: భబసకర రరవప మయననసగర

7880 SQX0219444
పపరర: శకనవరస రరవప యయమయ

95-223/630

తసడడ:ద హనసమసత రరవప యయమయ
ఇసటట ననస:69-18-1367
వయససస:55
లస: పప
95-221/1348

7883 SQX2448363
పపరర: జగదదశ యయణణకరపఅల

95-221/1349

తసడడ:ద వనసకట రరవప యయణణకరపఅల
ఇసటట ననస:69-18-1368
వయససస:20
లస: పప
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95-221/1350

తసడడ:ద వనసకట రరవప యయణణకరపఅల
ఇసటట ననస:69-18-1368
వయససస:18
లస: పప
95-223/634

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప ఉసగయటటరర
ఇసటట ననస:69-18-1370
వయససస:37
లస: పప
95-221/616

95-223/1248

95-221/618

7891 SQX2431757
పపరర: శశషష కలమయరర సరశమ

95-219/934

7894 SQX1981075
పపరర: షబబన పటట న పటబన

7897 SQX2377703
పపరర: కకటటశశర రరవప మవశ

95-221/619

95-221/1352

తసడడ:ద వనసకటటశశరరలల మవశ
ఇసటట ననస:69-18-1373 , 11th line
వయససస:53
లస: పప

7899 SQX0253385
పపరర: లకడక కలమయరర ఇమకడడశశటట

7900 SQX0254052
పపరర: ననగరతనస ఇసకకలలర

భరస : చన కరశయఖ ఇమకడడశశటట
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:38
లస: ససస స
7902 SQX0566687
పపరర: రజన పపటట
భరస : ససబబసరజడడర
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:39
లస: ససస స
7905 SQX1334820
పపరర: కకరణ కలమయర దదవనశల

95-223/1035

తసడడ:ద గగపరల రజడర డ
ఇసటట ననస:69-18-1376
వయససస:30
లస: పప

7906 SQX1334861
పపరర: ననగ వశశననథ దదవనశల

95-221/623

7909 SQX1647320
పపరర: అవననష ససద

95-223/636

7912 SQX1885292
పపరర: తబససస సయద
తసడడ:ద షరదసలయర సయద
ఇసటట ననస:69-18-1378
వయససస:23
లస: ససస స

7895 SQX1885912
పపరర: ససలతనన బ షపక

95-221/620

7898 SQX1904358
పపరర: చనన ఇమకడడశశటట

95-138/880

7901 SQX2187672
పపరర: ధరణణ ఇమకడడశశటట

95-221/1353

7904 SQX1334978
పపరర: సరసబబదజఖస దదవనశల

95-223/1034

భరస : ససబబసరరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:67
లస: ససస స
95-223/1036

7907 SQX1093715
పపరర: వశశననధస సరశమ

95-223/1037

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:41
లస: పప
95-221/624

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ససద
ఇసటట ననస:69-18-1375
వయససస:23
లస: పప
95-223/637

95-221/617

తసడడ:ద చనన కరశయఖ
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససద
ఇసటట ననస:69-18-1375
వయససస:42
లస: ససస స
7911 SQX1035071
పపరర: శవ కకటట రజడర డ ఓరగసటట

95-221/622

తసడడ:ద కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:35
లస: పప
7908 SQX1647312
పపరర: మమమనవత ససద

7903 SQX0566703
పపరర: ససబబసరజడడర పపటబట

7892 SQX1081140
పపరర: పదనకవత సరశమ

తసడడ:ద ధరకయఖ ఎమయదనసఇటటటటవనస
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమకకటటరజడడర� ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:69-18-1374
వయససస:70
లస: ససస స
95-223/635

95-221/615

తసడడ:ద శశశదన షపక
ఇసటట ననస:69-18-1373
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మవశ
ఇసటట ననస:69-18-1373 , 11/3 line
వయససస:46
లస: ససస స
95-221/621

7889 SQX1647379
పపరర: మసజల బబహరస బబహరస

భరస : సదనశవ రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:69-18-1372
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బషసర ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:69-18-1372
వయససస:27
లస: ససస స
95-221/1351

95-223/633

భరస : బనసధర బబహరస
ఇసటట ననస:69-18-1371
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:69-18-1372
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:69-18-1372
వయససస:69
లస: ససస స
7896 SQX2380426
పపరర: సరమమజఖస మవశ

7888 SQX2187169
పపరర: ఇసరకయల షపక

7886 SQX1383215
పపరర: పదక కకసడపననన

భరస : గగపరల రరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:69-18-1370
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగయల మరర
ఇసటట ననస:69-18-1370
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద బపద బబహరస
ఇసటట ననస:69-18-1371
వయససస:43
లస: పప
7893 SQX1647239
పపరర: మలలర శశరర సరశమ

95-223/632

భరస : శరఖమ కకసడపననన
ఇసటట ననస:69-18-1370
వయససస:26
లస: ససస స

7887 SQX1383173
పపరర: ససధనకర రరవప ఉసగయటటరర

7890 SQX1647213
పపరర: బనసధర బబహరస

7885 SQX1383249
పపరర: పదసనన కలమయరర కకసడపననన

7910 SQX2136174
పపరర: లకడక శకవఖ ససద

95-223/1249

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ససద
ఇసటట ననస:69-18-1375
వయససస:19
లస: ససస స
95-221/625

7913 MLJ2067882
పపరర: కరసచన� అచచన�

95-221/626

భరస : వనసకటటశశరరర� atchina
ఇసటట ననస:69-18-1378
వయససస:45
లస: ససస స

Page 269 of 389

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17

7914 SQX1886076
పపరర: Nagul meera Shaik

95-221/627

తసడడ:ద మసరసన వల
ఇసటట ననస:69-18-1378
వయససస:30
లస: పప
7917 NDX2411338
పపరర: ననగయల మరర షపక

94-221/29

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:69-18-1379
వయససస:30
లస: పప
7920 SQX1824465
పపరర: జజసనబ సయఖద

95-221/632

7918 SQX1824408
పపరర: తచసససమ సయఖద

95-221/630

7921 SQX0254029
పపరర: సలమబన షపక

95-221/635

7924 SQX1081199
పపరర: చచసతనఖ కకమకవరరపప

తసడడ:ద భబసకర రరవప కకమకవరపప
ఇసటట ననస:69-18-1380
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపతయఖ కకమకవరపప
ఇసటట ననస:69-18-1380
వయససస:58
లస: పప
7932 SQX2261592
పపరర: పసచచమక గరజల

95-221/633

95-221/1355

7919 SQX1824440
పపరర: తబససమ సయఖద

7922 SQX1824424
పపరర: సదసనలయర సయఖద

95-221/636

95-221/1354

7928 SQX1081447
పపరర: హరర కకషష కకమకవరపప

7931 SQX1989417
పపరర: ససబసమక చటటటననన

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ కకమకవరపప
ఇసటట ననస:69-18-1380
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటయఖ చటటటననన
ఇసటట ననస:69-18-1381
వయససస:78
లస: ససస స

7933 SQX2563708
పపరర: లకడక పదసనన చలయర

7934 SQX2373553
పపరర: ఆసజననయయలల చలర

95-217/981

తసడడ:ద గయరవయఖ చలర
ఇసటట ననస:69-18-1382
వయససస:52
లస: పప

7935 SQX2387363
పపరర: లకడక పదసనన చలర

7936 SQX1425942
పపరర: బబబబ వల షపక

7937 SQX2376820
పపరర: రమణ చలర

7938 SQX1885284
పపరర: చసదనదవత తపల రజడడర

తసడడ:ద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:69-18-1382
వయససస:30
లస: పప
95-221/642

భరస : మధస ససధననన రజడర డ
ఇసటట ననస:69-18-1383
వయససస:25
లస: ససస స
7941 SQX1167700
పపరర: నలర మలపప అసజమక
najamma
భరస : శశషస రజడడర najamma
ఇసటట ననస:69--18-1383
వయససస:72
లస: ససస స

95-223/1038

7939 SQX0255331
పపరర: శకలకడక వరకర

7942 SQX1589987
పపరర: చసదనదవత వరకర
భరస : మధససనధన రజడర డ వరకర
ఇసటట ననస:69-18-1383
వయససస:26
లస: ససస స

95-219/836

95-218/696

95-223/1250

భరస : ఆసజననయయలల చలర
ఇసటట ననస:69-18-1382
వయససస:44
లస: ససస స
95-221/643

భరస : నరసర రజడడర vaka
ఇసటట ననస:69-18-1383
వయససస:33
లస: ససస స
95-221/645

95-221/640

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ కకమకవరపప
ఇసటట ననస:69-18-1380
వయససస:35
లస: పప

భరస : తరరమల రమయసజననయయలల చలయర
ఇసటట ననస:69-18-1382
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చలర ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-18-1382
వయససస:41
లస: ససస స

95-221/634

95-221/637
7925 SQX1081330
పపరర: కకమకవరపప భబగఖలకడక
komavarapu
తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ komavarapu
ఇసటట ననస:69-18-1380
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:69-18-1381 10TH LINE
వయససస:43
లస: ససస స
95-221/1356

95-221/631

తసడడ:ద జజన సయఖద
ఇసటట ననస:69-18-1379
వయససస:39
లస: పప

95-221/639
7927 SQX1081306
పపరర: కకమకవరపప జయపదధ
komavarapu
భరస : వనసకట రరమయఖ komavarapu
ఇసటట ననస:69-18-1380
వయససస:54
లస: ససస స

95-221/641 7930 SQX2197887
7929 SQX1081256
పపరర: వనసకట రరమయఖ కకమకవరపప
పపరర: భబసకర రరవప కకమకవరపప

95-221/629

తసడడ:ద సదసనలయర సయఖద
ఇసటట ననస:69-18-1379
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద హరర కకషష కకమకవరరపప
ఇసటట ననస:69-18-1380
వయససస:31
లస: ససస స
95-221/638

7916 MLJ2069094
పపరర: వనసకటటశశరరర� అచచన�

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప� అచచన
ఇసటట ననస:69-18-1378
వయససస:53
లస: పప

భరస : మసరసనశల� షపక
ఇసటట ననస:69-18-1379
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-18-1379
వయససస:44
లస: పప
7926 SQX1081496
పపరర: తరరపతమక కకమకవరపప

95-221/628

తసడడ:ద సదసనలయర సయఖద
ఇసటట ననస:69-18-1379
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద సదసనలయర సయఖద
ఇసటట ననస:69-18-1379
వయససస:34
లస: ససస స
7923 SQX1885847
పపరర: మసరసన వల షపక

7915 SQX0120543
పపరర: అచచనన పపరష చసధద రరవప�
అచచనన
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� అచచనన
ఇసటట ననస:69-18-1378
వయససస:31
లస: పప

7940 SQX0253989
పపరర: పదనకవత వరకర

95-221/644

భరస : పపనననరజడడర వరకర
ఇసటట ననస:69-18-1383
వయససస:54
లస: ససస స
95-223/638

7943 SQX0865345
పపరర: వజయలకడక చకకర చకకర

95-221/646

భరస : రరమయసజననయయలల చకకక
ఇసటట ననస:69-18-1384
వయససస:27
లస: ససస స
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7944 SQX0120147
పపరర: రరమయసజననయయలల చకకర

95-221/647

తసడడ:ద వరనన చకకర
ఇసటట ననస:69-18-1384
వయససస:36
లస: పప
7947 SQX1899301
పపరర: కకసడరజడడర దదవరపలర

95-221/650

95-221/651

భరస : ననగరరజ� గయమయక
ఇసటట ననస:69-20-1429
వయససస:39
లస: ససస స
7956 SQX1853670
పపరర: సరవరయఖ కలయవపల

95-221/735

95-221/870

95-181/1259

7954 SQX1853688
పపరర: జజనకమక కలవపల

95-221/733

95-218/494

7968 SQX1498907
పపరర: ససభబషసణణ పస లశశటట

95-217/668

7966 SQX0100677
పపరర: జయ శసకర పపలలకలరర

95-221/1382

భరస : మధస బబబయ పస లశశటట
ఇసటట ననస:69-70
వయససస:25
లస: ససస స

7972 MLJ3258308
పపరర: కలమయరర పస లశశటట
భరస : కకషష
ఇసటట ననస:69-70/1
వయససస:40
లస: ససస స

95-200/26

7955 SQX0453464
పపరర: ననగరరజ� గయమక�

95-221/734

7958 SQX2545168
పపరర: ననగ పదసరద కసదసకలరర

95-132/1029

Deleted

95-221/871

7961 SQX1803055
పపరర: గగస బబషర షపక

95-133/893

తసడడ:ద హననబబ షపక
ఇసటట ననస:69-28-1011
వయససస:28
లస: పప
95-218/492

7964 SQX1151232
పపరర: రతన కలమయరర పపలలకలరర

95-218/493

భరస : ననగరశశరరరవప పపలలకలరర
ఇసటట ననస:69-67
వయససస:53
లస: ససస స
95-218/495

7967 AP151000699532
పపరర: ననగరశశరరరవప పపలలకలరర

95-218/496

తసడడ:ద శసకరరచనరరఖలల పపలలకలరర
ఇసటట ననస:69-67
వయససస:61
లస: పప
95-217/669

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-70
వయససస:80
లస: ససస స
95-218/790

7952 SQX1718907
పపరర: అజయ కలమయర పళళళ

తసడడ:ద నరసససహ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:69-22-149
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప పపలలకలరర
ఇసటట ననస:69-67
వయససస:33
లస: పప
7969 AP151000705272
పపరర: వనసకటససబసమక పస లశశటట

95-223/640

తసడడ:ద గగపయఖ� గయమయక
ఇసటట ననస:69-20-1429
వయససస:43
లస: పప

7960 SQX0075515
పపరర: శకనవరసరజడడర పస సదసగల

7963 SQX0736553
పపరర: కరకసతశక పపలలకలరర

7949 SQX1166322
పపరర: హరరష
మయగయలలరర

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప పళళళ
ఇసటట ననస:69-19-1409
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప పపలలకలరర
ఇసటట ననస:69-67
వయససస:31
లస: ససస స

7965 SQX1835248
పపరర: ఎల హహమసత కలమయర
పపలలకలరర
తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పపలలకలరర
ఇసటట ననస:69-67
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబసరరవప పస లససటట
ఇసటట ననస:69-70
వయససస:42
లస: ససస స

95-221/652

తసడడ:ద చనన చచనననరజడర డ pondugala
ఇసటట ననస:69-22-1502
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద కరశ రజడడర మమకల
ఇసటట ననస:69-36/1
వయససస:63
లస: పప

7971 SQX1727205
పపరర: దదవఖ సససఢకద పస లససటట

7951 SQX0120659
పపరర: వనసకటటశశరరర చచనసన పరటట

7957 SQX2428233
పపరర: ఇసదదరర ఖజజనన

95-221/649

తసడడ:ద అసజయఖ
ఇసటట ననస:69-18-1386/4
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససధకర ఖజజనన
ఇసటట ననస:69-20-1437
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరజడడర pondugula
ఇసటట ననస:69-22-1502
వయససస:38
లస: ససస స
7962 SQX2198810
పపరర: హహసపన రజడడర మమకల

95-223/639

భరస : శరవయఖ కలవపల
ఇసటట ననస:69-20-1429
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద ససమనన కలయవపల
ఇసటట ననస:69-20-1429
వయససస:61
లస: పప
7959 SQX0628537
పపరర: వనసకట రరమయలల పప సదసగయల

7948 SQX1166314
పపరర: అకకమక మయగయలలరర

తసడడ:ద చసచయఖ చచనసన పరటట
ఇసటట ననస:69-18-1396
వయససస:35
లస: పప
95-221/732

7946 MLJ2068906
పపరర: ససనత� దదవరపలర �

భరస : బదహకరజడడర� devarapally
ఇసటట ననస:69-18-1386
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:69-18-1386/4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ
ఇసటట ననస:69-18-1388
వయససస:35
లస: పప
7953 SQX0452698
పపరర: Seenamma Gumma

95-221/648

తసడడ:ద లకకయఖ చకకర
ఇసటట ననస:69-18-1384
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ద బదహకరజడడర దదవరపలర
ఇసటట ననస:69-18-1386
వయససస:20
లస: పప
7950 SQX0390716
పపరర: గణణష సస మయ

7945 SQX0120550
పపరర: వరనన చకకర

7970 MLJ3240603
పపరర: వనసకటససబబస రరవప పస లశశటట

95-217/670

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-70
వయససస:47
లస: పప
95-217/671

7973 AP151000699577
పపరర: కకషష పస లససటట

95-217/672

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:69-70/1
వయససస:48
లస: పప
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95-217/673

భరస : ససబబసరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:69-70/2
వయససస:42
లస: ససస స
7977 SQX1705144
పపరర: తరరపరటయఖ చలయర

95-217/676

95-217/679

95-217/683

95-217/685

95-217/688

95-217/691

95-220/355

భరస : బబలకకషషన నలర సబకస
ఇసటట ననస:69-78
వయససస:36
లస: ససస స

7987 SQX0213306
పపరర: ఇసదదరర చదలవరడ

7990 SQX1498915
పపరర: హరరరణణ సససకర

7993 AP151000699390
పపరర: సససగరయఖ సససకర

7996 SQX0254755
పపరర: సతఖననరరయణ సససకర

95-220/1200

7999 SQX2265676
పపరర: వనసకట యయలయరరవ ససకర

95-217/686

8002 AP151000705073
పపరర: రరకకణణ నలర సబకస
భరస : సససదరస నలర సబకస
ఇసటట ననస:69-78
వయససస:73
లస: ససస స

95-217/681
7982 SQX1365379
పపరర: ఎన వ మణణకసఠ ససధదర గగలర

7985 SQX0120469
పపరర: కరరమ షపక

95-221/956

7988 SQX1248286
పపరర: నవన కలమయర చదలవరడ

95-217/687

తసడడ:ద వషష
ష వరరన రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:69-75
వయససస:26
లస: పప
95-217/689

7991 AP151000705237
పపరర: అనసనరఖ సససకర

95-217/690

భరస : సససగరయఖ sunkara
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:53
లస: ససస స
95-217/692

7994 SQX0253088
పపరర: శశషరరతనస సససకర

95-220/354

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/356

7997 SQX0430488
పపరర: ననగసజననయయలల సససకర

95-220/357

తసడడ:ద గరలయఖ
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:41
లస: పప
95-220/1201

తసడడ:ద ననగసజననయయలల ససకర
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:18
లస: పప
95-217/694

95-217/678

తసడడ:ద ఖయలక� షపక
ఇసటట ననస:69-73
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద గరలయఖ
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ననగసజననయయలల ససకర
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:20
లస: ససస స
8001 SQX0212191
పపరర: వరలకడక నలర సబకస

95-217/684

తసడడ:ద గరలయఖ
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:35
లస: ససస స
7998 SQX2238491
పపరర: ఉమ మహహశశరర ససకర

7984 SQX1042134
పపరర: శవయఖ గగళళ

7979 SQX1646694
పపరర: అననష గగలర

తసడడ:ద శవయఖ గగలర
ఇసటట ననస:69-72
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట ననగరసదద సససకర
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద సససగరయఖ
ఇసటట ననస:69-77
వయససస:29
లస: పప
7995 SQX0253112
పపరర: ననగరసదదస సససకర

95-217/680

భరస : వషష
ష వరనన రరవప
ఇసటట ననస:69-75
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద అపరలరరవప
ఇసటట ననస:69-75
వయససస:46
లస: పప
7992 SQX0636142
పపరర: రవచసదద సససకర

7981 SQX1372713
పపరర: వనసకట రతనస గగలర

95-217/675

భరస : ననగరరజ గగలర
ఇసటట ననస:69-72
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:69-72
వయససస:55
లస: పప

భరస : దతనతదస య
స యలల
ఇసటట ననస:69-74
వయససస:62
లస: ససస స
7989 MLJ3762358
పపరర: వషష
ష వరరనరరవప చదలవరడ

95-217/677

భరస : వనసకయఖ గగలర
ఇసటట ననస:69-72
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:69-72
వయససస:32
లస: పప
7986 SQX0020412
పపరర: పరరశత కకడనరర

7978 SQX1041425
పపరర: గయరవయఖ బతష
స ల

7976 SQX1041417
పపరర: బబజ బతష
స ల

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:69-71
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలరరజ
ఇసటట ననస:69-71
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:69-72
వయససస:47
లస: ససస స
7983 SQX1042118
పపరర: ననగరరజ గగళళ

95-217/674

భరస : గయరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:69-71
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల చలయర
ఇసటట ననస:69-71
వయససస:24
లస: పప
7980 SQX1042142
పపరర: శకహరర గగళళ

7975 SQX1704527
పపరర: లకడక తరరపతమక బతష
స ల

8000 SQX0211961
పపరర: హహమలత నలర సబకస

95-217/693

భరస : వనసకటటసస నలర సబకస
ఇసటట ననస:69-78
వయససస:33
లస: ససస స
95-217/695

8003 MLJ2061406
పపరర: యయగనసద ననలరసబకస

95-217/696

తసడడ:ద సససదరస నలర సబకస
ఇసటట ననస:69-78
వయససస:37
లస: పప
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8004 AP151000699026
పపరర: వనసకటటసస నలర సబకస

95-217/697

తసడడ:ద సససదరస నలర సబకస
ఇసటట ననస:69-78
వయససస:43
లస: పప
8007 SQX2211191
పపరర: రరమ రరవప యయలయల

95-184/1022

95-217/939

95-217/702

95-219/608

95-220/360

95-217/943

95-224/80

Deleted
95-217/705

భరస : బబల సరశమ కకచచచరర
ఇసటట ననస:69-89
వయససస:47
లస: ససస స
8031 SQX2331387
పపరర: శకనవరసరరవప దసళళ
తసడడ:ద ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:69-91
వయససస:56
లస: పప

95-217/703

8017 SQX0408468
పపరర: ఖయజననన షపక

8020 SQX1727684
పపరర: ససతనరమఖ కకసన

8023 SQX2084689
పపరర: శవ కలమయరర ఎనమరజడర డ

8026 SQX1900216
పపరర: శకలకడక కటబరర

95-220/358

95-218/788

8032 SQX2330959
పపరర: లకడక తషలశమక దసళళ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:69-91
వయససస:46
లస: ససస స

95-217/701

8015 MLJ3241734
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-217/704

8018 SQX0389304
పపరర: అబయనల కరరమ షపక

95-220/359

8021 SQX1727718
పపరర: మయధవ కరశన

95-218/789

భరస : ససతనరరమయఖ కకసన
ఇసటట ననస:69-85
వయససస:44
లస: ససస స
95-95/1208

8024 SQX1727650
పపరర: ససవర కలమయర ఎహహమ రరదద

95-218/787

భరస : పదతప రరయ ఎహహమ రరదద
ఇసటట ననస:69-86
వయససస:24
లస: ససస స
95-220/361

8027 SQX1900232
పపరర: ఏడడకకసడలల కటబరర

95-220/362

తసడడ:ద శవ ననరరయణ కటబరర
ఇసటట ననస:69-87
వయససస:38
లస: పప
95-217/706

తసడడ:ద బబల సరశమ కకచచచరర
ఇసటట ననస:69-89
వయససస:27
లస: పప
95-217/944

8012 SQX0299024
పపరర: షరరకల షపక

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కటబరర
ఇసటట ననస:69-87
వయససస:33
లస: ససస స
8029 SQX1354885
పపరర: అసతతన సరశమ కకచచచరర

95-217/938

తసడడ:ద అబయనలదహహమ
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:58
లస: పప

భరస : పదతనపరజడడర ఎనమరజడడర
ఇసటట ననస:69-86
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బయజన చచటట టపలర
ఇసటట ననస:69-86
వయససస:40
లస: ససస స
8028 SQX1398347
పపరర: వజయ కకచచచరర

8014 MLJ3241684
పపరర: జకకకయ షపక

8009 SQX2312759
పపరర: ససబసయఖ పశననరర

భరస : జకకకయయ
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ కరసరన
ఇసటట ననస:69-85
వయససస:49
లస: పప

భరస : శతనరరమయఖ కకసన
ఇసటట ననస:69-85 , 2nd line
వయససస:44
లస: ససస స
8025 SQX1657808
పపరర: సరళ చచటట టపలర

95-217/700

భరస : అబయనల కరరమ
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:34
లస: పప
8022 SQX2221380
పపరర: మధవ కకసన

8011 SQX0299057
పపరర: హబబయననసర షపక

95-217/699

తసడడ:ద రసగయఖ పశననరర
ఇసటట ననస:69-82
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:34
లస: పప
8019 SQX0389288
పపరర: ఖయజజ వల షపక

95-184/1023

భరస : ఖయజవల
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయలల
ఇసటట ననస:69-84
వయససస:52
లస: ససస స
8016 SQX1777598
పపరర: ఖయజజవళ షపక

8008 SQX2211027
పపరర: లకడక యయలయల

8006 AP151000699099
పపరర: సససదరస నలర సబకస

తసడడ:ద రరజజచనరర నలర సబకస
ఇసటట ననస:69-78
వయససస:78
లస: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:69-81
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబసయఖ పశననరర
ఇసటట ననస:69-82
వయససస:40
లస: ససస స
8013 MLJ3259009
పపరర: మసరసన షపక

95-217/698

తసడడ:ద సససదరస నలర సబకస
ఇసటట ననస:69-78
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర యయలయల
ఇసటట ననస:69-81
వయససస:57
లస: పప
8010 SQX2312791
పపరర: ఒబయలమక పశననరర

8005 AP151000699025
పపరర: బబలకకషషన నలర సబకస

8030 SQX1323302
పపరర: బబల సరశమ కకటచరర

95-217/707

తసడడ:ద ఇననయఖ కకటచరర
ఇసటట ననస:69-89
వయససస:61
లస: పప
95-217/945

8033 SQX0636266
పపరర: బబలయఖ సస మ

95-217/708

తసడడ:ద చనన రసగయఖ
ఇసటట ననస:69-92
వయససస:47
లస: పప
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95-213/1173

తసడడ:ద ససబసరజడడర బసడర పలర
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:46
లస: పప

8035 SQX1198648
పపరర: రమణమక దసగజరస పపడడ

భరస : బబలయఖ దసగజరస పపడడ
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:48
లస: ససస స

8037 SQX1198580
పపరర: బబలయఖ దసగజరస పపడడ

95-217/711

తసడడ:ద లకకయఖ దసగజరస పపడడ
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:61
లస: పప

8038 SQX2198141
పపరర: పపననవథద వరనకమయలయ

95-218/778

8041 SQX1727791
పపరర: భలయ దనగసపపధద

భరస : ససవర ననగరసశరర రరవప వసకరవఅల
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద లకడకఐ దసడర సపపధద
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:52
లస: పప

8043 SQX1727593
పపరర: సరయ చ.ఏకరర వసకమయల

8044 SQX1727643
పపరర: పపనయవత వసకమయల

95-218/784

తసడడ:ద ననగరసశరర రరవప వసకరవఅల
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప వసకరవఅల
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:69
లస: ససస స

8046 SQX2285252
పపరర: సరయ చకకక వరనకమయలయ

8047 SQX2229383
పపరర: శకనవరస ఎరర

95-220/1203

తసడడ:ద నగరశశరరరవప వరనకమయలయ
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:23
లస: పప

Deleted

తసడడ:ద శకనవరస ఎరర
ఇసటట ననస:69-95
వయససస:18
లస: పప

8050 SQX1072941
పపరర: బబరత ఈరర

భరస : ససబస రరవప బబతననమబడడ
ఇసటట ననస:69-97
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబస రరవప బబతనమబడడ
ఇసటట ననస:69-97
వయససస:45
లస: పప
8058 SQX2148989
పపరర: రరమయలమక నడడకటటట

తసడడ:ద రరయయజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:69-100
వయససస:24
లస: పప

8056 SQX1355164
పపరర: రమయదదవ నడడకటటట

95-217/954

8059 SQX2194553
పపరర: వనసకట కకషష రజడడర నడడకటటట

95-218/785

8062 SQX2300689
పపరర: సరయ కలమయర మమకల
తసడడ:ద అపరల రరవప
ఇసటట ననస:69-101
వయససస:25
లస: పప

95-217/947

8042 SQX1727833
పపరర: వనసకటటససశలల దనగసపపడడ

95-218/783

8045 SQX1727767
పపరర: రమణమక దసగజసపపధద

95-218/786

భరస : భలయ దసగజసపపధద
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:44
లస: ససస స
95-213/1174

8048 SQX2310860
పపరర: శకనవరస ఈరర

95-217/948

తసడడ:ద వనసకట కకటయఖ ఈరర
ఇసటట ననస:69-95
వయససస:44
లస: పప
95-220/363

8051 SQX1647163
పపరర: ఉషరరరజ ఈరర

95-220/364

తసడడ:ద శకనవరస ఈరర
ఇసటట ననస:69-95
వయససస:22
లస: పప
95-217/713

8054 SQX1605924
పపరర: ననగ రరజ వనమ

95-217/714

తసడడ:ద రగశయఖ వనమ
ఇసటట ననస:69-97
వయససస:45
లస: పప
95-217/715

8057 SQX1040914
పపరర: వజయ లకడక నడడకటటట

95-217/716

భరస : వనసకట కకషరష రజడడర
ఇసటట ననస:69-98
వయససస:31
లస: ససస స
95-217/955

తసడడ:ద వనలల కకసడ రజడడర నడడకటటట
ఇసటట ననస:69-98 3RD LINE
వయససస:35
లస: పప
95-220/366

8039 SQX2126027
పపరర: లకడక దదవ వరనకమయలయ

తసడడ:ద భలయ దనగసపపధద
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:31
లస: పప

భరస : కనక రజడడర నడడకటటట
ఇసటట ననస:69-98
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనలలకకననర రజడడర నడడకటటట
ఇసటట ననస:69-98 3RD LINE
వయససస:50
లస: ససస స
8061 SQX1659416
పపరర: ససభబన షపక

95-218/782

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:69-97
వయససస:29
లస: పప
95-220/365

95-217/710

భరస : శవ ననగరశశర రరవప వరనకమయలయ
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస ఈరర
ఇసటట ననస:69-95
వయససస:41
లస: ససస స

95-217/712 8053 SQX1069583
8052 SQX1069476
పపరర: వనసకట రమణమక బబతననమబడడ
పపరర: పవన కళళఖణ బబతననమబడడ

8055 SQX1250364
పపరర: శకనవరస రరవప బబతనమబడడ

95-217/946

తసడడ:ద వనసకట కకటయఖ ఎరర
ఇసటట ననస:69-95
వయససస:45
లస: పప
95-217/949

8036 SQX1198713
పపరర: వనసకటటశశరరర దసగజరస పపడడ

తసడడ:ద బబలయఖ దసగజరస పపడడ
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప వరనకమయలయ
ఇసటట ననస:69-94
వయససస:69
లస: ససస స

8040 SQX1727619
పపరర: లకడక దదవ వసకమయల

8049 SQX2198067
పపరర: లకడక కలమయర ఎరర

95-217/709

8060 SQX2448629
పపరర: పపరయఖ పరశస

95-214/1374

తసడడ:ద పపలర యఖ పరశస
ఇసటట ననస:69-100
వయససస:66
లస: ససస స
95-186/627

8063 SQX2300408
పపరర: వజయమక ఆకలల

95-217/836

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:69-101
వయససస:58
లస: ససస స
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8064 SQX2300374
పపరర: శశషష కలమయరర మమకల
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95-217/837

భరస : అపరలరరవప
ఇసటట ననస:69-101
వయససస:42
లస: ససస స
8067 SQX2303626
పపరర: ననగరశశరరరవప గసధస

95-217/839

95-217/718

95-217/721

95-217/840

95-217/843

95-216/819

95-220/368

తసడడ:ద ననసర వరల షపక
ఇసటట ననస:69-106
వయససస:31
లస: పప

8077 SQX2376945
పపరర: సరయ ససధ కకణతస

8080 SQX2184257
పపరర: అనసత లకడక వరరకలటట

8083 MLJ2013142
పపరర: అశశక కలమయర జజన రర

8086 SQX1072982
పపరర: హనసమసతష అదననల

95-220/370

8089 SQX1425355
పపరర: అయయషర షపక

95-217/841

8092 SQX1373034
పపరర: ననసర వరల షపక
తసడడ:ద మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-106
వయససస:50
లస: పప

8072 MLJ3762275
పపరర: శశశ రజడడర వపలల

95-217/720

8075 SQX1538877
పపరర: కకసడన వనసకట రరమ రజడర డ

95-217/723

8078 SQX2184232
పపరర: వనసకట రజడడర వరరకలటట

95-217/842

తసడడ:ద పసచచ రజడడర
ఇసటట ననస:69-102
వయససస:34
లస: పప
95-217/844

8081 SQX2286326
పపరర: అనసత లకడక వరరకలటట

95-217/845

భరస : వనసకట రజడడర వరరకలటట
ఇసటట ననస:69-102
వయససస:31
లస: ససస స
95-217/724

8084 SQX1777432
పపరర: లకడక సరసబబదజఖస గకసథద

95-221/957

భరస : రరమయసజననయయలల గకసథద
ఇసటట ననస:69-103
వయససస:57
లస: ససస స
95-220/369

8087 SQX1299123
పపరర: ససపత కలమయర ఉపలలపరటట

95-203/894

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:69-105
వయససస:24
లస: పప
95-217/725

భరస : జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-106
వయససస:23
లస: ససస స
95-217/727

95-217/717

తసడడ:ద కకసడన రరమ రజడర డ
ఇసటట ననస:69-101/3
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:69-104
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననసర వల
ఇసటట ననస:69-105
వయససస:47
లస: ససస స
8091 SQX1373125
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-217/722

తసడడ:ద మయకరసశశరరరవప
ఇసటట ననస:69-103
వయససస:36
లస: పప

భరస : హనసమసతష
ఇసటట ననస:69-104
వయససస:42
లస: ససస స
8088 SQX0115121
పపరర: ససభబన బ షపక

8074 SQX1538885
పపరర: కకసడన చనన భబగఖ లకడక

8069 SQX1956879
పపరర: ధనలకడక వపలల

తసడడ:ద వనసకట కకషష రజడడర వపలల
ఇసటట ననస:69-101/2
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట రజడడర
ఇసటట ననస:69-102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద కలమయర సరశమ జజన రర
ఇసటట ననస:69-103
వయససస:64
లస: పప
8085 SQX1072974
పపరర: లత అదననల

95-217/719

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:69-101-3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచ రజడడర వరరకలటట
ఇసటట ననస:69-102
వయససస:33
లస: పప
8082 SQX1833417
పపరర: మయకరసశశరరరవప జజన రర

8071 SQX0212357
పపరర: ససతరరవమక వపలల

95-220/367

భరస : శశషస రజడడర వపలల
ఇసటట ననస:69-101/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకసడన వనసకట రరమ రజడర డ
ఇసటట ననస:69-101/3
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద చచననకరశవపలల కకణతస
ఇసటట ననస:69-101/3
వయససస:29
లస: పప
8079 SQX2286334
పపరర: వనసకట రజడడర వరరకలటట

95-186/580

భరస : వనసకట కకషష రజడడర వపలల
ఇసటట ననస:69-101/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన బశవ రజడర డ వపలల
ఇసటట ననస:69-101/2
వయససస:56
లస: పప
8076 SQX2385904
పపరర: కకటటశశరరరవప కకణతస

8068 SQX2055788
పపరర: వపలల ధనలకడక

8066 SQX0115436
పపరర: ఖతజజబ షపక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:69-101
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శశషస రజడడర వపలల
ఇసటట ననస:69-101/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట కకషష రజడడర వపలల
ఇసటట ననస:69-101/2
వయససస:32
లస: ససస స
8073 MLJ3762135
పపరర: వనసకట కకషష రజడడర వపలల

95-217/838

భరస : వషష
ష వరర న రజడడర సనరరరజడడర
ఇసటట ననస:69-101
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమచసదద రరవప
ఇసటట ననస:69-101/1
వయససస:51
లస: పప
8070 SQX0951459
పపరర: శరసత వపలల

8065 SQX2183663
పపరర: శరసత దదవ సనరరరజడడర

8090 SQX1355180
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-217/726

తసడడ:ద ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:69-106
వయససస:27
లస: ససస స
95-217/728

8093 SQX1370915
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

95-217/729

తసడడ:ద ననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:69-106
వయససస:89
లస: పప
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95-219/609

భరస : రమణన రజడడర చచరరకలల
ఇసటట ననస:69-107
వయససస:30
లస: ససస స
8097 SQX1040815
పపరర: సరమయమ జఖస ఓగరరరల

95-217/730

95-217/853

95-211/1009

95-203/896

95-217/734

95-221/958

95-221/959

తసడడ:ద గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:69-116
వయససస:43
లస: పప

8107 SQX1969765
పపరర: కరశ రరవప బబపనపలర

8110 SQX1425371
పపరర: శకనవరస రజడడర తదళళ

8113 SQX2209229
పపరర: ససబదహకణఖస తలల
ర రర

8116 SQX0700070
పపరర: వనసకట రజడడర గరదచ

95-217/858

8119 SQX0699934
పపరర: వనసకటటసశరరర జససట

95-217/732

8122 SQX0299768
పపరర: కరసతమక కలచపపడడ
భరస : జజరన కలచపపడడ
ఇసటట ననస:69-116
వయససస:40
లస: ససస స

8102 SQX2293579
పపరర: పపలర రరవప పరశస

95-217/855

8105 SQX1298984
పపరర: వనసకటటశశరరర సససకర

95-203/895

8108 SQX1041219
పపరర: ననగలకడక రజడర డ

95-217/733

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:69-112/2
వయససస:31
లస: ససస స
95-217/735

8111 SQX1041201
పపరర: శకనవరస రరవప రజడర డ

95-217/736

తసడడ:ద చచసచయఖ
ఇసటట ననస:69-112/2
వయససస:51
లస: పప
95-221/1222

8114 SQX2209203
పపరర: పపరరషప తస స తలల
ర రర

95-221/1223

తసడడ:ద ససబదమణఖస తలల
ర రర
ఇసటట ననస:69-112/2
వయససస:36
లస: పప
95-221/960

8117 SQX2302149
పపరర: తరరపత రజడడర యకకసటట

95-217/857

తసడడ:ద వనసకట రజడడర యకకసటట
ఇసటట ననస:69-114
వయససస:52
లస: పప
95-223/1076

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర జససట
ఇసటట ననస:69-114
వయససస:25
లస: పప
95-217/738

95-217/852

తసడడ:ద ఆసజననయయలల సససకర
ఇసటట ననస:69-112
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రజడడర గరదచ
ఇసటట ననస:69-113
వయససస:59
లస: పప

భరస : తరరపత రజడడర యకకసటట
ఇసటట ననస:69-114
వయససస:43
లస: ససస స
8121 SQX0120782
పపరర: గసగయఖ ఎ�

95-217/856

తసడడ:ద పపలర యఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:69-112/2
వయససస:67
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప దదసస
ఇసటట ననస:69-112-3
వయససస:38
లస: ససస స
8118 SQX2301786
పపరర: రతస మక యకకసటట

8104 SQX2415693
పపరర: ససబసరరవప సససకర

8099 SQX2293470
పపరర: పపరయఖ పరశస

తసడడ:ద పపరయఖ
ఇసటట ననస:69-110
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద కరశరజడడర తదళళ
ఇసటట ననస:69-112/2
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:69-112-2
వయససస:49
లస: ససస స
8115 SQX1777465
పపరర: కళళవత దదసస

95-217/854

తసడడ:ద గయరవయఖ బబపనపలర
ఇసటట ననస:69-112/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప రజడర డ
ఇసటట ననస:69-112/2
వయససస:51
లస: ససస స
8112 SQX1777499
పపరర: ననగ మలలర శశరర దదసస

8101 SQX2449114
పపరర: నరసమక పరశస

95-220/371

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:69-110
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:69-111
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల సససకర
ఇసటట ననస:69-112
వయససస:28
లస: పప
8109 SQX1547654
పపరర: కకటటశశరమక రజడడర

95-217/731

భరస : పరయఖ పరశస
ఇసటట ననస:69-110
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:69-111
వయససస:24
లస: ససస స
8106 SQX1370360
పపరర: ససబబస రరవప సససకర

8098 SQX1040633
పపరర: రరఘవ రజడడర ఓగరరరల

8096 SQX0627174
పపరర: ససపపరష తచలర య

భరస : కరశరజడడర
ఇసటట ననస:69-107
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట నరరస రజడర డ ఓగరరరల
ఇసటట ననస:69-110
వయససస:37
లస: పప

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:69-110
వయససస:46
లస: ససస స
8103 SQX2305910
పపరర: వనసకట లకడక సససకర

95-219/610

తసడడ:ద కరశ రజడడర చచరరకలల
ఇసటట ననస:69-107
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద హనసమయ రజడర డ
ఇసటట ననస:69-110
వయససస:31
లస: ససస స
8100 SQX2302636
పపరర: నరసమక పరశస

8095 SQX1347963
పపరర: రమణ రజడడర చచరరకలల

8120 SQX0115253
పపరర: ననగరరజ అణయకల�

95-217/737

భరస : గసగయఖ�
ఇసటట ననస:69-116
వయససస:36
లస: ససస స
95-221/961

8123 SQX0120717
పపరర: జజరరర కలచపపడడ

95-221/962

తసడడ:ద పదకరశస కలచపపడడ
ఇసటట ననస:69-116
వయససస:41
లస: పప
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8124 SQX1054931
పపరర: కలగసటట వనసకట లకడక

95-217/739

భరస : ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:69-117
వయససస:42
లస: ససస స
8127 SQX1039438
పపరర: జయ శక కకమబకరర

95-219/611

8128 SQX1040575
పపరర: గయరవమక కరటరరజ

95-217/744

8131 SQX2177970
పపరర: సతశ కలమయర కతరరజ

తసడడ:ద ససబబస రరవప గళళ
ఇసటట ననస:69-119
వయససస:26
లస: పప

8134 MLJ2063329
పపరర: శకనస� పపపరలల�

తసడడ:ద వనసకట ససబస రజడడర maddireddy
ఇసటట ననస:69-197
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకసడ రజడడర మదదనరజడడర
ఇసటట ననస:69-197
వయససస:40
లస: ససస స

8139 SQX0773697
పపరర: అరరణకలమయరర జజసగర

8140 SQX0758821
పపరర: జతదసదర రజడడర జసగర

95-220/940

భరస : రరమచసదనదరజడడర జజసగర
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ రజడడర జసగర
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:64
లస: పప
8145 SQX1166090
పపరర: ససబబస రరవప కకతస పలర

95-223/715

95-221/1374

8146 SQX1898428
పపరర: లకడక మయధసరర గయడడకసదసల

8149 SQX2477586
పపరర: కలశరలరరవ గయడడకసదసల

95-223/1251

8152 SQX1899855
పపరర: దసరర భవరన ననగవరపప

95-217/743

8132 SQX2055804
పపరర: సతశ కలమయర కతరరజ

95-186/579

95-220/937
8135 SQX0955500
పపరర: ధనలకకక మదదనరజడడర maddireddy

భరస : వనసకట రజడడర maddireddy
ఇసటట ననస:69-197
వయససస:49
లస: ససస స
95-221/1372

8138 SQX1415539
పపరర: ఉమయదదవ మయదదరజడర డ

95-220/939

భరస : వరరసజననయయలల మయదదరజడర డ
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/941

8141 SQX1415547
పపరర: వరరసజననయయలల మయదదరజడర డ

95-220/942

తసడడ:ద పపళర రరవప మయదదరజడర డ
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:35
లస: పప
95-223/713

8144 SQX1521237
పపరర: గగపసచసద కకతస పలర

95-223/714

తసడడ:ద ససబబసరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:25
లస: పప
95-220/944

8147 SQX2471118
పపరర: చచననకరశవ రరవప మరస

95-221/1373

తసడడ:ద వనసకటరరవప మరస
ఇసటట ననస:69-198/1
వయససస:61
లస: పప
95-221/1375

తసడడ:ద దనసస గయడడకసదసల
ఇసటట ననస:69-198/1
వయససస:34
లస: పప

Deleted

తసడడ:ద వనసకటరరవప మరస
ఇసటట ననస:69-198/1
వయససస:61
లస: పప

95-223/681

భరస : కలశరల రరవప గయడడకసదసల
ఇసటట ననస:69-198/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దనసస గయడడకసదసల
ఇసటట ననస:69-198/1
వయససస:51
లస: ససస స
8151 SQX2472900
పపరర: చచననకరశవ రరవప మరస

8143 SQX1166108
పపరర: ధనలకడక కకతస పలర

8129 SQX1906718
పపరర: పదక కకడనరర

తసడడ:ద చనన ఏగజశయ కతరరజ
ఇసటట ననస:69/118,L R COLONY
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:54
లస: పప
8148 SQX2472819
పపరర: లకడక గయడడకసదసల

95-217/880

తసడడ:ద రరమచసదద రజడడర జసగర
ఇసటట ననస:69-198
వయససస:32
లస: పప
95-220/943

95-217/741

భరస : కకటట లసగచనరర కకడనరర
ఇసటట ననస:69-118
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద పరపయఖ� �
ఇసటట ననస:69-119
వయససస:38
లస: పప

95-220/938 8137 SQX2258051
8136 SQX0955518
పపరర: వనసకట రజడడర మదదనరజడడర mddireddy
పపరర: రమదదవ మదదనరజడడర

8142 SQX0760355
పపరర: రరమచసదనదరజడడర జసగర

95-217/742

తసడడ:ద చనన ఏగజశయ కతరరజ
ఇసటట ననస:69-118
వయససస:21
లస: పప
95-221/963

8126 SQX1055012
పపరర: బతష
స ల ససబసయఖ

తలర : పస లమక
ఇసటట ననస:69-117
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఈగయఖ
ఇసటట ననస:69-118
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదన అసకయఖ
ఇసటట ననస:69-118
వయససస:47
లస: పప
8133 SQX1174770
పపరర: రరమయసజననయయలల గళళ

95-217/740

తలర : గగవసదమక
ఇసటట ననస:69-117
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గణణశ కకమబకరర
ఇసటట ననస:69-117
వయససస:36
లస: ససస స
8130 SQX1040070
పపరర: ఈగయఖ కరటరరజ

8125 SQX1055038
పపరర: కలరరక వజయ

8150 SQX2471613
పపరర: లకడక మయధసరర గయడడకసదసల

95-221/1376

భరస : కలశరల రరవప గయడడకసదసల
ఇసటట ననస:69-198/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-220/945

తసడడ:ద ననగమలలర శశర రరవప ననగవరపప
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:20
లస: ససస స

8153 SQX1544205
పపరర: ఖయశమక ననగవరపప

95-220/946

భరస : ననగ మలలర శశరరవప ననగవరపప
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:46
లస: ససస స
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8154 SQX0253765
పపరర: అనసనరఖమక ననగవరపప

95-220/947

భరస : తరరపతయఖ nagavarau
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:60
లస: ససస స
8157 SQX2339901
పపరర: సరయ కకరస ర బబలరసకకసడ

తసడడ:ద తరరపతయఖ nagavarapu
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:48
లస: పప
95-221/1377

తసడడ:ద ఓసకరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:19
లస: ససస స
8160 SQX2451458
పపరర: వనజ కలమయరర తలర స

95-219/936

95-223/1082

95-219/619

95-219/622

95-219/625

95-219/628

తసడడ:ద కకషష మబరరస గణప
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:51
లస: పప

8167 MLJ3258928
పపరర: ససభదద పపవపశల

8170 SQX1343029
పపరర: లకడక కకకకకరరల

8173 SQX0637389
పపరర: రమణ గణపర

8176 AP151000705348
పపరర: అరరసలయయమక కకకకకరరల

95-219/631

8179 SQX1058925
పపరర: ననరరయణ గణప

8182 MLJ3764115
పపరర: శకరరసమబరరస గణపర
తసడడ:ద కకషషమబరరస గణపర
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:61
లస: పప

95-223/1081

8165 SQX1960194
పపరర: శవ గగపస దదడడర

95-219/617

95-219/620

8168 AP151000699319
పపరర: వరవనసకటసతఖననరరయణ
పపవపశల
తసడడ:ద ఆదదననరరయణ పపవపశల
ఇసటట ననస:69-207
వయససస:63
లస: పప

95-219/621

95-219/623

8171 SQX1058750
పపరర: కకటటరతనస గణప

95-219/624

భరస : ననరరయణ గణప
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:46
లస: ససస స
95-219/626

8174 MLJ3768710
పపరర: ఝయనసరరణణ గణపర

95-219/627

భరస : శకరరమమబరరస గణపర
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:59
లస: ససస స
95-219/629

8177 SQX1181791
పపరర: గణణష ఆదదతఖ గయసటకల

95-219/630

తసడడ:ద కకషష గయసటకల
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:27
లస: పప
95-219/632

తసడడ:ద కకషష మబరరస గణప
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:48
లస: పప
95-219/634

8162 SQX1218701
పపరర: ససవర కకషష తదజ తలర స

తసడడ:ద రరమయ దదడడర
ఇసటట ననస:69-205
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:40
లస: పప
8181 SQX1058909
పపరర: ననగరశశర రరవప గణప

95-219/616

భరస : బబలగయరవయఖ గణపర
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప కకకకకరరల
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:65
లస: ససస స
8178 MLJ2060648
పపరర: శకధర కకకకకరరల

8164 SQX1901792
పపరర: గగవఎసడమక గగనసగయసటర

95-224/1355

తసడడ:ద అమరరనథ లలట తలర స
ఇసటట ననస:69-200
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకధర కకకకకరరల
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషష గయసటకల
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:47
లస: ససస స
8175 AP151000705638
పపరర: సశరరజఖలకడక కకకకకరరల

95-220/950

భరస : సతఖననరరయణ పపవపశల
ఇసటట ననస:69-207
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ సరశమ గణప
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:26
లస: ససస స
8172 SQX1181809
పపరర: వజయ కలమయరర గయసటకల

8161 MLJ2062354
పపరర: లకకకదదవ ససకర

8159 SQX2438117
పపరర: సరయ కకరస ర బబలరసకకసడ
తసడడ:ద ఓసకరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప గగనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-204
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లకకణ రజడర డ మయరజడడర
ఇసటట ననస:69-207
వయససస:25
లస: ససస స
8169 SQX1058776
పపరర: భబరర వ గణప

95-224/1354

భరస : పపలయరరరవప� ససకర
ఇసటట ననస:69-200
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద పపలయరరరవప� �
ఇసటట ననస:69-200
వయససస:55
లస: పప
8166 SQX1241546
పపరర: అనతన మయరజడర డ

8158 SQX2434132
పపరర: కకటటశశరర బబలరసకకసడ

95-220/949

తసడడ:ద కకటయఖ nagavarapu
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:75
లస: పప

భరస : ఓసకరర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:69-199
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అమరననథ తలర స
ఇసటట ననస:69-200
వయససస:31
లస: ససస స
8163 MLJ3267929
పపరర: పసదననరరయణ ససకర� �

95-220/948 8156 SQX0255364
8155 AP151000708013
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప ననగవరపప
పపరర: తరరపతయఖ ననగవరపప

8180 SQX1181783
పపరర: కకషష గయసటకల

95-219/633

తసడడ:ద అదదయఖ గయసటకల
ఇసటట ననస:69-208
వయససస:51
లస: పప
95-219/635

8183 SQX0736546
పపరర: మయనస చతస జలలర

95-219/636

తసడడ:ద శకనవరస రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:26
లస: ససస స
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8184 SQX1409862
పపరర: లలయ గరయతద చకకవరస

95-219/637

భరస : పస తన కలమయర చకకవరస
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:31
లస: ససస స

8185 SQX0904805
పపరర: వజయలకకక గరదసశశటట

భరస : శకనవరసరరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:48
లస: ససస స

95-219/640 8188 SQX1344183
8187 SQX0904813
పపరర: సరయ పవన కలమయర గరదస శశటట
పపరర: బశద షపక

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:27
లస: పప
8190 SQX0904821
పపరర: శకనవరస రరవప గరదసశశటట

95-219/643

95-219/646

95-220/952

95-220/955

95-220/958

95-201/873

95-219/650

తసడడ:ద హహసపసన hussain
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:29
లస: పప

95-220/953

8192 SQX1342906
పపరర: అబబ
న అల మయకకర షపక

95-220/951
8195 SQX0865279
పపరర: వ ఆర ఎల వషష పసదయ కసకకపరటట

8198 SQX1031954
పపరర: తబతన బయరక

95-220/954

95-220/956 8201 SQX1898352
8200 SQX1544163
పపరర: వనసకట జయలకడక తషనసగయసటర
పపరర: శవ తదజ కరమననన

8203 MLJ2062222
పపరర: వజయ� కసకకపరటట�

8206 SQX1344316
పపరర: ననరరమరర షపక

8209 AP151000699423
పపరర: హహసపసన మర షపక

8212 SQX1585159
పపరర: నజయత అల సయఖద
తసడడ:ద అజర ర అల సయఖద
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:33
లస: పప

95-219/645

భరస : యయససపరదస బయరక
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:46
లస: ససస స
95-220/957

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కరమననన
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:28
లస: పప
95-220/959

8204 SQX1892314
పపరర: అనసష కరమననన

95-224/105

భరస : శవ తదజ కరమననన
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:23
లస: ససస స
95-219/648

8207 MLJ3258738
పపరర: మయసతనబబమ గస మర షపక

95-219/649

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:60
లస: ససస స
95-219/651

తసడడ:ద సబనరఅలర షపక
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:65
లస: పప
95-220/961

95-219/642

తసడడ:ద వజయ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరబబనర అలమరర షపక
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:38
లస: పప
8211 SQX0947473
పపరర: అల మహమకద hussain

95-219/647

తసడడ:ద రతస యఖ� KANKIPATI
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:58
లస: పప

భరస : శవ తదజ కరమననన
ఇసటట ననస:69-211-19
వయససస:22
లస: ససస స
8208 MLJ3759578
పపరర: సదనరఅలర మర షపక

8197 SQX0673137
పపరర: ససలయసన ననయర ననయర

8189 SQX1342831
పపరర: ననగబర వరల షపక

తసడడ:ద అబబ
న ల నబ షపక
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప తషనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద సతతపననరరయన బబరజర
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:40
లస: పప
8205 SQX2042711
పపరర: అనసష కరమననన

95-219/644

భరస : కరరమయలయర NAYAR
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వజయ� KANKIPATI
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:48
లస: ససస స
8202 SQX1647205
పపరర: తరరమల రరవ బబరజర

8194 AP151000699210
పపరర: నరసససహరరవప తషనసగయసటర

95-219/639

తసడడ:ద మయకస ర షపక
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద శవరరమయఖ తషనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:70
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప బబరజర
ఇసటట ననస:69-211
వయససస:35
లస: ససస స
8199 MLJ2063691
పపరర: రరప� కసకకపరటట�

95-219/641

తసడడ:ద బబపననరరవప చతజలలర
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:83
లస: పప
8196 SQX1796739
పపరర: ససనత బబరజర

8191 AP151000699265
పపరర: శకనవరసరరవప చతజలలర

8186 SQX1342872
పపరర: కరరమయననసరస షపక

భరస : మయకటర షపక
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద అబబ
న `ల షపక
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప గరదసశశటట
ఇసటట ననస:69-209
వయససస:50
లస: పప
8193 AP151000699266
పపరర: బబపననరరవప చతస జలలర

95-219/638

8210 SQX1384817
పపరర: శశశలజ అలలగగజ

95-220/960

భరస : సతఖననరరయణ అలలగగజ
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:44
లస: ససస స
95-220/962

8213 SQX0075382
పపరర: కకటటరజడడర తచననల

95-220/963

తసడడ:ద వనసకట రజడడర తచననల
ఇసటట ననస:69-212
వయససస:36
లస: పప
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8214 AP151000705767
పపరర: ఆదదలకకక దపలలపపడడ

95-219/652

భరస : ససబబసరరవప దపలలపపడడ
ఇసటట ననస:69-213
వయససస:55
లస: ససస స
8217 SQX2227148
పపరర: లకడక ససజజత పపరరరర

95-221/1409

95-220/964

95-219/656

95-219/659

95-220/966

95-219/663

95-219/665

తసడడ:ద కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:69-223
వయససస:40
లస: పప

8227 MLJ2066546
పపరర: లకడకగగవసదమక దదవ

8230 SQX1248013
పపరర: హరర పసదయయ దదవ

8233 SQX2214120
పపరర: సరసబశవరరవప థనసగసటబర

8236 MLJ2066082
పపరర: చసదదశశఖర పప టటట

95-219/666

95-220/378

8239 SQX0998617
పపరర: దసరరర పదనకవత పప టటట

95-219/654

8222 SQX0855247
పపరర: శకలకడక బసబతష
స న

95-219/655

8225 AP151000699420
పపరర: వనసకటటశశరరర బసరబతష
స న

95-219/658

తసడడ:ద సరసబయఖ బసరబతష
స న
ఇసటట ననస:69-216
వయససస:67
లస: పప
95-219/660

8228 MLJ2066389
పపరర: శకనవరసరరవప దదవ

95-219/661

తసడడ:ద ననగబదహకస దదవ
ఇసటట ననస:69-217
వయససస:56
లస: పప
95-220/967

8231 SQX1789809
పపరర: ససశల తతనసగయసటర

95-219/662

భరస : సరసబశవరరవప తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-219
వయససస:58
లస: ససస స
95-219/939

8234 AP151000699308
పపరర: ససధనకరరరవప కకపలవరపప

95-219/664

తసడడ:ద రసగరరరవప కకపలవరపప
ఇసటట ననస:69-221
వయససస:28
లస: పప
95-218/497

తసడడ:ద శకవనసకటరరధకకషషమబరరస పప టటట
ఇసటట ననస:69-222
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటకకషషమబరరస పస టటటశక
ఇసటట ననస:69-222
వయససస:61
లస: ససస స
8241 SQX1613406
పపరర: ననగయయఖ అరవ

95-219/657

తసడడ:ద సతఖననరరయణ థనసగసటబర
ఇసటట ననస:69-219
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ కకపలవరపప
ఇసటట ననస:69-221
వయససస:90
లస: పప
8238 MLJ3257052
పపరర: ఉమయదదవ పప టటటశక

8224 MLJ3241270
పపరర: సరసబశవరరవప బసరబతష
స న

8219 SQX1790005
పపరర: మయణణకఖస అసరదద

భరస : సరసబశవ రరవప బసబతష
స న
ఇసటట ననస:69-216
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదవ
ఇసటట ననస:69-217
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద సతఖననరరయణ తతనసగయసటర
ఇసటట ననస:69-219
వయససస:63
లస: పప
8235 AP151000699295
పపరర: రసగరరరవప కకపలవరపప

95-220/965

భరస : ననగబదహకస దదవ
ఇసటట ననస:69-217
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దదవ
ఇసటట ననస:69-217
వయససస:26
లస: ససస స
8232 SQX1789973
పపరర: సరసబశవరరవప తతనసగయసటర

8221 SQX0619288
పపరర: వజయలకడక ఆవపలమసద

95-219/938

భరస : వనసకటరజడడర అసరదద
ఇసటట ననస:69-214
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర బసరబతష
స న
ఇసటట ననస:69-216
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దదవ
ఇసటట ననస:69-217
వయససస:43
లస: ససస స
8229 SQX1248039
పపరర: మమనక దదవ

95-219/653

భరస : నరసససహ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:69-215
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బసబతష
స న
ఇసటట ననస:69-216
వయససస:58
లస: ససస స
8226 MLJ2066553
పపరర: వనసకత ననగలకడక దదవ

8218 SQX1790039
పపరర: లకకకతరరపతమక అసరదద

8216 SQX2256345
పపరర: మహన శవ పదసరద పపరరరర

తసడడ:ద కరసత చనరర
ఇసటట ననస:69-213
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశవరరమరజడడర అసరదద
ఇసటట ననస:69-214
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహయఖ� పసరన
ఇసటట ననస:69-214
వయససస:75
లస: పప
8223 AP151000705181
పపరర: రసగకలమయరర బసబతష
స న

95-219/937

తసడడ:ద కరసతనచనరర
ఇసటట ననస:69-213
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకకణన చనరర
ఇసటట ననస:69-213
వయససస:34
లస: ససస స
8220 SQX0500397
పపరర: బబపయఖ పసరన

8215 SQX2136133
పపరర: లకకణ చరర పపరరరర

8237 MLJ2066678
పపరర: శకవనసకటరరధకకషషమబరరస పప టటట

95-218/498

తసడడ:ద రరమయరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:69-222
వయససస:67
లస: పప
95-218/499

భరస : వనసకట చసదదశశఖర
ఇసటట ననస:69-222
వయససస:36
లస: ససస స

8240 MLJ2068336
పపరర: వనసకటలకకకననరరయణమబరరస
ఘసటశరల
తసడడ:ద శకరరమమబరరస ఘసటశరల
ఇసటట ననస:69-223
వయససస:75
లస: పప

95-140/521
8242 SQX2107498
పపరర: ననగ వనసకట దసరర జగదదశశరర
చలలవరదద
తసడడ:ద భబసకర చలలవరదద
ఇసటట ననస:69-249, FLAT NO. 5C
వయససస:18
లస: ససస స

8243 SQX1647601
పపరర: వనసకట లకడక పసదయయసక పతనక
మయ రర
భరస : మహన చనరర పతనక మయ రర
ఇసటట ననస:69,-14-1025
వయససస:25
లస: ససస స

95-223/901

95-220/377
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95-223/902

భరస : వనసకటట శశ రరర తతట
ఇసటట ననస:69,-14-1027
వయససస:41
లస: ససస స
95-223/905

తసడడ:ద వనసకటట శశ ర రరవప గయడడవరడ
ఇసటట ననస:69,-14-1038
వయససస:22
లస: పప

8248 SQX1647528
పపరర: పదకజ పప ననన డ

95-223/908

8251 SQX1647478
పపరర: ససజజత మరగకసఢ
భరస : ససబదహకణఖస మరగకసఢ
ఇసటట ననస:69,-14-1046
వయససస:38
లస: ససస స

8253 SQX1718956
పపరర: కరతనఖయన పళళళ

8254 SQX2250140
పపరర: శశబబరరణణ అరచన

95-200/32

భరస : అజయ కలమయర పళళళ
ఇసటట ననస:69-191409
వయససస:25
లస: ససస స

8257 SQX2306413
పపరర: పరరశత సరయబబ యన

తసడడ:ద రరమయఖ రరమబననననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:71-1-23
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:71-1-40
వయససస:38
లస: ససస స

8259 SQX2305696
పపరర: దసరర పదసరద సరయబబ యన

8260 SQX2305746
పపరర: ననగజజఖత పలర పస తషల

95-220/1420

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:71-1-40
వయససస:23
లస: పప
8262 NDX2513844
పపరర: ఆరరఫ భబష షపక

94-220/14

95-220/1527

భరస : ఇబదహహస
ఇసటట ననస:71-1-42
వయససస:35
లస: ససస స

8266 NDX2514263
పపరర: యససకన షపక

94-211/55

8269 SQX2351765
పపరర: యయససకన షపక

95-130/899

95-215/1540

తసడడ:ద మయబబరక షపక
ఇసటట ననస:71-1-42
వయససస:26
లస: ససస స

8252 MLJ2065332
పపరర: లకకకనరసమక� దదవరపలర �

95-220/970

8255 SQX2046712
పపరర: జజఫర అహమద షపక

95-219/846

8258 SQX2305712
పపరర: శకనస సరయబబ యన

95-220/1419

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:71-1-40
వయససస:41
లస: పప
95-220/1421

8261 SQX2186948
పపరర: పస లయఖ సరయబబ యన

95-220/1422

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:71-1-40
వయససస:19
లస: పప
95-220/1423

8264 SQX2305803
పపరర: పచ వల షపక

95-220/1526

తసడడ:ద హహమస షపక
ఇసటట ననస:71-01-41
వయససస:47
లస: పప
94-211/53

8267 NDX2514255
పపరర: ననర మహమకద పఠరన

94-211/54

తసడడ:ద మహబబబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:71-1-42
వయససస:31
లస: పప
95-52/517

Deleted

8272 SQX2398378
పపరర: యయససకన షపక

95-223/907

తసడడ:ద ఖయససస
ఇసటట ననస:71-1-16
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద మయబబరక షపక
ఇసటట ననస:71-1-42
వయససస:26
లస: ససస స
95-220/831

8249 SQX1647486
పపరర: వర స వ మయరస

భరస : ననరరయణరజడడర� devarapally
ఇసటట ననస:69-171268
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద ఖయన షపక
ఇసటట ననస:71-1-42
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద సతనసర షపక
ఇసటట ననస:71-1-42
వయససస:39
లస: పప
8271 SQX0773879
పపరర: అషదఫపన షపక

95-223/909

తసడడ:ద పచ వల షపక
ఇసటట ననస:71-1-41
వయససస:28
లస: పప

భరస : పచ వల షపక
ఇసటట ననస:71-01-41
వయససస:40
లస: ససస స
8268 NDX2514271
పపరర: ఇబబదహహస షపక

8263 SQX2285096
పపరర: ననగయర బబష షపక

95-223/904

భరస : శశషష మయరళ మయ రస
ఇసటట ననస:69,-14-1044
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:71-1-40
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద పచ వల షపక
ఇసటట ననస:71-1-41
వయససస:21
లస: పప
8265 SQX2305373
పపరర: ఫరతమ షపక

95-223/906

భరస : పపరష చసదదరరవప
ఇసటట ననస:70-170
వయససస:29
లస: ససస స
95-211/976

8246 SQX1647502
పపరర: శక దదవ మరరడడర

భరస : కర శ వప లల మరరడర డ
ఇసటట ననస:69,-14-1028
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ చనరర పప నననఢ
ఇసటట ననస:69,-14-1039
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనన కకటటశశర రరవప చచననమ శశటట
ఇసటట ననస:69,-14-1046
వయససస:28
లస: ససస స

8256 SQX2044287
పపరర: పరవత రరమబననననబబ ఈనన

95-223/903

తసడడ:ద రర మయ యఖ తతట
ఇసటట ననస:69,-14-1027
వయససస:42
లస: పప

8247 SQX1647510
పపరర: మహహశ కలమయర గయడడవరడ

8250 SQX1647494
పపరర: పదమ ఛదసణసససటట

8245 SQX1647460
పపరర: వనస క టట శశ రరర తతట

95-220/1424

8270 SQX2286656
పపరర: ఇబదహహస షపక

95-215/1541

తసడడ:ద సతస ర షపక
ఇసటట ననస:71-1-42
వయససస:39
లస: పప
95-220/1425
8273 SQX2272896
పపరర: ననర మహమకద ఖయన పఠరన

తసడడ:ద మహబబబ ఖయన లలట పఠరన
ఇసటట ననస:71-1-42 , 1 LINE
వయససస:31
లస: పప
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8274 NDX2514230
పపరర: థనమసమక గసజ
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94-211/56

భరస : సతఖననరరయణ గసజ
ఇసటట ననస:71-1-43
వయససస:69
లస: ససస స
8277 SQX2354991
పపరర: నవన కలమయర రరయపరటట

95-214/1390

95-220/1429

95-215/1545

95-220/833

95-220/835

95-220/836

95-220/839

తసడడ:ద కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-1-632
వయససస:41
లస: పప

8287 SQX2280485
పపరర: హబసఊననసర షపక

8290 SQX2187086
పపరర: రరయయజ షపక

8293 SQX0773812
పపరర: షకకల షపక

8296 SQX1688795
పపరర: నజమయ షపక

95-220/842

8299 SQX2015907
పపరర: జబబసర షపక

95-215/1547

8302 MLJ3241668
పపరర: చనకకసడయఖ� శశటట పలర �
తసడడ:ద కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:71-1-633
వయససస:36
లస: పప

8282 SQX2280089
పపరర: మమలయల షపక

95-215/1544

8285 SQX2285146
పపరర: రహహమయన షపక

95-215/1546

8288 SQX0774406
పపరర: చనన బబగస షపక

95-220/834

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:71-1-73
వయససస:36
లస: ససస స
95-220/1431

8291 SQX2286052
పపరర: జన బబష షపక

95-215/1539

తసడడ:ద అబయనల అమన షపక
ఇసటట ననస:71-1-140
వయససస:42
లస: పప
95-220/837

8294 SQX0760025
పపరర: మసరసన వల షపక

95-220/838

తసడడ:ద జజనభబషర
ఇసటట ననస:71-1-140/2
వయససస:27
లస: పప
95-220/840

8297 SQX0773440
పపరర: మయసతనజ షపక

95-220/841

భరస : జలసదర
ఇసటట ననస:71-1-146
వయససస:58
లస: ససస స
95-220/1107

తసడడ:ద మర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:71-1-146
వయససస:72
లస: పప
95-216/826

95-220/1428

భరస : అబయనల రహమన షపక
ఇసటట ననస:71-1-61
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నయయస బబషర
ఇసటట ననస:71-1-146
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద జబబసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:71-1-146
వయససస:42
లస: పప
8301 MLJ3241585
పపరర: పసదకరశయఖ� శశటట పలర �

95-220/832

తసడడ:ద సలయక
ఇసటట ననస:71-1-140/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబ స బబబయ కకల
ఇసటట ననస:71-1-143
వయససస:21
లస: పప
8298 SQX1787092
పపరర: నయళమ బబషర షపక

8284 SQX0773838
పపరర: రహమయన బ షపక

8279 SQX2357168
పపరర: మరరయమక రరయపరటట

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:71-1-49
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:71-1-73
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:71-1-140
వయససస:38
లస: ససస స
8295 SQX1689660
పపరర: రవ తదజ కకల

95-215/1543

తలర : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:71-1-73
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద జలయన
ఇసటట ననస:71-1-73
వయససస:40
లస: పప
8292 SQX0774380
పపరర: సలయక షపక

8281 SQX2277176
పపరర: మయబయననసర షపక

95-220/1426

భరస : యయససరతనస రరయపరటట
ఇసటట ననస:71-1-46
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:71-1-56
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయససస
ఇసటట ననస:71-1-67
వయససస:58
లస: పప
8289 SQX0759548
పపరర: మసరసన వల షపక

95-220/1427

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:71-1-48
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:71-1-49
వయససస:59
లస: ససస స
8286 SQX0759886
పపరర: ససభబన షపక

8278 SQX2356137
పపరర: ఏససరతనస రరయపరటట

8276 SQX2271526
పపరర: మహబయబ బబష షపక

తసడడ:ద అలయర బక షపక
ఇసటట ననస:71-1-44/1 , 2 LINE
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద నననయఖ రరయపరటట
ఇసటట ననస:71-1-46
వయససస:60
లస: పప

భరస : నవన కలమయర రరయపరటట
ఇసటట ననస:71-1-46
వయససస:31
లస: ససస స
8283 SQX2281277
పపరర: ఖదర బఇవనస షపక

95-215/1542

భరస : మహబయబ బబష షపక
ఇసటట ననస:71-1-44/1 , 2 LINE
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద యయససరతనస రరయపరటట
ఇసటట ననస:71-1-46
వయససస:31
లస: పప
8280 SQX2320562
పపరర: కకరసన రరయపరటట

8275 SQX2271450
పపరర: హజరర బబగస షపక

8300 MLJ3241460
పపరర: చనకరశయఖ శశటట పలర

95-216/825

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:71-1-632
వయససస:39
లస: పప
95-216/827

8303 SQX0245019
పపరర: ననగరశశరరరవప గయరకస

95-216/828

తసడడ:ద కనకయఖ
ఇసటట ననస:71-1-634
వయససస:53
లస: పప
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8304 MLJ3761061
పపరర: కకటటశశరరరవప తతట
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95-216/829

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:71-1-635
వయససస:76
లస: పప
8307 SQX2229912
పపరర: అశశక పసదతస మమమకరల

95-214/1395

95-220/1562

95-214/1399

95-215/1551

95-216/833

95-216/836

తసడడ:ద కకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:50
లస: పప

8317 SQX1520593
పపరర: లకడక చదతల

8320 SQX0206706
పపరర: ననరరయయమక� చదతల�

8323 MLJ3761350
పపరర: గసగయఖ� బబతల�

95-214/763

8326 SQX1592055
పపరర: మలలర శశరర ఒగయబబ యన

95-216/831

8329 SQX0209759
పపరర: జయమక� మయవశ�

95-216/834

8332 SQX1862143
పపరర: శకనవరస రరవప రజడర డ మయసస
తసడడ:ద చననయఖ రజడడర మయసస
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:29
లస: పప

Deleted

తసడడ:ద ససరరశ కలచన
ఇసటట ననస:71-5-516
వయససస:18
లస: పప
8312 SQX2265536
పపరర: అనసరరధ పప లలననడక

95-214/1398

8315 SQX2293413
పపరర: వనసకట ననరరయణ చదతల

95-214/1401

8318 SQX0102848
పపరర: లకడక� కకరకపరటట�

95-216/832

8321 SQX0105411
పపరర: జయలకడక� కకరకపరటట�

95-216/835

భరస : ఓబయలల�
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:57
లస: ససస స
95-216/837

8324 MLJ3761715
పపరర: కకషష� అనసకల�

95-216/838

తసడడ:ద గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:71-5-546
వయససస:39
లస: పప
95-216/839

8327 SQX1266387
పపరర: ఉమ దదవ మయవశ

95-216/840

తసడడ:ద గరలయఖ మయవశ
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:26
లస: ససస స
95-216/842

భరస : గరలయఖ�
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:46
లస: ససస స
95-216/844

95-215/1550

భరస : కలమయర�
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ఒగయబబ యన
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:23
లస: ససస స
95-216/841

8309 SQX2260917
పపరర: వనసకట శశరసక కలచన

తసడడ:ద గసగయఖ
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద గయసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:35
లస: ససస స
8331 SQX1182146
పపరర: మయలయ కకసడయఖ కరకరర

95-214/1400

భరస : గసగయఖ�
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రజడర డ మయసస
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:21
లస: ససస స
8328 SQX1059998
పపరర: మహ లకడక అనసకల

8314 SQX2239077
పపరర: కకటటశశరరరవప ఎరర

95-179/24

భరస : శకనవరస రరవప పప లలననడక
ఇసటట ననస:71-5-519
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ చదతల
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట సరశమ�
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:46
లస: పప
8325 SQX1862150
పపరర: దసరర శరరష రజడర డ మయసస

95-214/1397

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఇరర
ఇసటట ననస:71-5-543
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:36
లస: ససస స
8322 MLJ3761749
పపరర: శకనస� కకరర పరటట�

8311 SQX2145142
పపరర: శకనవరస రరవప పప లలననడక
తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పప లలననడక
ఇసటట ననస:71-5-519
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద గసగయఖ చదటల
ఇసటట ననస:71-5-545
వయససస:26
లస: పప
8319 SQX0840405
పపరర: బబల నరసమక కకరలయపరటట

95-214/1396

Deleted

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:71-5-543
వయససస:49
లస: పప
8316 SQX2286094
పపరర: ననరరయణ చదటల

8308 SQX2154011
పపరర: వనసకట శశరసక కలచన

8306 SQX0678607
పపరర: ఆర రవ తదజ చతరరల

తసడడ:ద వనసకట పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:71-2-59
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద ససరరష కలచన
ఇసటట ననస:71-5-516
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద చసదదన కలచన
ఇసటట ననస:71-5-517
వయససస:43
లస: పప
8313 SQX2293702
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎరర

95-216/830

తసడడ:ద మహమకద ఖయససస
ఇసటట ననస:71-1-636
వయససస:71
లస: పప

తలర : లకడక మనకర
ఇసటట ననస:71-5-510
వయససస:20
లస: పప
8310 SQX2562593
పపరర: ససరరశ కలచన

8305 MLJ3761079
పపరర: ననసర వల మహమకద

8330 SQX0515643
పపరర: మయవరశ గరలయఖ�

95-216/843

తసడడ:ద గరలయఖ�
ఇసటట ననస:71-5-547
వయససస:29
లస: పప
95-221/1506

8333 SQX2360477
పపరర: అబయనల ఘయజ మహమకద

95-214/1402

తసడడ:ద అబయనల ఘయజ మహమకద
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:53
లస: పప
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8334 SQX2358315
పపరర: అసమయ బబగస మహమకద

95-214/1403

తసడడ:ద అబయనల ఘయజ
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:45
లస: ససస స

8335 SQX2303865
పపరర: రరమయలల ననరజన

95-214/1404

తసడడ:ద అపరలరరవప
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:44
లస: పప

8337 SQX2359974
పపరర: సస న దనసజజ

95-214/1406

భసధసవప: మమలశన
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:21
లస: ససస స

8338 SQX1520460
పపరర: ససరరఖ మమకల

95-216/847

తసడడ:ద నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:35
లస: పప
8343 SQX2303600
పపరర: హరరబబబయ ననరజన

8341 SQX2303907
పపరర: వనసకటరతనస ననరజన

95-216/845

తసడడ:ద రరమయలల
ఇసటట ననస:71-5--548/2
వయససస:25
లస: పప

8344 SQX0068353
పపరర: జయలత వనలలతషరర

95-214/1407

95-216/850

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:71-5-549
వయససస:51
లస: ససస స

8347 MLJ3761681
పపరర: పపలయరరరవప� వనలలతషరర �

95-216/848

95-216/853

తసడడ:ద జగననధస వనదసలయపపరపప
ఇసటట ననస:71-5-551
వయససస:26
లస: పప

8350 SQX2406502
పపరర: శకకరసత కలకటర

95-216/851

తసడడ:ద జగననధస వనదసలయపపరపప
ఇసటట ననస:71-5-551, 3RD LINE
వయససస:28
లస: పప
8355 SQX1072933
పపరర: గగపరల తతట

95-214/1411

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:71-5-555
వయససస:29
లస: పప

8356 MLJ3761707
పపరర: కలమయర� కకరకపరటట�

95-216/854

95-216/849

8348 MLJ3761673
పపరర: కకటయఖ వనలలతషరర

95-216/852

8351 SQX2233146
పపరర: వనసకట లకడక వనదసలపపరపప

95-214/1410

8354 SQX1073352
పపరర: మణణకసఠ తతట

95-220/844

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:71-5-555
వయససస:27
లస: పప
95-216/855

తసడడ:ద ఓబయలల�
ఇసటట ననస:71-5-559
వయససస:31
లస: పప

8358 SQX2271385
పపరర: శక లత బతష
స ల

8345 SQX1198986
పపరర: రవణమక వనలలతషరర

తసడడ:ద శకనవరసరరవప వనదసలపపరపప
ఇసటట ననస:71-5-551 , 1 LINE
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:71-5-555
వయససస:43
లస: ససస స
95-220/845

95-214/1408

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:71-5-549
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల కలకటర
ఇసటట ననస:71-5-551/1
వయససస:27
లస: పప

95-216/858 8353 SQX0637173
8352 SQX1782135
పపరర: శకనవరస రరవప వనదసలయపపరపప
పపరర: జజఖత� తతట�

8342 SQX2304756
పపరర: లకడక తరరపతమక చనవర

భరస : కకటయఖ వనలలతషరర
ఇసటట ననస:71-5-549
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:71-5-549
వయససస:32
లస: పప

8349 SQX1795392
పపరర: శక హరర వనదసలయపపరపప

95-216/846

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:71-5-548/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:71-5-549
వయససస:31
లస: ససస స

8346 SQX0068403
పపరర: రమణమక వనలర లతషరర

8339 SQX0102855
పపరర: రమణమక� మమకల�
భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమయలల
ఇసటట ననస:71-5-548/2
వయససస:47
లస: ససస స
95-214/1409

95-214/1405

తసడడ:ద మహమకద అబయనల ఘయజ
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసస మమకల
ఇసటట ననస:71-5-548
వయససస:27
లస: ససస స

8340 SQX1520445
పపరర: శకనవరసస మమకల

8336 SQX2357663
పపరర: అషదఫఅల మహమకద

8357 MLJ3761699
పపరర: ఓబయలల� కకరకపరటట�

95-216/856

తసడడ:ద పసద ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:71-5-559
వయససస:62
లస: పప

95-215/1552

భరస : శవ శసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:71-5-559 , 1 LINE
వయససస:26
లస: ససస స

8359 SQX1065706
పపరర: షపక మయభబన
భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:71-5-596
వయససస:31
లస: ససస స
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95-216/857

8360 MLJ3761376
పపరర: మరర వల షపక

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:71-6-593/3
వయససస:39
లస: పప

95-216/859

8361 SQX0206276
పపరర: ననగలకడక� రజడ�డర

95-216/860

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:31
లస: ససస స
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8362 SQX0736157
పపరర: మలలర శశరర ఈలలరరర
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95-216/861

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:33
లస: ససస స
8365 SQX0840413
పపరర: అసజమక అలసపపరర

95-216/864

95-216/867

95-216/870

95-216/873

95-216/874

95-216/877

95-220/846

భరస : ననగ పదసరద
ఇసటట ననస:71-6-598
వయససస:29
లస: ససస స

8375 MLJ3268406
పపరర: వరలకడక� సససకర�

8378 SQX1782283
పపరర: చనసద బ షపక

8381 MLJ3761392
పపరర: పస లయఖ� గయరకస�

8384 SQX1786532
పపరర: గగస షపక

95-17/942

8387 SQX2281996
పపరర: ఖయశసబ షపక

95-221/1146

8390 MLJ3769585
పపరర: జయసత కలరరకలల
భరస : చసదదమమళ
ఇసటట ననస:71-6-598
వయససస:30
లస: ససస స

8370 MLJ3761343
పపరర: మహబబబ షపక

95-216/869

8373 SQX0740977
పపరర: తరపతయఖ ఇలల
ర రర

95-216/872

8376 SQX0255042
పపరర: వనసకట కకషష రజడడర� సససకర�

95-221/1147

తసడడ:ద జయ రరమరజడడర� సససకర
ఇసటట ననస:71-6-594/1
వయససస:30
లస: పప
95-216/875

8379 SQX1782200
పపరర: సససదస హహసపసన షపక

95-216/876

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:71-6-597/2
వయససస:41
లస: పప
95-216/878

8382 MLJ3765500
పపరర: ఖయసససభ షపక�

95-216/879

భరస : సససదసలల�
ఇసటట ననస:71-6-597/4
వయససస:40
లస: ససస స
95-220/847

8385 SQX1785971
పపరర: మసరసన వల షపక

95-221/1149

తసడడ:ద సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:71-6-597/4
వయససస:26
లస: పప
95-215/1553

భరస : సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:71-6-597 , 2 LINE
వయససస:36
లస: ససస స
95-214/1413

95-216/866

తసడడ:ద పసదన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:71-6-597/4
వయససస:23
లస: పప

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:71-6-597 , 2 LINE
వయససస:54
లస: ససస స
8389 SQX2454536
పపరర: రజన కలరకలల

95-216/871

తసడడ:ద సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:71-6-597/3
వయససస:76
లస: పప

భరస : మసరసన వల దనదదకలల
ఇసటట ననస:71-6-597/4
వయససస:21
లస: ససస స
8386 SQX2280196
పపరర: కరరమయననసర షపక

8372 MLJ3761335
పపరర: శకకరసత� దనమయచరర �

8367 SQX0206201
పపరర: శవకలమయరర పస లలరర

తసడడ:ద షపక బబబబ
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:33
లస: పప

భరస : సససదస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:71-6-597/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన�
ఇసటట ననస:71-6-597/3
వయససస:42
లస: పప
8383 SQX1787001
పపరర: ఆశరబ దనదదకలల

95-216/868

భరస : జయరరమరజడడర� సససకర
ఇసటట ననస:71-6-594/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మరర వల
ఇసటట ననస:71-6-597
వయససస:39
లస: ససస స
8380 MLJ3761384
పపరర: చనన నబసరహహబ� షపక�

8369 SQX1244342
పపరర: నరరసదద ననగళళపరటట

95-216/863

భరస : అసజరజడడర
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటబదరవప�
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:51
లస: పప
8377 SQX0206532
పపరర: బబజ బ దనదదకలల షపక

95-216/865

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:34
లస: పప
8374 MLJ3761723
పపరర: రరమయఖ� కకడనరర�

8366 SQX0840421
పపరర: సరమయమ జఖస మవశ

8364 SQX0840470
పపరర: వనసకట ససబయసలల బబపనపలర

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:58
లస: ససస స
8371 MLJ3761772
పపరర: నరసససహరరవప� బలగరన�

95-216/862

భరస : శకకరసత�
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:71-6-594
వయససస:41
లస: ససస స
8368 SQX0218941
పపరర: ఉమయదదవ దనమయచచరర

8363 SQX0206383
పపరర: పదనకవత� దనరరచరర �

8388 SQX2280220
పపరర: గగస షపక

95-215/1554

తసడడ:ద సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:71-6-597 , 2 LINE
వయససస:23
లస: పప
95-216/880

8391 SQX0445064
పపరర: చసదద మమళ కలరరకలల

95-216/881

తసడడ:ద తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:71-6-598
వయససస:40
లస: పప
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8392 SQX0445023
పపరర: ననగ పదసరద కలరరకలల

95-216/882

తసడడ:ద తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:71-6-598
వయససస:41
లస: పప
8395 SQX1520502
పపరర: రజన కలరరకలల

95-216/883

8396 SQX1520627
పపరర: మసరసన రరవప పససపపలలటట

95-214/1416

8399 SQX1520544
పపరర: జయ లకడక భయయప ననన

తసడడ:ద శశషష బబబయ పపలకసదస
ఇసటట ననస:71-6-604
వయససస:26
లస: పప
95-216/889

95-216/890

తసడడ:ద కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-606
వయససస:41
లస: పప
8410 SQX1548488
పపరర: కకటటశశరర మమకల

95-216/893

95-216/896

తసడడ:ద కకషషమబరరస�
ఇసటట ననస:71-6-609
వయససస:37
లస: పప
8419 SQX0515619
పపరర: అనసరరధసల శకనస�
తసడడ:ద శకరసగస�
ఇసటట ననస:71-6-612
వయససస:38
లస: పప

95-216/887

95-216/1129

8400 MLJ3761459
పపరర: వనసకటటశశరరర� భబసవననన�

8403 SQX1520668
పపరర: కమలమక నలససటట

8406 SQX2251767
పపరర: అదద లకడక పపలలఖసదమ
భరస : శశషష బబబయ పపలలఖసదమ
ఇసటట ననస:71-6-604
వయససస:49
లస: ససస స

8408 MLJ3761400
పపరర: శకనవరసరరవప� కకజన�

8409 SQX1199067
పపరర: గయరవయఖ వనలలతరర

8411 SQX1520494
పపరర: వరమక తలలపప రజడర డ

8414 MLJ3761442
పపరర: వనసకటటశశరరర� పటనస�

8417 MLJ3761434
పపరర: లకకయఖ� నసడనరర�

8420 MLJ3758919
పపరర: శకనస అనసరరధసల�
తసడడ:ద శకరసగస�
ఇసటట ననస:71-6-612
వయససస:41
లస: పప

95-216/886

95-216/888

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప పపలలఖసదమ
ఇసటట ననస:71-6-604
వయససస:50
లస: పప
95-216/891

95-220/1434

95-216/892

తసడడ:ద పపలర యఖ వనలలతరర
ఇసటట ననస:71-6-606
వయససస:63
లస: పప
95-216/894

8412 SQX1199034
పపరర: ననగరశశర రరవప వనలలతరర

95-216/895

తసడడ:ద గయరవయఖ వనలలతరర
ఇసటట ననస:71-6-608
వయససస:27
లస: పప
95-216/897

8415 MLJ3761467
పపరర: శకనవరసరరవప� పపటబట�

95-216/898

తసడడ:ద ననకరచనరర�
ఇసటట ననస:71-6-609
వయససస:35
లస: పప
95-216/900

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:71-6-609
వయససస:37
లస: పప
95-216/902

95-214/1415

భరస : కలమయర సరశమ నలససటట
ఇసటట ననస:71-6-604
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద ఈగయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-609
వయససస:34
లస: పప
95-216/899

8397 SQX2233476
పపరర: రమణ పససపపలలటట

తసడడ:ద ససబసయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-603
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరస రజడడర తలపప రజడడర
ఇసటట ననస:71-6-608
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ మమకల
ఇసటట ననస:71-6-608
వయససస:33
లస: పప
8416 MLJ3761491
పపరర: ననగరశశరరరవప� దనసరర�

95-216/885

తసడడ:ద ననగరసదదస�
ఇసటట ననస:71-6-606
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:71-6-608
వయససస:26
లస: ససస స
8413 SQX1548587
పపరర: వనసకట నరసససహస మమకల ui

8405 SQX2222446
పపరర: శశషష బబబయ పపలలఖసదమ

95-214/1414

భరస : మసరసన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:71-6-602 , 2 LINE
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కలమయర సరశమ మటటకలరర
ఇసటట ననస:71-6-604
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద చన గగపయఖ బబపనపలర
ఇసటట ననస:71-6-604
వయససస:38
లస: పప
8407 MLJ3761418
పపరర: మయలకకసడయఖ� నలల
ర రర�

95-216/884

భరస : వనసకటటశశరరర భయయప ననన
ఇసటట ననస:71-6-603
వయససస:30
లస: ససస స

95-214/1417 8402 SQX1520551
8401 SQX2167971
పపరర: వషష
పపరర: యయసమక మటటకలరర
ష వరరన గయపర పపలకసదస

8394 SQX2176774
పపరర: పదక కకజజన

భరస : దసరర రరవప కకజజన
ఇసటట ననస:71-6-600
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:71-6-600
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:71-6-602 , 2 LINE
వయససస:21
లస: ససస స

8404 SQX1363522
పపరర: వనసకటటసశరరర బబపనపలర

95-175/954

తసడడ:ద రరజలల బబనననలమయదద
ఇసటట ననస:71-6-599
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగ పదసరద కలరరకలల
ఇసటట ననస:71-6-600
వయససస:32
లస: ససస స
8398 SQX2233450
పపరర: మయధసరర పససపపలలటట

8393 SQX2054278
పపరర: కరశ రరవప బసడర మబడడ

8418 SQX0020297
పపరర: లకడక అనసరరదసల�

95-216/901

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:71-6-612
వయససస:32
లస: ససస స
95-216/903

8421 SQX1333731
పపరర: రరజరశ సరననగయలయ

95-216/904

తసడడ:ద మహన రరవప సరననగయలయ
ఇసటట ననస:71-6-616
వయససస:37
లస: పప
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95-220/848

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:71-6-617
వయససస:50
లస: పప
8425 AP151000705760
పపరర: వరమక కకలస�

95-216/907

95-216/910

95-216/913

8429 MLJ3761244
పపరర: అసజయఖ� ననరబబ యన�

8432 SQX1244821
పపరర: గసట సరసబశవ రరవప

95-214/1418

8435 SQX1520619
పపరర: ససధన రరణణ పపటట

తసడడ:ద అసకయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-621
వయససస:62
లస: పప
95-216/920

95-216/923

భరస : ఏససబబబయ�
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:31
లస: ససస స

8444 MLJ3758893
పపరర: పకకరయఖ ససటట పలర �

95-214/1458

8447 SQX1510214
పపరర: ససధనరరణణ దదరరసరల

95-216/915

8450 SQX0209304
పపరర: రమణ� ఇరగరనబబ లల�
భరస : బదమయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:35
లస: ససస స

8430 AP151000699293
పపరర: కకషష కలపరలల�

95-216/912

8433 SQX2114189
పపరర: శననకకరశశర రరవప మలలర

95-17/852

8436 SQX1520643
పపరర: ననగ రరజ మలలర

95-216/916

తసడడ:ద కకషషయఖ మలలర
ఇసటట ననస:71-6-621
వయససస:43
లస: పప
95-216/918

8439 SQX0206466
పపరర: ఆదదలకడక� నసడనరర�

95-216/919

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:71-6-623
వయససస:41
లస: ససస స
95-216/921

8442 MLJ3761483
పపరర: వనసకనన� గయబసల�

95-216/922

తసడడ:ద ననగనన�
ఇసటట ననస:71-6-623
వయససస:51
లస: పప
95-216/924

8445 SQX1483882
పపరర: పపటట ససధనరరణణ

95-220/849

భరస : పపటట శకనస
ఇసటట ననస:71-6-625
వయససస:32
లస: ససస స
95-216/925

భరస : వనసకట పదసరద దదరరసరల
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:24
లస: ససస స
95-216/927

95-216/909

తసడడ:ద ననగ రరజ
ఇసటట ననస:71-6-621
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద కరశయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-624
వయససస:35
లస: పప

భరస : మయణణకఖస చలపరక
ఇసటట ననస:71-6-626
వయససస:80
లస: ససస స
8449 SQX0207019
పపరర: లకడక� బబ మకనబబ యన�

95-216/914

భరస : వనసకటటసశర రరవప�
ఇసటట ననస:71-6-623
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:71-6-623/1
వయససస:41
లస: ససస స
8446 SQX2519411
పపరర: లకడక చలపరక

8441 SQX0206433
పపరర: కలమయర� పససపపలలటట�

8427 SQX1778281
పపరర: ననగయల మరర ఎరర

తసడడ:ద ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:71-6-623
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:71-6-623
వయససస:46
లస: ససస స
8443 MLJ3767209
పపరర: ససశల� కకరలయపరటట�

95-216/911

భరస : శకనస పపటట
ఇసటట ననస:71-6-621
వయససస:32
లస: ససస స

95-216/917 8438 SQX0219212
8437 MLJ3758885
పపరర: చన బబల గయరవయఖ� దదరరశరల�
పపరర: వర లకడక దనసరర

95-216/906

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఎరర
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద వరరసరశమ
ఇసటట ననస:71-6-619
వయససస:60
లస: పప

భరస : శననకకరశశర రరవప మలలర
ఇసటట ననస:71-6-621
వయససస:19
లస: ససస స

8440 SQX0710327
పపరర: దసరర గయబబసల

95-216/908

తసడడ:ద రగశయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:41
లస: పప

భరస : నగబల మరర ఎరకల
ఇసటట ననస:71-6-619
వయససస:25
లస: ససస స
8434 SQX2448140
పపరర: కలయఖణణ మలలర

8426 AP151000705342
పపరర: సరమయమ జఖసకలపరలల�

8424 MLJ3258282
పపరర: వరరరఘవమక� కలపరలల�

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ ఎలలరరర
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:40
లస: పప
8431 SQX1308650
పపరర: పదమల ఎరకల

95-216/905

భరస : తరరపతయఖ ఎలలరరర
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సవరపల�
ఇసటట ననస:71-6-618
వయససస:55
లస: ససస స
8428 SQX1520577
పపరర: తరరపతయఖ ఎలలరరర

8423 SQX1520585
పపరర: మలలర శశరర ఎలలరరర

8448 SQX0209254
పపరర: వరన సరసశత చసతలపపడడ

95-216/926

భరస : బబల చచననయఖ
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:31
లస: ససస స
95-216/928

8451 SQX0909853
పపరర: ససబయసలల మయద

95-216/929

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:36
లస: ససస స
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8452 SQX0840397
పపరర: మలలర సవరర గయమకదల
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95-216/930

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:36
లస: ససస స
8455 MLJ3761228
పపరర: వనసకట పదసరద� దదరరశరల�

95-216/933

95-216/935

95-216/938

95-216/941

95-216/944

95-214/1028

95-220/1435

తసడడ:ద నరసర రజడడర
ఇసటట ననస:71-6-641
వయససస:27
లస: ససస స

8465 SQX1307124
పపరర: బబల కరశయఖ శశటట పలర

8468 SQX0697557
పపరర: భబలకకక శశటట పలర

8471 MLJ3258944
పపరర: సరలమక� శశటట పలర �

8474 MLJ3765542
పపరర: ససబయసలల చనవర�

95-214/1033

95-214/1419

8477 SQX2271278
పపరర: ఖమరజహన షపక

8460 SQX0205963
పపరర: లకకకదదవ� శశటట పలర �

95-216/937

8463 MLJ3765526
పపరర: పపలర మక శశటట పలర �

95-216/940

95-216/942

8466 MLJ3761319
పపరర: వనసకటటశశరరర� జజటట �

95-216/943

తసడడ:ద శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:71-6-634
వయససస:46
లస: పప
95-220/851

8469 MLJ3441714
పపరర: రమణ యయనసగవటట

95-214/1027

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:71-6-636
వయససస:36
లస: ససస స
95-214/1029

8472 MLJ3240579
పపరర: ననగరరజ శవరరతద

95-214/1030

తసడడ:ద మయతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:71-6-636
వయససస:39
లస: పప
95-214/1031

8475 MLJ3761277
పపరర: నరసససహరరవప� చనవర�

95-214/1032

తసడడ:ద వరయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-638
వయససస:35
లస: పప
95-215/1555

8478 SQX1520569
పపరర: నరస రజడడర తలపప రజడర డ

భరస : కరరమయలర షపక
ఇసటట ననస:71-6-639/1 , 2/1 LINE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రజడడర తలపప రజడడర
ఇసటట ననస:71-6-641
వయససస:53
లస: పప

8480 SQX2302776
పపరర: ససధకర తలపరజడడర

8481 SQX2285872
పపరర: నజమ షపక

తసడడ:ద నరసర రజడడర
ఇసటట ననస:71-6-641
వయససస:26
లస: పప

95-220/850

భరస : కరశయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-634
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-638
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-638
వయససస:41
లస: పప
8479 SQX2302495
పపరర: ససమలత తలపరజడడర

95-216/939

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-636
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస యయనసగసటట
ఇసటట ననస:71-6-636
వయససస:21
లస: పప
8476 MLJ3761269
పపరర: రమణయఖ� చనవర�

8462 MLJ3764701
పపరర: లయల కకసడలల� షపక�

8457 SQX0498493
పపరర: వనసకట పదసరద రరవప దదరరశల

భరస : చనకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-633
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పకకరయఖ
ఇసటట ననస:71-6-634
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:71-6-636
వయససస:52
లస: ససస స
8473 SQX2217875
పపరర: నవన యయనసగసటట

95-216/936

తసడడ:ద కరశయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:71-6-634
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-634
వయససస:61
లస: పప
8470 MLJ3765609
పపరర: ఈశశరమక మయద�

8459 MLJ3241593
పపరర: కకసడయఖ� శశటట పలర �

95-216/932

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద చనమసరసన�
ఇసటట ననస:71-6-633
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద కరశయఖ ససటట పలర
ఇసటట ననస:71-6-634
వయససస:24
లస: పప
8467 MLJ3761236
పపరర: కరశయఖ� శశటట పలర �

95-216/934

తసడడ:ద చననకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-632
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-633
వయససస:33
లస: పప
8464 SQX1417626
పపరర: ఫకకర ససటట పలర

8456 MLJ3761533
పపరర: బదహకయఖ� ఇరగరనబబ లల�

8454 MLJ3765534
పపరర: రమణమక దదరరసరల�

భరస : చన బబలగయరవయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:36
లస: పప

భరస : కరశయఖ ససటట వలర
ఇసటట ననస:71-6-632
వయససస:32
లస: ససస స
8461 MLJ3761285
పపరర: చనకకననర నయయఖ� శశటట పలర �

95-216/931

భరస : గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన బబలగయరవయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-627
వయససస:25
లస: పప
8458 SQX1520536
పపరర: కకటమక ససటట వలర

8453 SQX0637439
పపరర: రవణమక� దదరరశరల�

95-214/1420

95-214/1034

95-214/1421

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:71-6-642 , 2 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
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8482 SQX2272508
పపరర: ససబయసలల సససగసశశటట
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95-17/945

భరస : వనసకట సరశమ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:71-6-643 , 2 LINE
వయససస:68
లస: ససస స
8485 MLJ3764651
పపరర: చసదదశశఖర� బబసరబబ యన�

95-214/1037

95-214/1423

భరస : నగరశ నగరరరర
ఇసటట ననస:71-7-737/1
వయససస:34
లస: ససస స
8491 SQX2521474
పపరర: వనసకటటశశరరర చసత

95-214/1459

95-214/1462

95-214/1428

95-214/1041

95-214/1044

భరస : వరరకజ గయతష
స ల
ఇసటట ననస:71-7-743
వయససస:53
లస: ససస స

8495 SQX2302107
పపరర: రవసదద బబపనపలర

8498 SQX2336857
పపరర: ససనత గయబసల

8501 SQX1380435
పపరర: ననరరయణమక గగటటటపరటట

8504 MLJ3761541
పపరర: రరమకయఖ� రరమలపలర �

95-220/852

8507 SQX1548561
పపరర: శకనస గగళళ

95-214/1460

8510 SQX1833425
పపరర: ససబయసలల వనననన
భరస : శకనవరససలల రజడర డ వనననన
ఇసటట ననస:71-7-745
వయససస:38
లస: ససస స

95-214/1425

8493 SQX2521912
పపరర: శక లత చసత

95-214/1461

భరస : జయరరస చసత
ఇసటట ననస:71-7-737/3
వయససస:19
లస: ససస స
95-214/1426

8496 SQX2437754
పపరర: రజ గయబసల

95-214/1427

భరస : ససరఖననరరయణ గయబసల
ఇసటట ననస:71-7-740
వయససస:51
లస: ససస స
95-214/1429

8499 SQX2305274
పపరర: శవ గయబసల

95-220/1436

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:71-7-740
వయససస:29
లస: పప
95-214/1042

8502 SQX0515585
పపరర: రరమయలపలర రరమయఖ�

95-214/1043

తసడడ:ద మబరస యఖ�
ఇసటట ననస:71-7-741
వయససస:37
లస: పప
95-214/1045

8505 SQX0515635
పపరర: బరరగగలర గగవసదస�

95-214/1046

తసడడ:ద గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-741
వయససస:39
లస: పప
95-214/1047

తసడడ:ద కరటస రరజ గగళళ
ఇసటట ననస:71-7-742
వయససస:34
లస: పప
95-220/853

95-214/1422

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:71-7-737/3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద పసదనమబరరస�
ఇసటట ననస:71-7-741
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరశయఖ బబ రరగగరరల
ఇసటట ననస:71-7-741
వయససస:36
లస: ససస స
8509 SQX1786888
పపరర: లకడక గయతష
స ల

8490 SQX2264307
పపరర: మహన చసత

95-214/1424

భరస : ననగరశశర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:71-7-741
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-741
వయససస:37
లస: పప
8506 SQX1787035
పపరర: వనసకమక బబ రరగగరరల

8489 SQX2300606
పపరర: రమణ బతష
స ల

భరస : శవ
ఇసటట ననస:71-7-740
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-741
వయససస:35
లస: ససస స
8503 SQX0515577
పపరర: బరరగగలర కరశయఖ�

తసడడ:ద వనసకటటష నగరరరర
ఇసటట ననస:71-7-737/1
వయససస:36
లస: పప

8492 SQX2521748
పపరర: శవ కలమయరర చసత

95-214/1036

8487 SQX2163913
పపరర: నగరశ నగరరరర

తసడడ:ద ననగ మలలర శశర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:71-7-737
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:71-7-739/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద ననగనన గయబసల
ఇసటట ననస:71-7-740
వయససస:47
లస: పప
8500 SQX0637132
పపరర: లకడక� రరమబలపలర �

95-214/1040

భరస : వనసకటటశశరరర చసత
ఇసటట ననస:71-7-737/3
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చసత
ఇసటట ననస:71-7-737/3
వయససస:27
లస: పప
8497 SQX2437648
పపరర: ససరఖననరరయణ గయబసల

8486 SQX1520478
పపరర: శక హరర నలల
ర రర

8484 SQX0435396
పపరర: పదమల� ఈరర �

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-647
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:71-7-737/2
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడపల చసత
ఇసటట ననస:71-7-737/3
వయససస:52
లస: పప
8494 SQX2521938
పపరర: జయరరస చసత

95-214/1035

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:71-6-645
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద తమకయఖ�
ఇసటట ననస:71-6-647
వయససస:34
లస: పప
8488 SQX2268035
పపరర: లలతమక నగరరరర

8483 SQX0209841
పపరర: మలర సశరర� బబలగణణ�

8508 SQX2304525
పపరర: వరరకజ గయతష
స ల

95-214/1430

తసడడ:ద సతస రరజ గయతష
స ల
ఇసటట ననస:71-7-743
వయససస:58
లస: పప
95-214/1048

8511 SQX1380492
పపరర: ననగరశశర రరవప గగటటటపరటట

95-214/1049

తసడడ:ద బసవయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:71-7-746
వయససస:60
లస: పప
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8512 SQX2259919
పపరర: భబసకర గగటటటపరటట
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95-214/1431

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:71-7-746
వయససస:36
లస: పప
8515 SQX2166825
పపరర: ననరరయణమక గగటటటపరటట

95-220/1437

95-214/1051

95-214/1054

95-214/1057

95-220/856

95-214/1434

95-214/1062

భరస : అసజయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:36
లస: ససస స
8536 SQX1065482
పపరర: భవరన రరగస

తసడడ:ద మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:32
లస: పప

95-214/1055

8525 MLJ3761624
పపరర: సరసబశవరరవప� గసట�

8528 MLJ3760972
పపరర: జజకకర హహసపసన� షపక�

8531 SQX2112936
పపరర: వనసకటటశశర రజడడర అననరజడడర

95-214/1065

95-214/1058

8520 SQX0209437
పపరర: హహసపసన బ� షపక�

95-214/1053

8523 SQX1389049
పపరర: ఖయససస సరహహబ షపక

95-214/1056

8526 MLJ3761590
పపరర: చనసద� షపక�

95-214/1059

తసడడ:ద ననసర సరహహబ �
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:61
లస: పప
95-214/1060

8529 SQX2152668
పపరర: రమణ రజడడర అననపపరజడడర

95-222/1220

8532 SQX0207175
పపరర: పదశరసత� మలర శశటట �

95-214/1061

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ రజడడర అననరజడడర
ఇసటట ననస:71-7-752
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:30
లస: ససస స

8534 SQX0209072
పపరర: కకటటశశరమక� పసలర�

8535 SQX0209510
పపరర: రరమబలయమక� గయమక�

8537 SQX0486050
పపరర: కమల మలర శశటట �

8540 SQX2410421
పపరర: రమణయఖ కణక
తసడడ:ద వనసకటటశశరలల కణక
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:44
లస: పప

95-214/1433

తసడడ:ద వనసకట ననరరయణ రజడడర అననపపరజడడర
ఇసటట ననస:71-7-751
వయససస:41
లస: పప

95-214/1063

95-214/1064

భరస : వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/1066

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:49
లస: ససస స
95-214/1068

95-214/1050

తసడడ:ద చసదస షపక
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరశరరస�
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:48
లస: ససస స
8539 SQX1065490
పపరర: ససరరసదద బబబయ రరగస

8522 SQX1423904
పపరర: మణణకసఠ సరశమ జ

8517 SQX1266171
పపరర: పరరద బ షపక

భరస : చసద�
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద అహకద హహసపసన�
ఇసటట ననస:71-7-751
వయససస:30
లస: పప

భరస : రమణ రజడడర అననపపరజడడర
ఇసటట ననస:71-7-751
వయససస:37
లస: ససస స
8533 SQX0210096
పపరర: ననగమణణ� ననరబబ యన�

95-214/1052

తసడడ:ద వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద చనసదస
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:39
లస: పప
8530 SQX2152692
పపరర: ననగలకడక అననపపరజడర డ

8519 MLJ3769601
పపరర: వనసకరయమక� జజననల�

95-220/855

భరస : బదసలర ల రరగరపత
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వర రరజ జ
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద చనసద�
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:40
లస: పప
8527 SQX1139014
పపరర: ఖయససస సరహహబ షపక

95-214/1432

భరస : సరసబరజడడర�
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప గయరరకస
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:24
లస: పప
8524 MLJ3761608
పపరర: సససదసలల� షపక�

8516 SQX2353506
పపరర: శరరష షపక

8514 SQX0876359
పపరర: గగటటటపరటట నరహరర బబబయ

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:71-7-746
వయససస:28
లస: పప

భరస : సససదసల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:71-7-748
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సససదసలల�
ఇసటట ననస:71-7-749
వయససస:37
లస: ససస స
8521 SQX1244326
పపరర: కనక ఫణణసదద గయరరకస

95-220/854

భరస : భబసకర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:71-7-746
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:71-7-746
వయససస:51
లస: ససస స
8518 SQX0207076
పపరర: శరరష బబగమ� షపక�

8513 SQX1786854
పపరర: వజయ గగటటటపరటట

8538 SQX0207134
పపరర: ఆవలకక� రరమబలయపలర �

95-214/1067

భరస : పసదమబరరస�
ఇసటట ననస:71-7-753
వయససస:61
లస: ససస స
95-214/1435

8541 SQX0435180
పపరర: గగసఖ షపక

95-214/1069

భరస : కరరమయలయర
ఇసటట ననస:71-7-754
వయససస:32
లస: ససస స
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8542 MLJ3258290
పపరర: ననరన హన� షపక�
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95-214/1070

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:71-7-754
వయససస:50
లస: ససస స
8545 MLJ3760998
పపరర: కరరమయలర � షపక�

95-214/1073

95-214/1076

95-214/1079

95-214/1081

95-214/1084

95-220/1438

95-214/1086

భరస : రరఘవయఖ కరవటట
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:23
లస: ససస స

8555 SQX1861749
పపరర: కరకరర ననగరరరనన

8558 SQX1898451
పపరర: తరరపఠమక కరకరర

8561 SQX2041614
పపరర: లకడక మతషకలరర

8564 SQX1910983
పపరర: శకనవరసరరవప మతషకలరర

95-214/1089

8567 MLJ3761020
పపరర: చచసచసబబబయ బసడడ

95-214/1082

8570 SQX2547008
పపరర: రరఘవయఖ కరవటట
తసడడ:ద మసరసన రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:33
లస: పప

8550 MLJ3241338
పపరర: అరరణకలమయర� కలడనల�

95-214/1078

8553 SQX1833466
పపరర: తరరపతమక కరకరర

95-214/1080

8556 SQX1833441
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కరకరర

95-214/1083

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:71-7-756
వయససస:27
లస: పప
95-221/1150

8559 SQX1894922
పపరర: ననగరరరనన కరకరర

95-222/1116

తసడడ:ద ఎమఎలఎకకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:71-7-756
వయససస:23
లస: పప
95-200/1070

8562 SQX0210161
పపరర: లకడక� బసడడ�

95-214/1085

భరస : చచసచసబబబయ�
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:41
లస: ససస స
95-214/1087

8565 SQX1266379
పపరర: గగపస కకషష బసడడ

95-214/1088

తసడడ:ద చసచస బబబయ బసడడ
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:27
లస: పప
95-214/1090

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:45
లస: పప
95-214/1438

95-214/1075

భరస : మయలకకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:71-7-756
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద మలలర శశర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:33
లస: పప
8569 SQX2167245
పపరర: లకడక రమదదవ కరవటట

95-214/1387

భరస : మలలర శశరరరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద మలలర శశర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:20
లస: పప
8566 MLJ3761038
పపరర: రతస యఖ� ఫసరసగయల�

8552 SQX2229946
పపరర: గరరర శరరపపరపప

8547 AP151000699204
పపరర: ససభబన షపక�

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-755
వయససస:39
లస: పప

భరస : మల కకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:71-7-756
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరనన రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:71-7-756 , 3 LINE
వయససస:21
లస: ససస స
8563 SQX1911007
పపరర: రరజరష కలమయర మతషకలరర

95-214/1077

తసడడ:ద కరకరర మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:71-7-756
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద కజశలయసస�
ఇసటట ననస:71-7-756
వయససస:75
లస: పప
8560 SQX2272003
పపరర: ననగమణణ కరకరర

8549 AP151000705379
పపరర: ననగరశశరమక � కలడనల�

95-214/1072

తసడడ:ద వల�
ఇసటట ననస:71-7-754
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద జజన ఏసస ససకర
ఇసటట ననస:71-07-755
వయససస:21
లస: పప

భరస : అదద శశశసరరజ దదగల
ఇసటట ననస:71-7-756
వయససస:51
లస: ససస స
8557 MLJ3761012
పపరర: ననరరయణ� శశఖమబరర�

95-214/1074

భరస : మయలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-755
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-755
వయససస:43
లస: పప
8554 SQX1151380
పపరర: అపరలమక దదగల

8546 MLJ3764743
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

8544 SQX0536946
పపరర: లల� మదదనననన�

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:71-7-754
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:71-7-754
వయససస:36
లస: పప

భరస : మయలయయదద�ద
ఇసటట ననస:71-7-755
వయససస:41
లస: ససస స
8551 MLJ3761004
పపరర: మయయదద�ద కలడనల�

95-214/1071

భరస : యయదగరరర�
ఇసటట ననస:71-7-754
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబన�
ఇసటట ననస:71-7-754
వయససస:36
లస: పప
8548 MLJ3258415
పపరర: అనత� కలడనల�

8543 MLJ3769676
పపరర: సరసశత� కకనననర�

8568 SQX2167302
పపరర: లకడక మతషకలరర

95-214/1437

భరస : మలర శశర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:47
లస: ససస స
95-214/1479

8571 SQX2046811
పపరర: మలర శశర రరవప మతషకలరర

95-219/848

Deleted

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:46
లస: పప
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8572 SQX2046787
పపరర: మలర శశర రరవప మతషకలరర

95-219/849

8573 AP151000705345
పపరర: రరహసతల � షపక�

తసడడ:ద వనసకట రరమయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:71-7-757
వయససస:46
లస: పప

భరస : మమలయల�
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:60
లస: ససస స

8575 MLJ3761046
పపరర: జజన� షపక�

8576 MLJ3765047
పపరర: శకనవరసరరవప� పసననరర�

95-214/1093

తసడడ:ద మమలయల�
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:37
లస: పప
8578 MLJ3758877
పపరర: ననగరశశరరరవప ఫసరసగయల�

95-214/1096

95-214/1097

8582 SQX1787068
పపరర: వజయలకడక గరడచ

94-236/47

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చససచస
ఇసటట ననస:71-11-515
వయససస:18
లస: పప

8588 NDX2675833
పపరర: దసరర మలర శశరర కలసచల

95-222/1219

భరస : సతఖననరరయణ గననవరపప
ఇసటట ననస:71-182
వయససస:35
లస: ససస స
8599 SQX2069748
పపరర: గరయతద గననవరపప
తసడడ:ద సతఖననరరయణ గననవరపప
ఇసటట ననస:71/182
వయససస:18
లస: ససస స

94-236/48

94-233/997

95-224/1257

95-214/1440

8583 NDX1380930
పపరర: ననజయయ బబగస షపక షపక

8586 NDX2657740
పపరర: షరరఫ షపక

94-236/675

8589 NDX0539106
పపరర: శవ ననగరసదదస ఉపపలతల

95-152/1176

8592 SQX2068633
పపరర: మసరసన వల షపక

94-233/29

95-139/1090

తసడడ:ద నబ
ఇసటట ననస:71-24-2312
వయససస:44
లస: పప
94-154/22

8595 SQX2042182
పపరర: గరయతద గననవరపప

95-201/884

తసడడ:ద సతఖసననరరయణ గననవరపప
ఇసటట ననస:71/182
వయససస:18
లస: ససస స
95-221/1152

8598 SQX2304004
పపరర: గరయతద గననవరపప

95-221/1492

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:71-182
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ గననవరపప
ఇసటట ననస:71-182
వయససస:18
లస: ససస స

8600 MLJ2061505
పపరర: కమలకలమయరర దనసరర

8601 SQX0619510
పపరర: ఆదదలకడక అననపపరజడర డ

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:71-183
వయససస:58
లస: ససస స

94-236/46

తసడడ:ద శరవరణణ ఉపపలతల
ఇసటట ననస:71-14-915
వయససస:35
లస: ససస స

8594 NDX2047604
పపరర: హరరత ఆకలరరత

8597 SQX1834654
పపరర: సతఖననరరయణ గననవరపప

8580 SQX2432615
పపరర: తరరపతమక మయకలక

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:71-11-462
వయససస:48
లస: పప

భరస : భబనస శకనవరస ఆకలరరత
ఇసటట ననస:71-49
వయససస:32
లస: ససస స
95-221/1151

95-214/1095

తసడడ:ద ఘనసన సరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:71-11-447
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఫజలలదదదన మహమకద
ఇసటట ననస:71-21-2178
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:71-24-2312
వయససస:21
లస: పప
8596 SQX1957133
పపరర: ససకనఖ గననవరపప

95-220/857

భరస : రరజరశ కలసచల
ఇసటట ననస:71-13-649
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద పరరషష ఖరతవథ
ఇసటట ననస:71-14-936
వయససస:25
లస: పప

8577 AP151000699088
పపరర: రరజ ఫసరసగయల�

భరస : వనలలగగసడ సరశమ మయకలక
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:41
లస: ససస స

8585 NDX1380948
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక షపక

94-233/998 8591 SQX0471573
8590 NDX2640191
పపరర: శవ హనసమయన ననయక ఖరతవథ
పపరర: కలబబద బబగస మహమకద

8593 SQX2073682
పపరర: మబనన షపక

95-214/1439

తసడడ:ద ఘనసన సరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:71-11-447
వయససస:26
లస: పప
94-236/676

95-214/1092

తసడడ:ద రతస యఖ�
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆదదరజడడన గరడచ
ఇసటట ననస:71-7-759
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఘనసన సరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:71-11-447
వయససస:62
లస: ససస స
8587 NDX2658086
పపరర: వశ చససచస

95-214/1094

తసడడ:ద వనలల గగనర యయ మయకలక
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద ఆదదరజడడర గరదచ
ఇసటట ననస:71-7-759
వయససస:23
లస: పప
8584 NDX1381284
పపరర: మరరబ షపక షపక

8579 SQX2426641
పపరర: వనలలగగసడ సరశమ మయకలక

8574 AP151000705104
పపరర: లకడక గరడడతతరర

భరస : చసదదరరవప
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద రతస యఖ�
ఇసటట ననస:71-7-758
వయససస:50
లస: పప
8581 SQX1827815
పపరర: ససరరసదద రజడడర గరదచ

95-214/1091

95-214/1100

95-221/1153

భరస : శకనవరసరజడడర అననపపరజడడర
ఇసటట ననస:71-183
వయససస:39
లస: ససస స
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95-221/1154 8603 SQX1898279
8602 SQX0622324
పపరర: శరసత ననరరయణరజడడర అననపపరజడడర
పపరర: తదజ కసచరర

తసడడ:ద సతఖననరరయణ అననపపరజడర డ
ఇసటట ననస:71-183
వయససస:47
లస: పప
8605 SQX1425777
పపరర: శవరరమకకషషయఖ కసచరర

భరస : చరసజవ కసచరర
ఇసటట ననస:71-184
వయససస:22
లస: ససస స
95-221/1157

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:71-184
వయససస:59
లస: పప
8608 SQX1897826
పపరర: వరణణ దనసరర

8606 SQX2230183
పపరర: రరజఖ లకడక ఆళళ

95-221/1158

8609 SQX1888742
పపరర: భవన నననపననన

95-221/1493

8612 SQX2315935
పపరర: ససబస రతనస రరయ

95-221/1156

8607 SQX2297398
పపరర: శవ శసకర రజడడర అలర

95-224/1595

తసడడ:ద లసగ రజడడర అలర
ఇసటట ననస:71-184/3
వయససస:42
లస: పప
95-221/1159

భరస : వనసకటటశశర రరవప నననపననన
ఇసటట ననస:71-184/4
వయససస:29
లస: ససస స
95-221/1494

8604 SQX1425769
పపరర: మలలర శశరర కసచరర

భరస : శవరరమకకషషయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:71-184
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రజడడర ఆళళ
ఇసటట ననస:71-184/3
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరజసదద దనసరర
ఇసటట ననస:71-184/4
వయససస:22
లస: ససస స
8611 SQX2315687
పపరర: శకనవరససలల రరయ

95-221/1155

8610 SQX1891969
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నననపననన

95-224/1106

తసడడ:ద పపననయఖ నననపననన
ఇసటట ననస:71-184/4
వయససస:32
లస: పప
95-221/1495

8613 SQX2315729
పపరర: పదతతఖష రరయ

95-221/1496

తసడడ:ద శకరరమయలల రరయ
ఇసటట ననస:71-210-1 , HUDA ROAD
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరససలల రరయ
ఇసటట ననస:71-210-1 , HUDA ROAD
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరససలల రరయ
ఇసటట ననస:71-210-1 , HUDA ROAD
వయససస:23
లస: ససస స

8614 SQX0850610
పపరర: లకడక శరరధ రరచనకలలయర

8615 SQX0414011
పపరర: సరసశత బ

95-224/1109
8616 SQX0850602
పపరర: వనసకట రమణమబరరస రరచకళళ

95-224/1107

భరస : వనసకట రమణ మబరరస రరచనకలలయర
ఇసటట ననస:71-214
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరససససగ
ఇసటట ననస:71-214
వయససస:47
లస: ససస స

8617 SQX0414144
పపరర: రమమశ ఎస�

8618 SQX1658178
పపరర: వమల మబడవతష

95-224/1110

తసడడ:ద అపరలరరవప�
ఇసటట ననస:71-214
వయససస:25
లస: పప
8620 SQX2177053
పపరర: శకనవరస రరవప కకలర పర

95-214/1392

95-224/1597

95-224/1599

తసడడ:ద మలర కరరరననరరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:71-240
వయససస:49
లస: పప

8624 SQX2233021
పపరర: ఉమ దదవ కకతస

8627 SQX2172278
పపరర: ననగబబబయ డనడక

8630 SQX2390326
పపరర: ససత మహలకడక నసబబరర
భరస : కకసడల రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:71-240
వయససస:34
లస: ససస స

95-224/1112

తసడడ:ద అరర ననయక మబడవతష
ఇసటట ననస:71-214/2,I P D COLONY LAST
వయససస:42
లస: పప
95-224/1596

భరస : శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:71-234
వయససస:37
లస: ససస స
95-221/1497

8625 SQX2172294
పపరర: గసగర బబబయ డనడక

95-224/1598

తసడడ:ద కకటమసరశమ డనడక
ఇసటట ననస:71-237
వయససస:65
లస: పప
95-224/1600

తసడడ:ద గసగబబబయ డనడక
ఇసటట ననస:71-237
వయససస:27
లస: పప
95-217/957

8619 SQX1658145
పపరర: మలలర ననయక మబడవతష

95-215/1548 8622 SQX2177038
8621 SQX2279891
పపరర: హహమ సరయ మమరఖ గయపస కకలర పర
పపరర: లకడకన ససమత కకలర పర

భరస : ననగజసదద రరవప కకతస
ఇసటట ననస:71-237
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద గసగర బబబయ డనడక
ఇసటట ననస:71-237
వయససస:48
లస: ససస స
8629 SQX2392801
పపరర: కకసడల రరవప నసబబరర

95-224/1111

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:71-234
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద హనసమసత రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:71-235
వయససస:50
లస: పప
8626 SQX2172286
పపరర: రతనమక డనడక

తసడడ:ద గగరర శసకరరరవప
ఇసటట ననస:71-214
వయససస:49
లస: పప

భరస : మలలర ననయక మబడవతష
ఇసటట ననస:71-214/2,I P D COLONY LAST
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:71-234
వయససస:51
లస: పప
8623 SQX2265270
పపరర: శకనవరస రరవప వటట
ర రర

95-224/1108

8628 SQX2392629
పపరర: పసదయసకర నసబబరర

95-215/1549

తసడడ:ద కకసడల రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:71-240
వయససస:18
లస: ససస స
95-221/1498

8631 SQX2440550
పపరర: ససరరష బబబయ నసదసరరపరటట

95-221/1499

భసధసవప: మలలర శశర రరవప మయలలర సరరజ
ఇసటట ననస:71-251/1
వయససస:18
లస: పప
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8632 SQX1960178
పపరర: మయసతనజ బబగయమ
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95-219/783

భరస : మహబబబ ఖయన
ఇసటట ననస:71-260
వయససస:48
లస: ససస స
8635 SQX2028892
పపరర: భబగఖజజఖత

95-219/845

Deleted
95-212/1018

భరస : గణణశ మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:71-287
వయససస:32
లస: ససస స
8641 SQX1853753
పపరర: వనసకరయయమక మననస

95-221/1162

95-219/1126

95-222/1484

8639 SQX0386714
పపరర: అసజల కరకరన కరకరన

8642 SQX0622381
పపరర: ననగయఖ మసతద మసతద

8645 SQX2207041
పపరర: సతఖ సదససస మట

8648 SQX2248763
పపరర: నవన కరజకదన సల

95-221/1502

8651 SQX2016269
పపరర: హనసమయన ననయక ధరరవథ

95-205/761

8654 SQX1994458
పపరర: లకడక తషలశ కలపలస
తసడడ:ద రసగరరరవప కలపలస
ఇసటట ననస:72-9-440
వయససస:22
లస: ససస స

8656 SQX1917426
పపరర: సరయ కకరణ బబ పలన

8657 SQX2005940
పపరర: సరసశత వరగరర

95-211/889

భసధసవప: సరయ రరఖ బబ పలన
ఇసటట ననస:72/24/2
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:72-81-321
వయససస:51
లస: ససస స

95-221/1163

8660 SQX1629346
పపరర: మరరఫ � షపక
తసడడ:ద ఖదదర షపక
ఇసటట ననస:72-81-321
వయససస:23
లస: పప

8637 SQX1981497
పపరర: జగదదష ననయక మయదనవతష

95-224/1113

తసడడ:ద మలలర ననయక మయదనవతష
ఇసటట ననస:71-283
వయససస:19
లస: పప
8640 SQX0497669
పపరర: లకడక తహరర జజనర

95-221/1161

8643 SQX1853746
పపరర: కకటటశశరరవప మననస

95-221/1164

తసడడ:ద షపశయఖ మననస
ఇసటట ననస:71-297
వయససస:72
లస: పప
95-221/1500

8646 SQX2259653
పపరర: అవననశ కరజకదన సల

95-221/1501

తలర : సతఖ సదససస మత
ఇసటట ననస:71-299
వయససస:18
లస: పప
95-224/1601

8649 SQX2046639
పపరర: హహమ కలమయర ససలయసన

95-219/847

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ససలయసన
ఇసటట ననస:71-320
వయససస:20
లస: పప
95-179/881

95-2/1367

8652 SQX1011808
పపరర: ఉదయ రరధన కకషష కకరణ
గయడడవరడన
తసడడ:ద చన ననగ రతనస
ఇసటట ననస:72-2-71
వయససస:31
లస: పప
8655 SQX2237550
పపరర: ఖయధర బబష షపక

95-179/25

95-186/659

తసడడ:ద ఫజరరలయ షపక
ఇసటట ననస:72-12-497
వయససస:26
లస: పప
95-18/1043

భరస : సతఖననరరయణ వరగగర
ఇసటట ననస:72-42/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-181/932

95-219/844

భరస : శవ మలర ఖయరరననరరవప జజనర
ఇసటట ననస:71-297
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయ ననయక ధరరవథ
ఇసటట ననస:72-2-27
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద జగన మహన రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:72-2-158
వయససస:33
లస: పప

8659 SQX1629338
పపరర: గగససయయ షపక

95-221/1160

తసడడ:ద ససనల
ఇసటట ననస:71-299
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హహసపన సయద
ఇసటట ననస:71-320
వయససస:28
లస: ససస స
8653 SQX2418622
పపరర: నగరజ రరమశశటట

Deleted

తసడడ:ద సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:71-277
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససనల కరజకదన సల
ఇసటట ననస:71-299
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససనల కరజకదన సల
ఇసటట ననస:71-299
వయససస:40
లస: ససస స
8650 SQX2230621
పపరర: శలక సయద

95-222/1429

తసడడ:ద సస మయఖ మసతద
ఇసటట ననస:71-297
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద ససనల కరజకదన సల
ఇసటట ననస:71-299
వయససస:20
లస: ససస స
8647 SQX2543916
పపరర: సతఖ సదససస మత

8636 SQX2162097
పపరర: భబగఖజజఖత

8634 SQX2031524
పపరర: గగపస తదజ

తసడడ:ద సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:71/277
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకషష కరకరన
ఇసటట ననస:71-297
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప మననస
ఇసటట ననస:71-297
వయససస:67
లస: ససస స
8644 SQX2545598
పపరర: నవన కరజకదన సల

95-6/957

భరస : సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:71/277
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద సదన శవ రరవప
ఇసటట ననస:71/277
వయససస:23
లస: ససస స

8638 SQX2373892
పపరర: రరవత మధసరరసతకస

8633 SQX2031607
పపరర: పదనకవత

8658 SQX1629320
పపరర: సరయపసదయయ బబ కరకశస

95-181/931

తసడడ:ద పపలయరరరవప బబ కరకశస
ఇసటట ననస:72-81-321
వయససస:24
లస: ససస స
95-181/933

8661 SQX1083823
పపరర: అబదహస బబసస

95-90/625

తసడడ:ద చనన దదవర సహయస
ఇసటట ననస:72-85-132
వయససస:37
లస: పప
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పపరర: సరససస నస� దసరరర�
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95-90/626

తసడడ:ద చననఏసస�
ఇసటట ననస:72-85-132
వయససస:54
లస: పప
8665 SQX2373629
పపరర: మసరసన వల సయద

95-215/1557

8666 SQX2286268
పపరర: షహహద సయద

95-220/1441

8669 SQX1964527
పపరర: అననష బబబయ మమమసనరర
తసడడ:ద ఓబయలలష మమమసనరర
ఇసటట ననస:72-231/162
వయససస:25
లస: పప

8671 MLJ1832815
పపరర: ధరకననయక ఇసరరవత

8672 MLJ1832856
పపరర: లలతనబబయ ఇసరరవత

95-186/118

తసడడ:ద రరమకకటట ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ఠరవపరరఖననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-2
వయససస:48
లస: ససస స
8677 SQX1512699
పపరర: కకషష ననయక ఇసర వత

95-186/124

95-186/127

95-186/130

తలర : వమల
ఇసటట ననస:73-1-4
వయససస:27
లస: ససస స
8689 SQX1753359
పపరర: లకడక ననరరయణ కరతనవత
తసడడ:ద సరసబననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:26
లస: పప

95-186/119

95-186/122

8670 SQX1753300
పపరర: లకడక బబయ ఇసరరవత

95-186/117

8673 MLJ1832807
పపరర: బబలయజననయక ఇసరరవత

8676 AP151000678108
పపరర: జగరనబబయ ఇసరరవత

95-186/125 8679 SQX0616193
8678 SQX1189829
పపరర: హనసమసత ననయక ఇసరరవథ
పపరర: తనవప ననయక ఇసరరవత

8681 SQX1152545
పపరర: లకడక బబయ నననవథ

8684 SQX0848168
పపరర: ననయక ననననయతస వ

8687 SQX1753250
పపరర: కలమయరర బబయ కరతనవత

8690 SQX1753334
పపరర: సకల
క ననయక కరతనవత
తసడడ:ద సరసబననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:28
లస: పప

95-186/120

95-186/123

భరస : తవపరఖననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-2
వయససస:90
లస: ససస స
95-186/126

తసడడ:ద శవ ననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-2
వయససస:31
లస: పప
95-186/128

8682 AP151000678047
పపరర: సస మబబయ ననననవత

95-186/129

భరస : వనసకటరరవప ననననవత
ఇసటట ననస:73-1-3
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/287

8685 SQX0285072
పపరర: జయలకడక� కరలలత�

95-186/131

భరస : ననగరశశరరరవప� కరలలత
ఇసటట ననస:73-1-4
వయససస:37
లస: ససస స
95-186/132

భరస : నరసససహ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:28
లస: ససస స
95-186/134

95-220/1440

తసడడ:ద రరమకకటట ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-1/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద వనసగళళక వప
ఇసటట ననస:73-1-3
వయససస:29
లస: పప
95-215/288

8667 SQX2286250
పపరర: మసరసన వల సయఖద

భరస : ధరరక ననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-1-1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : తవ ననయక నననవథ
ఇసటట ననస:73-1-3
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : వనసకటరరవప ననననవత
ఇసటట ననస:73-1-3
వయససస:37
లస: పప
8686 SQX0926311
పపరర: దసరరర లయవరణఖ కకరరక

95-1/889

తసడడ:ద ససవర ననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ఠరవపరరఖననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-2
వయససస:65
లస: పప
8683 MLJ3230497
పపరర: తనవ ననయక ననననవత

8675 AP151000678140
పపరర: గసగరబబయ ఇసరరవత

95-215/1556

తసడడ:ద గరల షరహహద
ఇసటట ననస:72-126
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవరననయ ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-2
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ ననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-2
వయససస:27
లస: పప
8680 AP151000678087
పపరర: శవరననయక ఇసరరవత

95-220/1439

భరస : బబలయజననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-1/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-186/121

8664 SQX2376135
పపరర: షహహద సయద

తసడడ:ద గల షహహద సయద
ఇసటట ననస:72-126
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద గరల షరహహద
ఇసటట ననస:72-126
వయససస:23
లస: పప

భరస : కరశ వనసకట శవ వర పదసరదరరవప
ఇసటట ననస:72-154
వయససస:52
లస: ససస స

8674 AP151000678111
పపరర: రరకకకణణబబయ ఇసరరవత

95-223/821

భరస : వనయ కలమయర కకపలరపప
ఇసటట ననస:72-85-132
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద గల షహహద సయద
ఇసటట ననస:72-126
వయససస:21
లస: పప
8668 SQX2388239
పపరర: మసగరతనస కకలశశటట

8663 SQX1521229
పపరర: అరరణన కకపలరపప

8688 AP151000678032
పపరర: అలవనలలబబయ కరతనవత

95-186/133

భరస : సరసబననయక కరలలత
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:50
లస: ససస స
95-186/135

8691 SQX1753235
పపరర: నరసససహ ననయక కరతనవత

95-186/136

తసడడ:ద సరసబ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:31
లస: పప

Page 295 of 389

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17

8692 AP151000678088
పపరర: సరసబననయక కరతనవత

95-186/137

తసడడ:ద హహననఖననయక కరతవత
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:57
లస: పప

8693 SQX0999524
పపరర: కలమయరర బబయ కజటబవత

95-215/289

భరస : నరసససహ ననయక
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:28
లస: ససస స

8695 SQX0999532
పపరర: సకల
క ననయక కజటబవత

95-215/291

తసడడ:ద సరసబ ననయక
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:27
లస: పప
95-186/139

భరస : దదవపజ జరరలల
ఇసటట ననస:73-1-6
వయససస:45
లస: ససస స

8696 SQX0999516
పపరర: నరసససహ ననయక కజటబవత

95-215/292

95-186/191

8697 MLJ3231339
పపరర: జరమనన బబయ� �

8699 AP151000678016
పపరర: లకడక కరతనవత

95-186/140

8700 AP151000678079
పపరర: దదవపజ జరపల

8702 SQX1941202
పపరర: హరర గయగయలలత

95-186/192

8703 MLJ3231305
పపరర: వమలయబబయ జరపల

తసడడ:ద మసగయఖ గయగయలలత
ఇసటట ననస:73-1-6,CHAKALIGUNTA
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస ననయక జరరలల
ఇసటట ననస:73-1-7
వయససస:45
లస: ససస స

8704 SQX0287177
పపరర: రరమయ ననయక ధనరరవత

8705 AP151000678009
పపరర: శకనస ననయక జరపల

8706 SQX2207868
పపరర: రహహస షపక

తసడడ:ద రరమయలల ననయక ధనరరవత
ఇసటట ననస:73-1-7
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద శసకర ననయక జరరలల
ఇసటట ననస:73-1-7
వయససస:48
లస: పప

8707 SQX2045805
పపరర: రమమష మయతనఖల

8708 SQX2045821
పపరర: రమణమక మయతనఖల

95-215/1302

తసడడ:ద ణయక రరజ
ఇసటట ననస:73-1-9
వయససస:51
లస: పప
8710 AP151000678037
పపరర: పరరశత పరనసగగతష�
భరస : ననగరశశరరరవప� పరనసగగతష
ఇసటట ననస:73-1-10
వయససస:46
లస: ససస స
8713 AP151000678020
పపరర: ననగరశశరరరవప పరనసగగతష
తసడడ:ద గబరరఖననయక పరనసగగతష
ఇసటట ననస:73-1-10
వయససస:55
లస: పప

95-186/144

95-215/1303

8711 AP151000678038
పపరర: వమల బయ కకరక

8714 SQX1983113
పపరర: దసరర లయవణఖ కకరక

భరస : జననరర న ననయయడడ పమయజల
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:44
లస: ససస స

8709 AP151000678039
పపరర: నరకలయబబయ బబహర

95-186/145

8712 AP151000678036
పపరర: ఝగరకబబయ పరనసగగతష

95-186/148

భరస : గయసడఖననయక పరనసగగతష
ఇసటట ననస:73-1-10
వయససస:75
లస: ససస స
95-186/150

8715 SQX1753524
పపరర: అరరణనబబయ ఇసరరవత

95-186/151

భరస : కకషస ర ననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:27
లస: ససస స
95-186/153

తసడడ:ద శకనస ననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:28
లస: పప

95-186/155 8720 SQX1370824
8719 MLJ3230315
పపరర: శకనస ననయక ఇసరరవత ఇసర వత
పపరర: పదనకవత పమయజల

తసడడ:ద జయరరస ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:53
లస: పప

95-186/147

తసడడ:ద బక ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-10
వయససస:27
లస: ససస స

95-186/152 8717 SQX1753409
8716 AP151000678028
పపరర: నననసకబబయ ఇసరరవత ఇసర వత
పపరర: కరరరసక ననయక ఇసరరవత

భరస : శకనస ననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:47
లస: ససస స

95-186/717

భరస : రరఘవనసదద బబహర
ఇసటట ననస:73-1-10
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బక ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-10
వయససస:47
లస: ససస స
95-186/149

95-186/142

తసడడ:ద బబజ షపక
ఇసటట ననస:73-1-8
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:73-1-9
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/146

95-186/141

తసడడ:ద అసబదయయ� జరరలల
ఇసటట ననస:73-1-6
వయససస:47
లస: పప

భరస : హరరననయక గయగయలలత
ఇసటట ననస:73-1-6,CHAKALIGUNTA
వయససస:38
లస: ససస స
95-186/143

95-186/138

భరస : రవ� �
ఇసటట ననస:73-1-6
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బకక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-1-6
వయససస:53
లస: ససస స

8701 SQX1941194
పపరర: పరపరబబయ గయగయలలత

95-215/290

తసడడ:ద సరసబ ననయక
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద సరసబ ననయక
ఇసటట ననస:73-1-5
వయససస:32
లస: పప

8698 AP151000678078
పపరర: సరసబ జరపల

8694 SQX1011394
పపరర: లకకక ననరరయణ కరతనవత

8718 SQX1753532
పపరర: కకషస ర ననయక ఇసరరవత

95-186/154

తసడడ:ద శకనస ననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:30
లస: పప
95-215/293

8721 SQX0699892
పపరర: కరరరసక ననయక ఇసరరవత

95-215/294

తసడడ:ద శకనస ననయక
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:28
లస: పప
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95-215/295 8723 SQX0292441
8722 SQX1269621
పపరర: జననరరన ననయయడడ పరమయజల
పపరర: లకడక కరతనవత

తసడడ:ద రరమ లసగమ ననయయడడ పరమయజల
ఇసటట ననస:73-1-11
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద సస మననయక కరతవత
ఇసటట ననస:73-1-12
వయససస:36
లస: ససస స

8725 SQX0022327
పపరర: శవపడడ ననయక కరతనవత

8726 SQX2223147
పపరర: కనకమక దలయయ

95-186/158

తసడడ:ద సస మ ననయక కరతవత
ఇసటట ననస:73-1-12
వయససస:32
లస: పప
8728 SQX0488031
పపరర: మణణ కరతనవత�

95-215/296

95-186/675

95-186/160

95-215/298

95-186/161

95-186/676

8738 SQX0999540
పపరర: నరసయఖ తలపననన

8741 SQX1753458
పపరర: మయధవ రజడడర అనననపపరస

95-215/301

8746 SQX1104546
పపరర: పరరశత భబయ ఇసరరవత
ఇసర వత
భరస : వజయ ననయక ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-14
వయససస:25
లస: ససస స

95-186/163

8749 SQX0488452
పపరర: పరరశత ననననవత

95-215/304

95-186/677

95-215/299

95-186/674

8733 SQX1753540
పపరర: లచచమక తలపననన

95-186/159

8736 SQX2120848
పపరర: భవన దలలస

95-186/678

8739 SQX2121523
పపరర: యశశద రరణణ మయతనఖల

95-186/679

భరస : అపలరరవప
ఇసటట ననస:73-1-12/6
వయససస:26
లస: ససస స
95-186/162

8742 SQX1313998
పపరర: నలయబబయ ఇసర వరత

95-215/300

భరస : రరసబబబయ ననయక ఇసర వరత
ఇసటట ననస:73-1-13
వయససస:30
లస: ససస స
95-215/302

8747 MLJ3230240
పపరర: రరసబబబయ ఇసరరవత

95-186/164

95-215/303
8745 SQX1096479
పపరర: వనసకట రరవప ననయక ఇసర వతష

తసడడ:ద జయరరస ననయక
ఇసటట ననస:73-1-13
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటబదవప ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-1-14
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ససబబన షపక
ఇసటట ననస:73-1-16
వయససస:87
లస: ససస స

8730 SQX2120749
పపరర: శకనవరసరరవప బసగరరర

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:73-1-12/5
వయససస:27
లస: ససస స

8744 SQX1096461
పపరర: వజయ కలమయర ననయక
ఇసరనవతష
తసడడ:ద వనసకట రరవప ననయక
ఇసటట ననస:73-1-13
వయససస:27
లస: పప

8750 SQX1983014
పపరర: HAMUDDIN షపక

95-186/673

భరస : నరసయఖ తలపననన
ఇసటట ననస:73-1-12/5
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరజడడర అనననపపరస
ఇసటట ననస:73-1-12/13
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప ననయక ఇసరరవతష
ఇసటట ననస:73-1-13
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:73-1-15
వయససస:30
లస: ససస స

8735 SQX2121895
పపరర: పరరశత మయతనఖల

8727 SQX2223162
పపరర: అపలరరవప మయతనఖల

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:73-1-12/3
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద గయరరసరశమ
ఇసటట ననస:73-1-12/5
వయససస:58
లస: పప

భరస : మయధవ రజడడర అనననపపరస
ఇసటట ననస:73-1-12/13
వయససస:37
లస: ససస స
8743 SQX1096362
పపరర: జయరరస ననయక ఇసరరవతష

95-215/297

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:73-1-12/5
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:73-1-12/5
వయససస:43
లస: ససస స
8740 SQX1753441
పపరర: తషలసస అనననపపరస

8732 SQX2121937
పపరర: మమరర దళళరర

95-186/157

తసడడ:ద రమమష
ఇసటట ననస:73-1-12
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనస దళళరర
ఇసటట ననస:73-1-12/4
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరర సరశమ తలపననన
ఇసటట ననస:73-1-12/5
వయససస:52
లస: పప
8737 SQX0999557
పపరర: లకకమక తలపననన

95-186/672

తసడడ:ద దసలయఖ
ఇసటట ననస:73-1-12
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద ఏసస
ఇసటట ననస:73-1-12/3
వయససస:24
లస: పప
8734 SQX1753656
పపరర: నరసయఖ తలపననన

8729 SQX1096495
పపరర: సస మయ ననయక కరతవథ

8724 MLJ3230901
పపరర: భకకన కరతనవత

భరస : సస మననయక� కరతవత
ఇసటట ననస:73-1-12
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:73-1-12
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవపడడ ననయక�
ఇసటట ననస:73-1-12
వయససస:30
లస: ససస స
8731 SQX2250116
పపరర: పదభయ మయడడగయల

95-186/156

95-186/165
8748 MLJ3230919
పపరర: తషలసస భబయ నననవత నననవత

భరస : చమన లయల నననవత
ఇసటట ననస:73-1-15
వయససస:63
లస: ససస స
95-3/987

8751 SQX1982875
పపరర: ఖయయఖస షపక

95-5/922

తసడడ:ద ససబబన షపక
ఇసటట ననస:73-1-16
వయససస:61
లస: పప
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8752 SQX1983121
పపరర: మమనక బయచచపలర
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95-186/166

తసడడ:ద శవ రజడడర బయచచపలర
ఇసటట ననస:73-1-16
వయససస:25
లస: ససస స
8755 SQX2209971
పపరర: సరతనజ బబగస షపక

95-186/686

95-211/890

95-186/170

95-211/891

భరస : సతష ననయక జతతదతష
ఇసటట ననస:73-1-19
వయససస:30
లస: ససస స
8767 SQX0991786
పపరర: చననన ననననవత

95-186/174

95-186/177

95-186/180

తసడడ:ద భమననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-23
వయససస:42
లస: పప

95-186/171

8765 SQX0488064
పపరర: సరగజ ననననవత

95-215/306

8771 AP151000678153
పపరర: శకనస ననయక ననణనవత

8774 AP151000678043
పపరర: లకకకబబయ ననణనవత

95-186/182

8777 SQX1754068
పపరర: రరజ మమగరవత

8780 AP151000678077
పపరర: భమననయక కకరరక
తసడడ:ద తషలశననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-23
వయససస:63
లస: పప

8760 MLJ3230927
పపరర: రగజజ బబయ వనసకలఢదత

95-186/169

8763 AP151000678040
పపరర: దదవలబబయ వనణనవత

95-186/172

8766 SQX0287250
పపరర: బయజన� సణనవత�

95-186/173

భరస : రసగర� సనవత
ఇసటట ననస:73-1-20
వయససస:36
లస: ససస స
95-186/175

95-186/176
8769 SQX1246165
పపరర: భబనస పదకరశ ననయక ననననవరత

తసడడ:ద శకనస ననయక నననవత
ఇసటట ననస:73-1-21
వయససస:24
లస: పప
95-186/178

8772 SQX1981224
పపరర: గణణశ ననననవత

95-186/179

తసడడ:ద శకనస ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:73-1-21
వయససస:20
లస: పప
95-186/181

8775 SQX0488288
పపరర: సస నబ ననననవత

95-215/307

భరస : సస మయ ననయక
ఇసటట ననస:73-1-21/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-186/183

తసడడ:ద సస మయ
ర ననయక మమగరవత
ఇసటట ననస:73-1-22
వయససస:42
లస: పప
95-186/185

95-186/168

భరస : శసకర దదవళళబయ
ఇసటట ననస:73-1-19
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పసదరరససససగ నననవత
ఇసటట ననస:73-1-21/1
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : రరజ మమగరవత
ఇసటట ననస:73-1-22
వయససస:37
లస: ససస స
8779 MLJ3230489
పపరర: బబలయజ ననయక కకరరక

8762 MLJ3231065
పపరర: వనసకట ససవర ననగరశశర
రరవపననయక వనసకలఢదత
తసడడ:ద ససధనకర ననయక వనసకలఢదత
ఇసటట ననస:73-1-18
వయససస:43
లస: పప

8768 AP151000678041
పపరర: బబ డకబబయ ననణనవత

8757 SQX1104538
పపరర: రమఖ శక ఇసర వరత

భరస : వనసకట శవ ననగరశశర రరవప ననయక వనసకలఢ
ఇసటట ననస:73-1-18
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదరరమ సససగ నననవత
ఇసటట ననస:73-1-21
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట ననయక నననవథ
ఇసటట ననస:73-1-21/1
వయససస:27
లస: ససస స
8776 SQX1754076
పపరర: ననగమణణ మమగరవత

95-215/305

భరస : శకనస ననయక నననవత
ఇసటట ననస:73-1-21
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస ననయక నననవత
ఇసటట ననస:73-1-21
వయససస:25
లస: పప
8773 SQX1440767
పపరర: దనసర లకడక ననననవరత

8759 SQX0699819
పపరర: బబలకకషష ననయక ఇసరరవత

95-186/685

భరస : బబల కకషష ననయక ఇసర వరత
ఇసటట ననస:73-1-17
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : భమయ ననయక
ఇసటట ననస:73-1-19
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హహరర ననయక నననవత
ఇసటట ననస:73-1-20
వయససస:47
లస: ససస స
8770 SQX1257766
పపరర: రరస ననయక నననవత

95-186/687

తసడడ:ద గగవసద ననయక
ఇసటట ననస:73-1-17
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససధనకర ననయక వకలడవత
ఇసటట ననస:73-1-18
వయససస:63
లస: ససస స
8764 SQX1724004
పపరర: తషలసస జతతదతష

8756 SQX2252450
పపరర: మహబ బఇవనస షపక

8754 SQX2209989
పపరర: ఖయయఖస షపక

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:73-1-16
వయససస:59
లస: పప

భరస : బబబయ షపక
ఇసటట ననస:73-1-16
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద గగవసదస ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:73-1-17
వయససస:22
లస: పప
8761 AP151000678070
పపరర: చసదనదవతబబయ వరకలడనవత

95-186/167

భరస : బబబయ షపక
ఇసటట ననస:73-1-16
వయససస:89
లస: ససస స

భరస : కయబఖమ షపక
ఇసటట ననస:73-1-16
వయససస:51
లస: ససస స
8758 SQX1723725
పపరర: జయరరస బబబయ ఇసరరవథ

8753 SQX1983287
పపరర: మహబ షపక

8778 AP151000678124
పపరర: లకకకబబయ కకరరక

95-186/184

భరస : భమననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-23
వయససస:57
లస: ససస స
95-186/186

8781 SQX2445989
పపరర: కమల భబయ కకరక

95-186/688

భరస : బబలయజ ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-23
వయససస:34
లస: ససస స
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8782 SQX1087304
పపరర: సరయ కలయఖణణ కకరక
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95-215/308

భరస : గగవసదస ననయక
ఇసటట ననస:73-1-23
వయససస:27
లస: ససస స
8785 AP151000678005
పపరర: లకకయఖ కకరరక

95-186/188

95-186/190

95-186/195

95-186/198

95-215/311

95-185/911

95-215/1305

తసడడ:ద శకనవరసరరవప గసడడరర
ఇసటట ననస:73-2-33
వయససస:23
లస: పప

8795 AP151000678081
పపరర: కసన
స రర కకసడపననన

8798 SQX0287185
పపరర: వమల� ధదరరవత�

8801 SQX2209096
పపరర: రమణ తషపరకలల

8804 SQX1735745
పపరర: వజయలకడక యయదనల

95-186/201

8807 SQX1799121
పపరర: చచసతనఖ కలమయర జజగయ

95-186/199

8810 SQX1910090
పపరర: ఏసస బబబయ గయతస కకసడ
తసడడ:ద ఏసస రతనస గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-2-33
వయససస:25
లస: పప

8790 SQX1981232
పపరర: ససమతదబబయ ననననవత

95-186/194

8793 SQX0580951
పపరర: మహమకద� అలషసక�

95-186/197

8796 SQX2237360
పపరర: శవయఖ దలలస

95-186/680

తసడడ:ద రరజ
ఇసటట ననస:73-1-1213
వయససస:33
లస: పప
95-186/200

8799 SQX2165058
పపరర: ససబదమణఖస తషపరకలల

95-185/910

తసడడ:ద చచసచయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:73-2-28
వయససస:41
లస: పప
95-186/729

8802 SQX2237402
పపరర: దనశరక బతష
స ల

95-186/730

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-2-29
వయససస:25
లస: ససస స
95-215/312

8805 SQX0486340
పపరర: హరరబబబయ యయదనల�

95-215/313

తసడడ:ద ననగయఖ�
ఇసటట ననస:73-2-30/1
వయససస:36
లస: పప
95-186/202

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ జజగయ
ఇసటట ననస:73-2-31
వయససస:33
లస: పప
95-185/174

95-186/189

తసడడ:ద బబబయసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:73-1-199
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరర బబబయ యయదనల
ఇసటట ననస:73-2-30/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చచసతనఖ కలమయర జజగయ
ఇసటట ననస:73-2-31
వయససస:26
లస: ససస స
8809 SQX1825934
పపరర: అవననష గసడడరర

95-186/196

భరస : ససబదహకణఖస తషపరకలల
ఇసటట ననస:73-2-28
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద చచనన కకషష యయదనల
ఇసటట ననస:73-2-30
వయససస:18
లస: పప
8806 SQX1799139
పపరర: వమల దదవ జజగయ

8792 SQX0580936
పపరర: చల కకస షపక

8787 SQX0287268
పపరర: హనసమసతరరవప� కలరరక�

తసడడ:ద రసగ ననననవత
ఇసటట ననస:73-1-191
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమయ� దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-27
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబదమణఖస తషపరకలల
ఇసటట ననస:73-2-28
వయససస:18
లస: పప
8803 SQX2015170
పపరర: రరధ కకషష యయదనల

95-186/193

భరస : రరజజరరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:73-1-377
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద చన సససదన�
ఇసటట ననస:73-2-26
వయససస:30
లస: ససస స
8800 SQX2165140
పపరర: ససబయస తషపరకలల

8789 AP151000678074
పపరర: మయతనఖలల బబయజరపల

95-186/187

తసడడ:ద లకడకయఖ� కలరక
ఇసటట ననస:73-1-25
వయససస:36
లస: పప

భరస : చనన భబషర షపక
ఇసటట ననస:73-1-199
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబయన సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:73-1-199
వయససస:43
లస: పప
8797 SQX0488239
పపరర: మసరసన షపక�

95-215/310

భరస : బదహకస జరరలల
ఇసటట ననస:73-1-89
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబయన సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:73-1-199
వయససస:36
లస: ససస స
8794 SQX0573931
పపరర: చనన బబషర� షసక�

8786 SQX1217299
పపరర: సరయ రరస ననయక కకరక

8784 AP151000678128
పపరర: దసరరరబబయ కకరరక

భరస : లకకయఖ ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-24
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద ససవర ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-24
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట రజడడర వరకర
ఇసటట ననస:73-1-29
వయససస:68
లస: ససస స
8791 SQX0580977
పపరర: షరకకకన� షసక�

95-215/309

తసడడ:ద లకకయఖ ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-23
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద తషలశననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-1-24
వయససస:63
లస: పప
8788 SQX1754001
పపరర: ససబబసరతనస వరకర

8783 SQX1087213
పపరర: గగవసదస ననయక కకరక

8808 SQX1825926
పపరర: అఖల గసడడరర

95-185/173

తసడడ:ద శకనవరసరరవప గసడడరర
ఇసటట ననస:73-2-33
వయససస:22
లస: పప
95-215/314

8811 SQX2002186
పపరర: సరగర బబబయ గయతస కకసడ

95-215/1306

తసడడ:ద ఏససరతనస గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-2-33
వయససస:22
లస: పప
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95-185/175

తలర : వనసకటటశశరరర పచన
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:23
లస: ససస స
8815 SQX1191212
పపరర: తదవనణణ బబయ ఇసరరవథ

95-185/178

95-185/182

95-185/185

95-185/188

95-185/191

95-185/194

95-185/197

తసడడ:ద హహనయ కరతవథ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:54
లస: పప

8825 SQX1457341
పపరర: మసగమక శకరరమ

8828 SQX1360023
పపరర: బబజ షపక

8831 SQX0969139
పపరర: గగరర శసకర చదలవరడ

8834 SQX0436113
పపరర: ససబబసరరవప మమకర

95-185/200

8837 SQX1605247
పపరర: కరలలష షపక

95-185/189

8840 SQX1457358
పపరర: బబబయ శకరరస
తసడడ:ద గయరవయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:55
లస: పప

95-185/184

8823 SQX1062330
పపరర: కకలర య బబయ ఇసరరవత

95-185/187

8826 SQX0446492
పపరర: ససదనబ షపక షపక

95-185/190

భరస : బయడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:52
లస: ససస స
95-185/192

8829 SQX1616996
పపరర: మహహసదద రజడడర దనరస

95-185/193

తసడడ:ద పసచచ రజడడర దనరస
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:27
లస: పప
95-185/195

8832 SQX0095828
పపరర: కకషస ర ననయక ఇసరరవత

95-185/196

తసడడ:ద శకనస ననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:31
లస: పప
95-185/198

8835 SQX0558718
పపరర: షపక మహమకద ఆల షపక

95-185/199

తసడడ:ద బబబయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:41
లస: పప
95-185/201

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:46
లస: పప
95-185/203

8820 SQX1191196
పపరర: గసగ బబయ మయలయవథ

భరస : వనసకటబదవప ననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ మమకర
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద తషలసస ననయక మయలయవథ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:44
లస: పప
8839 SQX1490051
పపరర: శవననయక కతవథ

95-185/186

తసడడ:ద వషష
ష వరర న రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:34
లస: పప
8836 SQX1191188
పపరర: జగరరమ ననయక మయలయవథ

8822 SQX1378521
పపరర: ధనలకడక జరపరలయ

95-185/180
8817 SQX1191204
పపరర: ఝయనస లకడక బబయ ఇసరరవథ

భరస : జగరరమ ననయక మయలయవథ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద అననసర షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద వషష
ష వరరన రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:27
లస: పప
8833 SQX1616939
పపరర: రరమయఖ కరకరర

95-185/183

భరస : బబబయ శకరరమ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబయ శకరరస
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:24
లస: పప
8830 SQX0969121
పపరర: నవన కలమయర చదలవరడ

8819 SQX0557363
పపరర: షపక బల కరస షపక

95-185/177

భరస : తవప ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతత
ద ననయక జరపరలయ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససవర ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:49
లస: ససస స
8827 SQX1457333
పపరర: గగపస శకరరస

95-185/179

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససలయర షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:42
లస: ససస స
8824 SQX1490044
పపరర: సరసబ బబయ కతవథ

8816 SQX1617002
పపరర: కలయఖణణ దనరస

8814 SQX1616921
పపరర: అనత కలమయరర బబ డడర

తసడడ:ద చచసచయఖ బబ డడర
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచ రజడడర దనరస
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహమకద ఆల షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:37
లస: ససస స
8821 SQX0423087
పపరర: జజనస షపక

95-185/176

తసడడ:ద దనసస బబజనస
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హనసమసత ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:25
లస: ససస స
8818 SQX0557587
పపరర: షపక షకకరర షపక

8813 SQX1616905
పపరర: కకరస ర బబజనస

8838 SQX1617010
పపరర: బబబయ షపక

95-185/202

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:52
లస: పప
95-185/204

8841 SQX2214518
పపరర: సరయ బబబయ పసరల

95-185/912

తసడడ:ద రవసదద బబబయ పసరల
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:25
లస: పప
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95-186/731

తసడడ:ద ససరరశ కలమయర వసగల
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:30
లస: ససస స
8845 SQX1104611
పపరర: రమ జతతవత జటవత

95-186/204

95-185/206

95-185/209

95-186/205

95-215/316

95-186/208

95-215/320

భరస : బబలయజ ఈసరరవత
ఇసటట ననస:73-2-34/13
వయససస:35
లస: ససస స

8855 SQX1442524
పపరర: లవకలమయర తపలబతస న

8858 SQX1118869
పపరర: చరణఖ తపబతన

8861 SQX1753904
పపరర: ససబయసలల గయఱఱ స

8864 SQX2536191
పపరర: కళళవత గదనల గదనల

95-186/210

8867 SQX1753565
పపరర: మయసతనజ సయఖద

95-186/206

8850 SQX0909457
పపరర: శవనననరరయణ గగగయల

95-185/208

8853 MLJ3217809
పపరర: వనసకటటశశరరర తపరలబతష
స న

95-185/211

8856 SQX1753680
పపరర: రరజరశ పస రరపప రజడర డ

95-186/207

తసడడ:ద రరజ పస రరపప రజడర డ
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:30
లస: పప
95-215/317

8859 SQX1458463
పపరర: రరజరశశరర తపలబతస న

95-215/318

భరస : గగవసదస తపలబతస న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:46
లస: ససస స
95-186/209

8862 SQX0486035
పపరర: శకనస గయఱఱ స

95-215/319

తసడడ:ద సససదర రరవప
ఇసటట ననస:73-2-34/4
వయససస:29
లస: పప
95-185/990

8865 SQX2281111
పపరర: వజయ నజడక

95-215/1651

తలర : పవన కలమయర ననగరడడ
ఇసటట ననస:73-2-34/7
వయససస:27
లస: ససస స
95-186/211

భరస : ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:73-2-34/10
వయససస:41
లస: ససస స
95-185/212

95-185/205

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తపరలబతష
స న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:75
లస: పప

భరస : బబబయ రరవప బబబయ రరవప
ఇసటట ననస:73-2-34/7
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:73-2-34/10
వయససస:26
లస: ససస స
8869 SQX0629808
పపరర: సరగజ ఈసరరవత ఈసరరవత

95-185/210

భరస : సససదర రరవప గయఱఱ స
ఇసటట ననస:73-2-34/4
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద అలయర బ
ఇసటట ననస:73-2-34/4
వయససస:32
లస: పప
8866 SQX1753474
పపరర: ఫరతమయ అసజమ సయఖద

8852 MLJ3217775
పపరర: గగవసదస తపరలబతష
స న

8847 SQX1238378
పపరర: తరరణణ తపరలబతస న

తసడడ:ద కకసడల రరవప గగగయల
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద గగవసదస తపబతన
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనస గయఱఱ స
ఇసటట ననస:73-2-34/4
వయససస:25
లస: ససస స
8863 SQX0848150
పపరర: మరర వల షపక

95-185/207

తసడడ:ద శకనవరస రరవప తపలబతస న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద గగవసదస తపబతన
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:23
లస: ససస స
8860 SQX1753946
పపరర: లకడక గయఱఱ స

8849 SQX1457309
పపరర: మరరయమక తపలబతస న

95-186/203

తసడడ:ద శకనవరస రరవప తపరలబతస న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద సససగయఖ తపరలబతష
స న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తపలబతస న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:46
లస: ససస స
8857 SQX1591651
పపరర: కలయఖణణ తపబతన

95-215/315

భరస : సససగయఖ తపలబతస న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:ద రరఘవరరవప తపరలబతష
స న
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:47
లస: పప
8854 SQX1442532
పపరర: చసదదహస తపలబతస న

8846 SQX1299222
పపరర: కలయఖణణ బబయ కకరరక

8844 SQX1442508
పపరర: లకకమక చవబతస న

భరస : బబల కకటయఖ చవబతస న
ఇసటట ననస:73-2-34/1
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరజజ ననయక కకరరక
ఇసటట ననస:73-2-34/2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తపరలబతన
ఇసటట ననస:73-2-34/3
వయససస:42
లస: ససస స
8851 AP151000672448
పపరర: సరసబశవరరవప తపరలబతష
స న

95-186/732

తసడడ:ద శకనవరసస మమఘవథ
ఇసటట ననస:73-2-34
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సస మ ననయక జటవత
ఇసటట ననస:73-2-34/2
వయససస:33
లస: ససస స
8848 SQX1409201
పపరర: మమరర తపరలబతన

8843 SQX2209054
పపరర: గరయతద బబయ మమఘవథ

8870 SQX1983295
పపరర: గగపస ననయక BANAVATH
తసడడ:ద శకనవరస రరవప BANAVATH
ఇసటట ననస:73-2-34/14
వయససస:24
లస: పప

8868 SQX1753573
పపరర: ససభబన సయఖద

95-186/212

తసడడ:ద మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:73-2-34/10
వయససస:48
లస: పప
95-3/988

8871 SQX1753326
పపరర: రజనబబయ బబణనవత

95-186/213

భరస : శకనస ననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:73-2-34/14
వయససస:25
లస: ససస స
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8872 AP151000678105
పపరర: లలయబబయ బబణనవత

95-186/214

భరస : శకనస ననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:73-2-34/14
వయససస:47
లస: ససస స
8875 SQX0762187
పపరర: పవన కలమయర గదనల

95-215/321

95-186/734

95-186/735

95-186/736

95-186/223

95-186/737

95-186/219

8885 MLJ3230216
పపరర: లకడకబబయ కకరరక

8888 SQX1315523
పపరర: రరధ భబయ మమగరవరత

8891 SQX2118834
పపరర: పదక డదరసగయల

95-186/740

8894 MLJ3230935
పపరర: మగతబబయ

95-186/221

95-186/228

8899 SQX0926303
పపరర: రరణణ గయతకకసడ

95-215/322

8897 SQX0022319
పపరర: రమమశ ననయక మయళళవత

8880 SQX0612945
పపరర: చనన ఖరతనవత

95-185/213

8883 MLJ3230265
పపరర: అసజమక గయమకడడ

95-186/220

8886 SQX1104595
పపరర: రరజజ ననయక కకరక

95-186/222

తసడడ:ద సస మ ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-2-34/23
వయససస:30
లస: పప
95-186/224

8889 SQX1315549
పపరర: రమమశ ననయక మమగరవరత

95-186/225

తసడడ:ద సకకకయ ననయక మమఘయవత
ఇసటట ననస:73-2-34/24
వయససస:39
లస: పప
95-186/738

8892 SQX2149862
పపరర: శరఖస సససదర డదరసగయల

95-186/739

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప డదరసగయల
ఇసటట ననస:73-2-35
వయససస:37
లస: పప
95-186/226

భరస : శకనసననయక మలవత
ఇసటట ననస:73-2-37
వయససస:48
లస: ససస స

8896 SQX1349522
పపరర: వనసకట శవ నరసససహ ననయక
కరతనవత
తసడడ:ద శవ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-2-37
వయససస:27
లస: పప

95-186/217

భరస : నరకమరరవప గయమకడడ
ఇసటట ననస:73-2-34/20
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనస డదరసగయల
ఇసటట ననస:73-2-35
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనస డదరసగయల
ఇసటట ననస:73-2-35
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద యయససరతనస
ఇసటట ననస:73-2-37
వయససస:26
లస: ససస స

8882 SQX0287078
పపరర: గసగరబబయ మయబబవత

8877 SQX1799188
పపరర: కకషష కలమయరర గయగయలలతష

భరస : బబబయ ఖరతనవత
ఇసటట ననస:73-2-34/19
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమమష ననయక మమఘయవత
ఇసటట ననస:73-2-34/24
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద సమయబససవరరరవ డదరసగయల
ఇసటట ననస:73-2-35
వయససస:50
లస: ససస స
8893 SQX2118842
పపరర: శవమక డదరసగయల

95-186/218

భరస : సస మననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-2-34/23
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద తషలససదనస కకరక
ఇసటట ననస:73-2-34/23
వయససస:70
లస: పప
8890 SQX2210946
పపరర: అసజమక డదరరసగయల

8879 SQX1753466
పపరర: పసకక బబయ ననననవత

95-186/733

భరస : బబలయజ గయగయలలతష
ఇసటట ననస:73-2-34/16
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జగయరరమ ననయక మయబబవత
ఇసటట ననస:73-2-34/20
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద అమర ననథ గయమకడడ
ఇసటట ననస:73-2-34/20
వయససస:18
లస: పప
8887 MLJ3230224
పపరర: సస మననయక కకరరక

95-186/216

భరస : వనసకటటశశరరర ననననవత
ఇసటట ననస:73-2-34/18
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బబబయ కరతవత
ఇసటట ననస:73-2-34/19
వయససస:45
లస: ససస స
8884 SQX2409811
పపరర: రరజరశ గయమకడడ

8876 SQX1753870
పపరర: గయరవమక గయమక

8874 SQX2409019
పపరర: గగపస ననయక బననవథ

తసడడ:ద శకనస ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:73-2-34/14
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగవసదస గయమక
ఇసటట ననస:73-2-34/15
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-2-34/16
వయససస:37
లస: ససస స
8881 SQX2456754
పపరర: చనన కరతవథ

95-186/215

తసడడ:ద శకనస ననయక బబనవత
ఇసటట ననస:73-2-34/14
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటష
ఇసటట ననస:73-2-34/14
వయససస:30
లస: పప
8878 SQX2122406
పపరర: మణణ కకటమక బబసనడడగయ

8873 SQX0616169
పపరర: శకనస ననయక బబణనవత

8895 AP151000678030
పపరర: సరసబబబబయ కరతనవత

95-186/227

భరస : శవ కరతనవత
ఇసటట ననస:73-2-37
వయససస:51
లస: ససస స
95-186/230

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ననయక మలవత
ఇసటట ననస:73-2-37
వయససస:30
లస: పప

8898 SQX0022301
పపరర: శకనవరస రరవప ననయక
మయళళవత
తసడడ:ద తషలసస ననయక మలవత
ఇసటట ననస:73-2-37
వయససస:50
లస: పప

8900 SQX0925800
పపరర: పదనక గయతకకసడ

8901 SQX2321990
పపరర: ననగ దసరర పదసరద కరతవథ

95-186/741

భరస : యయససరతనస
ఇసటట ననస:73-2-37
వయససస:52
లస: ససస స

95-186/229

95-215/323

తసడడ:ద శవననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:73-2-37/1
వయససస:22
లస: పప
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95-184/1025

తసడడ:ద చనసద బబష
ఇసటట ననస:73-2-38
వయససస:18
లస: పప
95-186/233

భరస : రఘయననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-2-38
వయససస:50
లస: ససస స
95-186/236

భరస : గగవసదస ననయక నననవతష
ఇసటట ననస:73-2-40
వయససస:26
లస: ససస స
95-186/239

తసడడ:ద రవ బబహరర
ఇసటట ననస:73-2-41
వయససస:25
లస: పప

95-186/234

8907 AP151000678045
పపరర: రఘయననయక కరతనవత

8909 SQX1799154
పపరర: ననగ లకడక జజగయ

8912 SQX0287094
పపరర: రవ బబహహ �

95-186/242

భరస : రరసపదకరష� వరపననన
ఇసటట ననస:73-2-43
వయససస:40
లస: ససస స

8915 SQX2320398
పపరర: ఆశరదదవ వరపననన

95-186/237

95-186/243

తసడడ:ద శకనస పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-2-43/1
వయససస:23
లస: పప

8918 SQX1789296
పపరర: భబరత తదరరస ఆకలల

95-186/240

95-3/1174

తసడడ:ద అమరవరడడ శకనవరస రజడడర
ఇసటట ననస:73-2-44/1
వయససస:22
లస: పప

8921 SQX2098762
పపరర: అమరవరడడ శకనవరస రజడడర

95-186/742

తసడడ:ద అమరవరడడ శకనవరస రజడడర
ఇసటట ననస:73-2-44/1
వయససస:22
లస: పప

8924 AP151000678197
పపరర: భబరరతబబయ ధదరరవత

95-215/325

భరస : అనసరరసససగరనయక� దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:69
లస: ససస స

8927 AP151000678160
పపరర: సస నభబయ ధదరరవత�

95-182/605

8930 SQX2122125
పపరర: పవన కలమయర దదరరవత
తసడడ:ద శకనస ననయక దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:22
లస: పప

8916 SQX0966077
పపరర: కకషస ర మసగమబరర

95-215/324

8919 SQX1789072
పపరర: శశ కరసత ఆకలల

95-215/326

8922 SQX2075430
పపరర: అమరవరడడ అహలఖ

95-215/1307

భరస : అమరవరడడ శకనవరస రజడడర
ఇసటట ననస:73-2-44/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-186/244

8925 AP151000678161
పపరర: వజయబబయ ధరరవత

95-186/245

భరస : సససహననయక దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:49
లస: ససస స
95-186/247

భరస : శతనరరస� దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:84
లస: ససస స
95-186/249

95-186/241

తసడడ:ద ససబదహకణఖస ఆకలల
ఇసటట ననస:73-2-44
వయససస:31
లస: పప

భరస : మయధన సససగ దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/246

8913 SQX0287383
పపరర: సరసబయఖకరళదనసస�

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-2-43
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద అమరవరడడ అపసల రజడర డ
ఇసటట ననస:73-2-44/1
వయససస:48
లస: పప
95-215/1308

95-186/238

భరస : వనసకటటశశరరర� కరళదనసస
ఇసటట ననస:73-2-43
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శశ కరసత ఆకలల
ఇసటట ననస:73-2-44
వయససస:30
లస: ససస స

8920 SQX2098549
పపరర: అమరవరడడ సరయ చచసతనఖ రజడర డ

8910 MLJ3231370
పపరర: భబగఖలత బబహహ
భరస : రవ� బబహర
ఇసటట ననస:73-2-41
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద పదకరశ వరపననన
ఇసటట ననస:73-2-43
వయససస:19
లస: ససస స

8917 SQX1981240
పపరర: సమరలణ రరవప పపలర గబర

95-186/235

తసడడ:ద హహ నసఖ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-2-38
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద దసరగఖధన� బబహర
ఇసటట ననస:73-2-41
వయససస:60
లస: పప

8914 MLJ3231560
పపరర: మరరయ వరపననన

తసడడ:ద కరససరరలననయక దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:49
లస: పప

8906 SQX1874809
పపరర: నరసససహ ననయక కరతవరత

భరస : ఆదదననరరయణ జజగయ
ఇసటట ననస:73-2-40
వయససస:50
లస: ససస స

8911 SQX1602250
పపరర: శకకరసత బబహరర

8929 AP151000678198
పపరర: శకనసననయక ధదరరవత

95-186/232
8904 SQX1799147
పపరర: అననపపరష బబయ
వసకలడనవతష
భరస : మసతత
ద ననయక వసకలడనవతష
ఇసటట ననస:73-2-38
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద రరకలక ననయక కరతవరత
ఇసటట ననస:73-2-38
వయససస:31
లస: పప

8908 SQX1799113
పపరర: సరయ ససమలత నననవతష

8926 AP151000678196
పపరర: మతభబయ ధదరరవత�

95-186/231

తసడడ:ద నరసససహ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-2-38
వయససస:24
లస: ససస స

8905 AP151000678029
పపరర: రమణన బబయ కరతనవత

8923 SQX2075448
పపరర: అమరవరడడ శక చచసతనఖ రజడడర

8903 SQX1295774
పపరర: అసజల బబయ కరతనవత

8928 SQX1246173
పపరర: సరయ కకషష ధదరరవత

95-186/248

తసడడ:ద శకనస ననయక దదరరవత
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:24
లస: పప
95-186/743

8931 SQX0966069
పపరర: సరయ కలమయర దదరవత

95-215/327

తసడడ:ద శకనస ననయక
ఇసటట ననస:73-2-45
వయససస:27
లస: పప

Page 303 of 389

8932 SQX2368793
పపరర: ననగ జజఖత తడడకమలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-185/909

తసడడ:ద పపలర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:73-2-158/8
వయససస:18
లస: ససస స
8935 SQX2213064
పపరర: సరయ లకడక యయదనల

95-185/913

95-185/215

95-185/218

8939 AP151000672338
పపరర: చచననకకషష యయదనల

8942 AP151000675474
పపరర: నళన గసడనరర

95-185/221

8945 AP151000672431
పపరర: మహననదవప గసడనరర

తసడడ:ద వనసకటయఖ గసడనరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:53
లస: పప
95-186/251

95-186/254

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:36
లస: ససస స

8954 SQX1004530
పపరర: నరసససహ ననయక కరతవత

95-185/225

8957 SQX0292466
పపరర: షపక ఖజఖతషనస షపక

95-185/222

8960 SQX1512632
పపరర: జజసనబ షపక
భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:54
లస: ససస స

8940 SQX0433870
పపరర: ఉమయ గబడనరర

95-185/217

8943 SQX1457176
పపరర: కకసడమక గసడడరర

95-185/220

8946 AP151000672424
పపరర: వనసకటబదవప గసడనరర

95-185/223

తసడడ:ద వనసకటయఖ గసడనరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:44
లస: పప
95-215/329

8949 MLJ3231255
పపరర: బయజన ఆమగగతష

95-186/250

భరస : సస మరరజ అసగగతష
ఇసటట ననస:73-3-34/17
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/252

8952 MLJ3230620
పపరర: మసగరబబయ సణనవత

95-186/253

భరస : రరజ సనవత
ఇసటట ననస:73-3-34/18
వయససస:63
లస: ససస స
95-215/330

8955 SQX2518918
పపరర: ఏడడకకసడలల భబరరమమచటటట

95-185/968

తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:73-3-47
వయససస:46
లస: పప
95-185/226

తసడడ:ద భబషర షపక
ఇసటట ననస:73-3-48
వయససస:63
లస: ససస స
95-185/228

95-185/214

భరస : వనసకటయఖ గసడడరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద రకలక ననయక
ఇసటట ననస:73-3-38
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద భబషర షపక
ఇసటట ననస:73-3-48
వయససస:42
లస: ససస స
8959 SQX0292516
పపరర: షపక చనసద బ షపక

95-185/219

భరస : కకటటశశరరరవప నననవత
ఇసటట ననస:73-3-34/17
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద సస మరరజ సణనవత
ఇసటట ననస:73-3-34/18
వయససస:36
లస: పప
8956 MLJ3224086
పపరర: ఇసతయయజ బబగస షపక

8951 AP151000678042
పపరర: బయజన ననణనవత

8937 AP151000675458
పపరర: చచననమక దసగరరరరల

భరస : మహనరరవప గబడనరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమబరరస
ఇసటట ననస:73-3-34/4
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకణ అసగగతష
ఇసటట ననస:73-3-34/17
వయససస:47
లస: ససస స
8953 MLJ3230612
పపరర: వనసకటటశశరరర సణనవత

95-185/216

తసడడ:ద వనసకటయఖ గసడనరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:43
లస: పప

95-185/224 8948 SQX0943522
8947 AP151000672408
పపరర: శకనవరసరరవప గసడనరర గసడనరర
పపరర: మమరర గయరకస

95-215/1652

భరస : మలకకసడయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-29
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప గసడనరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద పససచలయఖ గసడనరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:33
లస: పప

8950 MLJ3231230
పపరర: లకకణ ఆమగగతష

95-185/914

తసడడ:ద ననగయఖ యయదల
ఇసటట ననస:73-3-31
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటబదవప గయసడనరర
ఇసటట ననస:73-3-32
వయససస:36
లస: ససస స
8944 SQX0447144
పపరర: నరరసదద గసడనరర

8936 SQX2231967
పపరర: పపదమ కలమయర యరకగయసటర

8934 SQX2266864
పపరర: రఘయ వరర న దసగరరరరల

తసడడ:ద ససధకర రరవప దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-15 , 1 LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద రవ యరకగయసటర
ఇసటట ననస:73-3-28
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద ననగయఖ యదనలయ
ఇసటట ననస:73-3-31
వయససస:39
లస: పప
8941 SQX0434076
పపరర: లకడక పదసనన గయసడనరర

95-215/328

తసడడ:ద ససబదహకణఖస
ఇసటట ననస:73-2-171
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ యయదనల
ఇసటట ననస:73-3-27
వయససస:20
లస: ససస స
8938 MLJ3216892
పపరర: లకకకననరరయణ యదనలయ

8933 SQX0966051
పపరర: ననగ జననరర న మయనగననరర

8958 SQX0911990
పపరర: మరరయసబ షసక

95-185/227

తసడడ:ద బబషర షసక
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:31
లస: ససస స
95-185/230

8961 AP151000675354
పపరర: ననననబ షపక

95-185/231

భరస : ఫకకరఅహకద షపక
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:70
లస: ససస స
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8962 SQX1062405
పపరర: కకటటశశర రరవప బతష
స ల

95-185/232

తసడడ:ద రరమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:33
లస: పప
8965 AP151000672119
పపరర: మధసననయక ధదరరవత

95-185/235

95-185/238

95-185/241

95-185/244

95-185/247

95-185/250

95-185/253

భరస : ననగరసదదరరవప చనవరబతస న
ఇసటట ననస:73-3-55
వయససస:55
లస: ససస స

8978 AP151000675353
పపరర: దనదకకయణణ చనవబబతస న

8981 SQX0647396
పపరర: శకనస కలరపరటట

8984 MLJ3216512
పపరర: శకనవరసరరవప చనవరబతస న

95-185/819

8987 SQX2058824
పపరర: ససబయసలల సవబతన

8990 SQX1820810
పపరర: తలక చనవరబతస న
తసడడ:ద ననగరసదదరరవప చనవరబతస న
ఇసటట ననస:73-3-55
వయససస:24
లస: పప

95-185/240

95-185/243

95-185/245

8976 SQX0466250
పపరర: మసగమక గయసడపప

95-185/246

భరస : ససబబసరరవప గయసడపప
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:36
లస: ససస స
95-185/248

8979 AP151000675521
పపరర: అసకమక చనవబబతస న

95-185/249

భరస : కకటయఖ చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:75
లస: ససస స
95-185/251

8982 MLJ3216017
పపరర: ఏడడకకసడలల సవబతన

95-185/252

తసడడ:ద యలర మసద చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:39
లస: పప
95-185/254

8985 MLJ3217056
పపరర: ససబబసరరవప చనవబబతస న

95-185/255

తసడడ:ద కకటయఖ చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:50
లస: పప
95-185/820

భరస : ఎలర మసద సవబతన
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:66
లస: ససస స
95-185/256

8970 SQX0519546
పపరర: అసజమక ఆడపరల

8973 SQX0517011
పపరర: అడపరల శవననగరశశర రరవప
ఆడపరల
తసడడ:ద బబలయఖ ఆడపరల
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద యలమసద చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద చననయఖ సవబతన
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:68
లస: పప
8989 SQX1820786
పపరర: లలతకలమయరర చనవరబతస న

8975 SQX0434464
పపరర: రరజరశశరర కలరపరటట

95-185/237

95-185/242

తసడడ:ద జజన కలరపరటట
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:47
లస: పప
8986 SQX2058816
పపరర: ఎలర మసద సవబతన

8972 SQX0517052
పపరర: శవకకషష ఆడపరల

8967 SQX0909440
పపరర: ననగమణణ జసగరల

భరస : బబలయఖ ఆడపరల
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప చనవరబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:24
లస: పప
8983 SQX0647388
పపరర: అసకమకరరవప చనవబబతస న

95-185/239

భరస : శకనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:39
లస: ససస స
8980 SQX1297069
పపరర: మహహష బబబయ చనవరబతస న

8969 SQX0649756
పపరర: ససబయసలల చనవబబతస న

95-185/234

భరస : వజయకలమయర జసగరల
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలయఖ ఆడపరల
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద చననయఖ చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:70
లస: పప
8977 SQX0712877
పపరర: ననగ మరరయమక చనవబబతస న

95-185/236

భరస : యలమసద చనవబబతస న
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:31
లస: పప
8974 SQX0485821
పపరర: యలర మసద చనవబబతస న

8966 SQX1052547
పపరర: దదవఖ భబరత అడపరల

8964 SQX0291641
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:ద బబషర షపక
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవకకషష ఆడపరల
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశర రరవప ఆడపరల
ఇసటట ననస:73-3-52
వయససస:30
లస: ససస స
8971 SQX0517037
పపరర: శశషగరరర అడపరల

95-185/233

తసడడ:ద బబషర షపక
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద అమరరససగ ధదరరవత
ఇసటట ననస:73-3-51
వయససస:45
లస: పప
8968 SQX0519504
పపరర: శకలకడక ఆడపరల

8963 MLJ3218195
పపరర: మసరసనశల షపక

8988 SQX2058832
పపరర: ససనత సవబతన

95-185/821

తసడడ:ద శకనవరస రరవప సవబతన
ఇసటట ననస:73-3-54
వయససస:18
లస: ససస స
95-185/257

8991 SQX1820851
పపరర: ననగరసదదరరవప చనవరబతస న

95-185/258

తసడడ:ద కకటయఖ చనవరబతస న
ఇసటట ననస:73-3-55
వయససస:59
లస: పప
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పపరర: మమనక చవరబథదనన
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95-185/915

భసధసవప: ససబబస రరవప చవరబథదనన
ఇసటట ననస:73-3-55
వయససస:23
లస: ససస స
8995 MLJ3224136
పపరర: లకకమక గగగయల

95-185/261

95-185/264

95-185/267

95-215/331

95-215/334

95-185/272

95-185/275

తసడడ:ద బసడయయఖ బసడర
ఇసటట ననస:73-3-59
వయససస:48
లస: పప

9005 SQX0488510
పపరర: మలర శశరర పపలర గబర�

9008 SQX1537697
పపరర: పరవన దసగరరరరల

9011 SQX0712919
పపరర: ధనలకడక లలళళపలర

9014 SQX0631374
పపరర: గరరర దసగరరరరల

95-185/278

9017 SQX0641985
పపరర: ననగమణణ దసగరరరరల

95-215/332

9020 SQX0855239
పపరర: దదవ నననస
భరస : హరర బబబయ
ఇసటట ననస:73-3-60
వయససస:34
లస: ససస స

9000 MLJ3216710
పపరర: కకషషమబరరస గగగయల

95-185/266

9003 MLJ3216348
పపరర: చసదదయఖ గగగయల

95-185/269

9006 SQX0926147
పపరర: ఈశశరమక యయదలయ

95-215/333

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:34
లస: ససస స
95-185/270

9009 SQX1537705
పపరర: వననద దసగరరరరల

95-185/271

భరస : గరరరబబబయ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:30
లస: ససస స
95-185/273

9012 SQX0436840
పపరర: లకకమక దసగరరరరల

95-185/274

భరస : మయలకకసడయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:65
లస: ససస స
95-185/276

9015 AP151000672439
పపరర: సనరఖననరరయణ దసగరరరరల

95-185/277

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:46
లస: పప
95-215/335

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:34
లస: ససస స
95-211/893

95-185/263

తసడడ:ద నరసయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:48
లస: పప
9019 SQX1775428
పపరర: కకటటశశర రరవప బసడర

95-185/268

భరస : మయలయఖదదద లలళళపలర
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:31
లస: పప
9016 AP151000672449
పపరర: ససధనకర దసగరరరరల

9002 MLJ3217064
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప గగగయల

8997 SQX0778084
పపరర: గగపస గగగయల

తసడడ:ద చసదదయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:47
లస: పప

భరస : చచసతనఖ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససధన కర దసగరరరరల
ఇసటట ననస:73-3-57
వయససస:35
లస: ససస స
9013 SQX0443390
పపరర: చచసతనఖ దసగరరరరల

95-185/265

భరస : మయలయఖదదద
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరపరలల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:34
లస: పప
9010 SQX0432955
పపరర: సనరరఖ కలమయరర దసగరరరరల

8999 MLJ3216934
పపరర: హరరబబబయ గగగయల

95-185/260

తసడడ:ద వనసకట నరసససహరరవప గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద చసదదయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:34
లస: ససస స
9007 SQX0909382
పపరర: దససపలగడర చచననకకషష

95-185/262

తసడడ:ద చసదదయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద చసదదయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:48
లస: పప
9004 SQX0765602
పపరర: జయలకడక గగగయల

8996 SQX0558734
పపరర: బబలకకషష గగగయల

8994 MLJ3224078
పపరర: అసకమక గగగయల

భరస : వనసకటమరసససహరరవప గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడల రరవప గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద చసదదయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:38
లస: పప
9001 SQX1244136
పపరర: మలయఖదదద గగగయల

95-185/259

భరస : మయలయఖదదద గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చసదదయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-56
వయససస:70
లస: ససస స
8998 MLJ3216264
పపరర: శవనననరరయణ గగగయల

8993 MLJ3223633
పపరర: వరలకడకకలమయరర గగగయల

9018 SQX1808799
పపరర: ససనత బసడర

95-211/892

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:73-3-59
వయససస:27
లస: ససస స
95-215/336

9021 SQX1313881
పపరర: ఆదద లకడక ససదరకన

95-215/337

భరస : నరసససహ రరవప ససదరకన
ఇసటట ననస:73-3-60
వయససస:26
లస: ససస స
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95-215/338

తసడడ:ద కరశవపలల జసగస
ఇసటట ననస:73-3-60
వయససస:29
లస: పప
9025 SQX1297028
పపరర: ననగరరజ దనరర

95-185/281

95-185/284

95-215/341

95-186/255

95-186/258

95-186/261

95-185/285

భరస : జజన సససదన ననర బబషర
ఇసటట ననస:73-3-74
వయససస:29
లస: ససస స

9035 SQX1616863
పపరర: షఫస షపక

9038 MLJ3230190
పపరర: ఏడడకకసడలల దదవర

9041 SQX2120855
పపరర: శకనవరససలల చనకల

9044 SQX0295444
పపరర: షపక రహహస షసక

95-186/263

9047 SQX1753482
పపరర: చచననమక మరరశశటట

95-186/256

9050 SQX1753490
పపరర: మసరసన బ ననర బబషర
భరస : బబల సససదసలల ననర బబషర
ఇసటట ననస:73-3-74
వయససస:31
లస: ససస స

9030 SQX1909837
పపరర: కలయఖణ ఒరరస

95-215/340

9033 SQX1825983
పపరర: దసరర దదవ మదదనననన

95-186/290

9036 AP151000678225
పపరర: మసరసనశల షపక

95-186/257

తసడడ:ద మహహదదన షపక
ఇసటట ననస:73-3-65
వయససస:65
లస: పప
95-186/259

9039 SQX1753185
పపరర: వపలర గమక చనకల

95-186/260

భరస : శకనవరససలల చనకల
ఇసటట ననస:73-3-67
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/744

9042 SQX2122364
పపరర: మణణకసఠ చనకల

95-186/745

తసడడ:ద శకనవరససలల
ఇసటట ననస:73-3-67
వయససస:19
లస: పప
95-185/286

9045 SQX1875392
పపరర: జహద బ కటటకర

95-186/262

భరస : బబషర కటటకర
ఇసటట ననస:73-3-69
వయససస:28
లస: ససస స
95-186/264

తసడడ:ద రసగరరరవప మరరశశటట
ఇసటట ననస:73-3-71
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/266

95-185/283

భరస : మసరసన రరవప మదదనననన
ఇసటట ననస:73-3-63, CHAKALI KUNTA
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసనశల షసక
ఇసటట ననస:73-3-68
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద నబ సరహహబ కటటకర
ఇసటట ననస:73-3-69
వయససస:31
లస: పప
9049 SQX1753987
పపరర: హహసపసనస ననర బబషర

95-215/1558

తసడడ:ద గరరపల
ఇసటట ననస:73-3-67
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వలర షసక
ఇసటట ననస:73-3-68
వయససస:30
లస: ససస స
9046 SQX1875368
పపరర: బబషర కటటకర

9032 SQX2385839
పపరర: శరరష తషమక

9027 AP151000672440
పపరర: మహనరరవప దనరర

తసడడ:ద రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:73-3-62
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద శశషయఖ దదవర
ఇసటట ననస:73-3-66
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద కరరకసరయలల చగపలరర
ఇసటట ననస:73-3-67
వయససస:46
లస: పప
9043 SQX0292581
పపరర: ఉషరరర షసక

95-215/339

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-3-65
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దదవర
ఇసటట ననస:73-3-66
వయససస:41
లస: ససస స
9040 SQX1753144
పపరర: రరజయఖ చగపలరర

9029 SQX0316737
పపరర: చసదద� ఒరరస�

95-185/280

తసడడ:ద రరమయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-3-61
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరసరరవప తషమక
ఇసటట ననస:73-03-62
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-3-65
వయససస:55
లస: ససస స
9037 SQX1519612
పపరర: రతనవలర దదవర

95-185/282

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:73-3-62
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద సససగయఖ
ఇసటట ననస:73-3-62
వయససస:39
లస: పప
9034 AP151000678224
పపరర: ఖయసససబ షపక

9026 SQX1378463
పపరర: ఫణణసదద బబబయ దనరర

9024 MLJ3223377
పపరర: లకకమక దనరర

భరస : రరమయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-3-61
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప దనరర
ఇసటట ననస:73-3-61
వయససస:29
లస: పప

భరస : మహననదవప దనరర
ఇసటట ననస:73-3-62
వయససస:45
లస: ససస స
9031 SQX0486316
పపరర: శకనవరసరరవ తషమయక

95-185/279

భరస : సరసబశవరరవప దనరర
ఇసటట ననస:73-3-61
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప దనరర
ఇసటట ననస:73-3-61
వయససస:26
లస: పప
9028 MLJ3223690
పపరర: పదమల దనరర

9023 MLJ3223294
పపరర: వనసకరయమక దనరర

9048 SQX1493741
పపరర: రసగరరరవప మరరశశటట

95-186/265

తసడడ:ద ననరరయణ మరరశశటట
ఇసటట ననస:73-3-71
వయససస:51
లస: పప
95-186/267

9051 MLJ3231248
పపరర: వలయయబ షపక�

95-186/268

భరస : సససదన� షపక
ఇసటట ననస:73-3-74
వయససస:55
లస: ససస స
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95-187/394

భరస : బల సససదసలల ననరబబషర
ఇసటట ననస:73-3-74
వయససస:32
లస: ససస స
9055 SQX1059238
పపరర: చనసదదన షపక

95-215/342

95-215/345

95-186/272

95-186/747

95-186/276

95-186/279

95-186/282

భరస : శవనననరరయణ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-82
వయససస:31
లస: ససస స

9065 SQX0991760
పపరర: బబగస షపక

9068 SQX2285682
పపరర: అబయనల రసనల షపక

9071 SQX1257600
పపరర: సబబరర షపక

9074 SQX1412865
పపరర: మహహదదనన షపక

95-185/822

9077 SQX0926246
పపరర: వననకటటశశరమయక తషపరకలల

95-186/274

9080 SQX1753292
పపరర: భయవననశశరర గగగయల
భరస : ఆదదననరరయణ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-83
వయససస:28
లస: ససస స

9060 SQX1753961
పపరర: వరలయయభ షపక

95-186/271

9063 SQX2237261
పపరర: ననగయర షరరఫ షపక

95-186/746

9066 MLJ3230588
పపరర: మహబయననసర�

95-186/275

తసడడ:ద రసనల షపక
ఇసటట ననస:73-3-77
వయససస:48
లస: ససస స
95-215/1559

9069 SQX1257576
పపరర: లతఫర షపక

95-186/278

తసడడ:ద మహహదదనన షపక
ఇసటట ననస:73-3-79
వయససస:28
లస: ససస స
95-186/280

9072 SQX1257543
పపరర: ససలయర షపక

95-186/281

తసడడ:ద మహహదదనన షపక
ఇసటట ననస:73-3-79
వయససస:31
లస: పప
95-186/283

9075 AP151000672003
పపరర: చనసదనదషర షపక

95-185/287

తసడడ:ద ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:73-3-80
వయససస:67
లస: పప
95-215/346

భరస : రరమ బబబయ
ఇసటట ననస:73-3-81
వయససస:32
లస: ససస స
95-215/348

95-215/344

తసడడ:ద అబయనల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:73-3-76
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద ససలయర షపక
ఇసటట ననస:73-3-79
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమ రజడడర
ఇసటట ననస:73-3-81
వయససస:61
లస: ససస స
9079 SQX0855213
పపరర: పదక గగగయల

95-186/273

భరస : మహహదదనన షపక
ఇసటట ననస:73-3-79
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప కలశకకళళర
ఇసటట ననస:73-3-79
వయససస:47
లస: పప
9076 SQX2038453
పపరర: లకడక బతష
స ల

9062 SQX1753342
పపరర: ఆదస షఫస షపక

9057 SQX0925966
పపరర: హహససససన షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-3-76
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద యయసకఅల షపక
ఇసటట ననస:73-03-78
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమయరరవప కలశకకళళర
ఇసటట ననస:73-3-79
వయససస:44
లస: ససస స
9073 MLJ3230794
పపరర: రరమయరరవప కలశకకలలర

95-215/1653

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:73-3-77
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద హమద షపక
ఇసటట ననస:73-3-77
వయససస:25
లస: పప
9070 MLJ3230802
పపరర: వజయ కలశకకలలర

9059 SQX2277671
పపరర: మసరసన వల కకసడవనటట

95-186/270

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:73-3-75
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-3-76
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగగర బ షపక
ఇసటట ననస:73-3-76
వయససస:28
లస: ససస స
9067 SQX0991778
పపరర: ననగబర బబషర షపక

95-215/343

తసడడ:ద ఉసరకన కకసడవనటట
ఇసటట ననస:73-3-75
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పసనసబబటట
ఇసటట ననస:73-3-76
వయససస:46
లస: ససస స
9064 SQX2139558
పపరర: హససన షపక

9056 SQX1217240
పపరర: మనసరరనసరస షపక

9054 MLJ3230109
పపరర: జజనషపక

తసడడ:ద మహహదదన షపక
ఇసటట ననస:73-3-75
వయససస:53
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:73-3-75
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద చచననయఖ ఆరజఎస
ఇసటట ననస:73-3-75
వయససస:40
లస: పప
9061 SQX1799162
పపరర: లకడక పసనసబబటట

95-186/269

భరస : జజన� షపక
ఇసటట ననస:73-3-75
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:73-3-75
వయససస:26
లస: ససస స
9058 SQX1524967
పపరర: రమమశ ఆరజఎస

9053 MLJ3230091
పపరర: బబజజన� షపక�

9078 SQX0926261
పపరర: రరమబబబబ తషపరకలల

95-215/347

తసడడ:ద యగజశయయ
ఇసటట ననస:73-3-81
వయససస:34
లస: పప
95-186/284

9081 SQX0580480
పపరర: ఆదదననరరయణ గగగయల

95-186/285

తసడడ:ద కకసడయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-83
వయససస:37
లస: ససస స
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9082 AP151000678218
పపరర: లకకకదదవమక గగగయల

95-186/286

భరస : కకసడయఖ గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-83
వయససస:65
లస: ససస స
9085 SQX2161354
పపరర: వరసస గయరకస గయరకస వరసస

9083 SQX2099927
పపరర: గయరకస వశ వశ

తసడడ:ద సససదర రరవప గయరకస
ఇసటట ననస:73-3-84
వయససస:25
లస: పప
95-202/924

9086 SQX0649848
పపరర: భబరత బబ డడర

తసడడ:ద గయరకస సససదర రరవప గయరకస సససదర రరవప
ఇసటట ననస:73-3-84
వయససస:25
లస: పప

భరస : దసరర రరవప బబ డడర
ఇసటట ననస:73-3-85
వయససస:41
లస: ససస స

9088 SQX1909985
పపరర: సరయ ఒరరస

9089 SQX1909969
పపరర: కలయఖణణ గయతకకసడ

95-215/349

తసడడ:ద రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:73-3-85
వయససస:20
లస: ససస స
9091 SQX0629550
పపరర: కళళవత గదనల

95-185/291

9092 MLJ3223500
పపరర: శవ పరరశత గగగయల

తసడడ:ద బదహకస ననయక జరపల
ఇసటట ననస:73-3-89
వయససస:28
లస: పప

9097 SQX1483361
పపరర: ససశల బబయ జరపరలయ

9098 SQX0287201
పపరర: లకడకబబయ ఇసరవత

95-186/287

భరస : సస మ ననయక జరరపరలయ
ఇసటట ననస:73-3-89
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద బదహకస ననయక జరపల
ఇసటట ననస:73-3-89
వయససస:26
లస: పప
9103 SQX0488437
పపరర: లయవణఖ పపలర గబర�
భరస : సరయ వశశననధ
ఇసటట ననస:73-3-131
వయససస:38
లస: ససస స
9106 SQX0848119
పపరర: కకటటశశర రరవప పపలకలరర

95-215/355

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:73-3-385
వయససస:24
లస: పప

95-185/292

9090 SQX0629758
పపరర: సశపన గదనల

95-185/290

9093 SQX1244078
పపరర: కకసడమక గగగయల

95-185/293

భరస : కకసడల రరవప గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-88
వయససస:54
లస: ససస స

9101 SQX1174820
పపరర: నరసససహ మబరరస చచనసనపలర

9104 SQX0488197
పపరర: అసకమక పపలర గబర�

9107 SQX0435115
పపరర: కకసడయఖ యయదనల

9110 SQX1897867
పపరర: ససరరశ బబబయ మలలర ల
తలర : ననగరశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:73-3-688/9
వయససస:45
లస: పప

95-185/296

తసడడ:ద దదవదనసస గయరకస
ఇసటట ననస:73-3-89
వయససస:41
లస: పప
95-186/288

9099 SQX1483353
పపరర: సస మ ననయక జరపరలయ

95-186/289

తసడడ:ద అమరయఖ జరపరలయ
ఇసటట ననస:73-3-89
వయససస:33
లస: పప
95-215/351

9102 MLJ3223385
పపరర: వనసకరయమక పససడడమరరక

95-185/297

భరస : రతనకలమయర పససడడమరరక
ఇసటట ననస:73-3-130
వయససస:65
లస: ససస స
95-215/353

9105 SQX0486084
పపరర: సరయ వశశననధ పపలర గబర

95-215/354

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:73-3-131
వయససస:42
లస: పప
95-185/298

తసడడ:ద రగశయఖ యయదల
ఇసటట ననస:73-3-142
వయససస:60
లస: పప
95-215/356

95-185/289

తసడడ:ద బబబయరరవప గదనల
ఇసటట ననస:73-3-86
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:73-3-131
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:73-3-131/1
వయససస:38
లస: పప
9109 SQX1909910
పపరర: పపనననరరవప బతష
స ల

95-215/350

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-3-122
వయససస:34
లస: పప
95-215/352

9087 SQX0433698
పపరర: దసరరరరరవప బబ డడర
తసడడ:ద ససబసయఖ బబ డడర
ఇసటట ననస:73-3-85
వయససస:46
లస: పప

భరస : గగవసదస ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-3-89
వయససస:50
లస: ససస స
95-215/1654

95-186/755

95-185/295 9096 SQX1203991
9095 SQX1062371
పపరర: భరత కలమయర ననయక జరపల
పపరర: రరమ మబరరస గయరకస

భరస : భరత కలమయర ననయక జరపల
ఇసటట ననస:73-3-89
వయససస:25
లస: ససస స

9100 SQX2274124
పపరర: చసదద శశఖర ననయక జరపల

95-185/288

భరస : శవనననరరయణ గగగయల గగగయల
ఇసటట ననస:73-3-88
వయససస:37
లస: ససస స
95-185/294

9084 SQX2522407
పపరర: వరసస గయరకస వరసస

తసడడ:ద గయరకస సససదర రరవప గయరకస సససదర రరవప
ఇసటట ననస:73-3-84
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవ శసకర గయతకకసడ
ఇసటట ననస:73-3-85
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబబయరరవప గదనల
ఇసటట ననస:73-3-86
వయససస:49
లస: ససస స
9094 SQX1062397
పపరర: బబబ బబయ జరపల

95-5/924

9108 SQX1820794
పపరర: ససధ చనవరబతస న

95-185/299

తసడడ:ద ననగరసదదరరవప చనవరబతస న
ఇసటట ననస:73-3-355
వయససస:28
లస: ససస స
95-221/1165

9111 SQX1897842
పపరర: శశటట యయర మయనసరశమ
రరమసరశమ
తసడడ:ద శశటట యయర రరమసరశమ
ఇసటట ననస:73-3-693
వయససస:46
లస: పప

95-221/1166
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9112 SQX1891910
పపరర: తనసశక ననలరపపడడ
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95-224/1114

భరస : లలకరశ ననలరపపడడ
ఇసటట ననస:73-3-701
వయససస:27
లస: ససస స
9115 SQX0433789
పపరర: కకసడమక సరదస

95-185/301

95-185/304

95-215/358

95-215/361

95-185/306

95-185/922

95-215/364

తసడడ:ద ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:73-4-97
వయససస:38
లస: పప

9125 SQX1096438
పపరర: జజన కకరణ కలమయర
అననవరపప
తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:65
లస: పప

95-215/362

9128 MLJ3217007
పపరర: బదహకననయయడడ యయదల

95-185/307

9131 SQX2466134
పపరర: భబదదవ ఎరకగయసటర

9134 SQX1073477
పపరర: లకకక తదవనణణ దనరరల

95-185/311

9137 MLJ3216983
పపరర: పసదసరసబయఖ దనరర

9140 SQX0848267
పపరర: ససబబస రరవప ఆతకకకరర
తసడడ:ద సససదయఖ
ఇసటట ననస:73-4-97
వయససస:39
లస: పప

95-185/303

9120 SQX1269498
పపరర: భదమరరసబ అతషకలరర

95-215/357

భరస : సరసబశవరరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:65
లస: ససస స
9123 SQX1096396
పపరర: పదభబవత అననవరపప

95-215/360

9126 SQX0839282
పపరర: అనత బబ దసన

95-185/305

తసడడ:ద చచనన కకషష బబ దసన
ఇసటట ననస:73-4-95
వయససస:26
లస: ససస స
9129 MLJ3217700
పపరర: చచననయఖ యయదల

95-185/308

తసడడ:ద యయననదయఖ యయదల
ఇసటట ననస:73-4-95
వయససస:68
లస: పప
95-185/923

9132 SQX0540963
పపరర: కరశవరరవప నరసరల

95-215/363

తసడడ:ద అసకయఖ నరసరల
ఇసటట ననస:73-4-96
వయససస:43
లస: పప
95-185/309

9135 MLJ3224847
పపరర: పసచచమక దనరర

95-185/310

భరస : సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-4-97
వయససస:50
లస: ససస స
95-185/312

తసడడ:ద కకటయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-4-97
వయససస:52
లస: పప
95-215/366

9117 SQX0447227
పపరర: నరసససహరరవప సరధస

భరస : జజన కకరణ కలమయర
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరయస దనరర
ఇసటట ననస:73-4-97
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదన సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-4-97
వయససస:28
లస: పప
9139 SQX0848135
పపరర: సరసబశవ ఆతకకలరర

95-215/359

భరస : కకసడయఖ ఎరకగయసటర
ఇసటట ననస:73-4-95
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏససబబబయ�
ఇసటట ననస:73-4-96
వయససస:27
లస: పప
9136 SQX1073642
పపరర: శరఖస దనరర

9122 SQX1269480
పపరర: వనసకట రరవమక అతషకలరర

తసడడ:ద చచననయఖ యయదల
ఇసటట ననస:73-4-95
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద రరజయఖ ఇ
ఇసటట ననస:73-4-95
వయససస:60
లస: పప
9133 SQX0486357
పపరర: మయలయఖదదద పపలర గబర�

95-185/921

భరస : ససబబసరరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : బదహక ననయయడడ యయదనల
ఇసటట ననస:73-4-95
వయససస:33
లస: ససస స
9130 SQX2167039
పపరర: కకసడయఖ ఎరక గయసటర

9119 SQX2164382
పపరర: దదవఖ అననవరపప

95-185/300

తసడడ:ద కకసడయఖ సరదస
ఇసటట ననస:73-4-93
వయససస:43
లస: పప

Deleted

తసడడ:ద జజన కకరణ కలమయర
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:41
లస: పప
9127 SQX1754324
పపరర: మహ లకడక యయదనల

95-185/302

భరస : రవ కకరణ అననవరపప
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రవ కకరణ
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:37
లస: ససస స
9124 SQX1096420
పపరర: రవ కకరణ అననవరపప

9116 SQX0463679
పపరర: సరదసరరశమక సరదస

9114 SQX0446849
పపరర: జజనస షపక

భరస : జజన ఆహకద షపక
ఇసటట ననస:73-4-92
వయససస:81
లస: ససస స

తలర : కకసడయఖ సరదస
ఇసటట ననస:73-4-93
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద కకరణణకషస ర అననవరపప
ఇసటట ననస:73-4-94
వయససస:43
లస: పప
9121 SQX1096388
పపరర: దదవఖ అననవరపప

95-185/920

భరస : రగశయఖ మయలపటట
ఇసటట ననస:73-4-91/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప సరదస
ఇసటట ననస:73-4-93
వయససస:34
లస: ససస స
9118 AP151000672459
పపరర: రవకకరణ అననవరపప

9113 SQX2347276
పపరర: జయమక మయలపటట

9138 SQX0848143
పపరర: లకకకపత ఆతకకలరర

95-215/365

తసడడ:ద ససబబస రరవప
ఇసటట ననస:73-4-97
వయససస:39
లస: పప
95-215/367

9141 MLJ3224854
పపరర: ధనలకడక దనరర

95-185/313

భరస : సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-4-98
వయససస:45
లస: ససస స
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9142 MLJ3217437
పపరర: సరసబయఖ దనరర
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95-185/314

తసడడ:ద కకటయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-4-98
వయససస:50
లస: పప
9145 SQX1490036
పపరర: మసరసన బ షపక

95-185/317

95-185/320

95-185/322

95-185/917

95-185/327

95-185/330

95-185/333

భరస : గరలరజడడర
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:54
లస: ససస స

9155 SQX0991596
పపరర: జజసననబ షపక

9158 MLJ3218419
పపరర: సస మయఖ ననననవత

9161 AP151000672280
పపరర: చనసససదన షపక

9164 SQX0991802
పపరర: రఫస పఠరన

95-185/336

9167 SQX0649749
పపరర: మలలర శశరర రజడడరమలయర

95-185/325

9170 SQX2237410
పపరర: పరపస రజడడర రజడడర మలర
తసడడ:ద గరల రజడడర
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:33
లస: పప

9150 SQX1138610
పపరర: జజన బ షపక

95-185/321

9153 SQX0436550
పపరర: మసరసనశల షపక

95-185/324

9156 SQX1360098
పపరర: బబలల ననయక ననననవత

95-185/326

తసడడ:ద సస మ ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:73-4-103
వయససస:26
లస: పప
95-185/328

9159 MLJ3223682
పపరర: కరరమబన షపక

95-185/329

భరస : చనసససదన షపక
ఇసటట ననస:73-4-108
వయససస:49
లస: ససస స
95-185/331

9162 SQX0991588
పపరర: ననగబర బ పఠరన

95-185/332

భరస : రఫస పఠరన
ఇసటట ననస:73-4-109
వయససస:27
లస: ససస స
95-185/334

9165 SQX1011048
పపరర: షససదన షపక

95-185/335

తసడడ:ద సయఖద కరరస షపక
ఇసటట ననస:73-4-110
వయససస:35
లస: పప
95-185/337

భరస : లసగర రజడడర రజడడరమలయర
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:33
లస: ససస స
95-185/918

95-185/319

తసడడ:ద అలయరబకడ షపక
ఇసటట ననస:73-4-102
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద ఫకలకదదనన పఠరన
ఇసటట ననస:73-4-110
వయససస:32
లస: పప

భరస : పరపస రజడడర రజడడరమలయర
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:31
లస: ససస స
9169 SQX2122430
పపరర: మసరసనమక రజడడరమలర

95-185/323

తసడడ:ద ఫకకరఅహమకద షపక
ఇసటట ననస:73-4-108
వయససస:48
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:73-4-110
వయససస:39
లస: ససస స
9166 SQX0649798
పపరర: ననగ దసరర రజడడరమలయర

9152 MLJ3223914
పపరర: ఖజఖరరన షపక

9147 SQX1138602
పపరర: యయససన షపక

భరస : ఖయజజ వల షపక
ఇసటట ననస:73-4-101
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద పసధరససససగ ననననవత
ఇసటట ననస:73-4-103
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:ద ఖయససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:73-4-108
వయససస:34
లస: పప
9163 MLJ3224094
పపరర: బబజద బ షపక

95-185/916

భరస : అలయరబక షపక
ఇసటట ననస:73-4-103
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద సస మ ననయక ననననవత
ఇసటట ననస:73-4-103
వయససస:32
లస: పప
9160 SQX1508706
పపరర: బబషర షపక

9149 SQX2118974
పపరర: షసనజ షపక

95-185/316

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:73-4-100
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-4-102
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:73-4-102
వయససస:21
లస: పప
9157 SQX0435891
పపరర: వనసకట ననయక ననననవత

95-185/318

తసడడ:ద యయసఫ షపక
ఇసటట ననస:73-4-100
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:73-4-101
వయససస:34
లస: పప
9154 SQX2280832
పపరర: అలయభబక షపక

9146 MLJ3223138
పపరర: రహనన షపక

9144 SQX0435628
పపరర: శవనననరరయణ కరతమయల

తలర : సరమయమ జఖస కరతమయల
ఇసటట ననస:73-4-99
వయససస:42
లస: పప

భరస : షపక సససదన షపక
ఇసటట ననస:73-4-100
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:73-4-100
వయససస:48
లస: పప
9151 SQX1138578
పపరర: ఖయజజ వల షపక

95-185/315

భరస : శవ కరతమల
ఇసటట ననస:73-4-99
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:73-4-100
వయససస:27
లస: ససస స
9148 MLJ3216454
పపరర: సససదన షపక

9143 SQX0390856
పపరర: పదమల కరతమల

9168 SQX0647289
పపరర: లసగరరజడడర రజడడరమలర

95-185/338

తసడడ:ద గరలరజడడర రజడడరమలర
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:34
లస: పప
95-185/919

9171 SQX0386698
పపరర: పరపసరజడడర రజడడరమలయర

95-215/368

తసడడ:ద గరల రజడడర
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:33
లస: పప
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9172 SQX2080018
పపరర: ససజనఖ గరల
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95-215/1309

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:21
లస: ససస స
9175 SQX0292391
పపరర: ఫరరననన బబగస షపక

95-185/339

95-185/342

95-185/344

95-185/347

95-215/371

95-215/374

95-185/351

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-118
వయససస:18
లస: ససస స

9185 AP151000672454
పపరర: కకసడలరరవప నరసరల

9188 SQX0652479
పపరర: పదక బసడర మబడడ

9191 MLJ3225596
పపరర: ఈశశరమక మమడడకకసడ

9194 SQX2015360
పపరర: మయనస యయననప
న త

95-185/352

9197 MLJ3218369
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలయర

95-185/348

9200 SQX0712935
పపరర: కమలయదదవ కకలయర
భరస : భబనసచసదర కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:29
లస: ససస స

9180 SQX1269506
పపరర: సరసబశవరరవప అతషకలరర

95-215/369

9183 MLJ3223369
పపరర: లకడక నరసరల

95-185/346

9186 SQX1059295
పపరర: పదనకవత గగరటట

95-215/370

తసడడ:ద బబలయఖ
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:26
లస: ససస స
95-215/372

9189 SQX1458448
పపరర: అసకమక చగపలర

95-215/373

భరస : శవ శసకర చగపలర
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:28
లస: ససస స
95-185/349

9192 SQX0436246
పపరర: వనసకటటశ మమడడకకసడ

95-185/350

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:73-5-116
వయససస:34
లస: పప
95-218/631

9195 SQX2223063
పపరర: అనసష యయదల

95-185/924

భరస : వషష
ష
ఇసటట ననస:73-5-117
వయససస:27
లస: ససస స
95-185/353

తసడడ:ద కలగయఖ కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-118
వయససస:53
లస: పప
95-185/926

95-185/341

భరస : కకసడలరరవప నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:73-5-116
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-118
వయససస:47
లస: ససస స
9199 SQX2441145
పపరర: కగసలఖ కకలయర

95-185/345

భరస : శకనవరసరరవప మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:73-5-116
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కకసడయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:73-5-116
వయససస:65
లస: పప
9196 MLJ3225174
పపరర: పదక కకలయర

9182 MLJ3225182
పపరర: రమయదదవ నరసరల

9177 MLJ3223112
పపరర: ఆషరబ షపక

తసడడ:ద ససబబసరరవప అతషకలరర
ఇసటట ననస:73-5-94
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకహరరబబబయ
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:46
లస: పప
9193 SQX0447169
పపరర: మయలకకసడయఖ మమడడకకసడ

95-185/343

తసడడ:ద పస తయఖ నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:72
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:29
లస: ససస స
9190 SQX1424399
పపరర: మయలయఖదదద బసడర మబడడ

9179 SQX0452227
పపరర: మసరసన వల షపక

95-215/1656

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:73-4-113
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద హరరబబబయ నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద చచననయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:40
లస: పప
9187 SQX1059253
పపరర: శశ కళ గగరటట

95-185/340

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:73-4-113
వయససస:49
లస: పప

భరస : మలయఖదదద బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-5-115
వయససస:29
లస: ససస స
9184 SQX0777896
పపరర: శకహరర బబబయ బసడర మబడడ

9176 MLJ3223120
పపరర: అజజన షపక

9174 SQX2121846
పపరర: రమణ గరల

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఈసనబ షపక
ఇసటట ననస:73-4-113
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద మమలయల షపక
ఇసటట ననస:73-4-113
వయససస:44
లస: పప
9181 SQX1238501
పపరర: అనల కలమయరర బసడర మబడడ

95-215/1655

తసడడ:ద రరమయఖ గరల
ఇసటట ననస:73-4-111
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-4-113
వయససస:36
లస: ససస స
9178 SQX0647248
పపరర: ఈసనఫ షపక

9173 SQX2122612
పపరర: శకనవరస రరవప గరల

9198 SQX2432367
పపరర: అహలఖ కకలయర

95-185/925

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-118
వయససస:21
లస: ససస స
95-185/354

9201 MLJ3224318
పపరర: లకడక కకలయర

95-185/355

భరస : వనసకటబదవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:49
లస: ససస స
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9202 MLJ3225166
పపరర: కకషషవనణణ కకలయర
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95-185/356

భరస : తరరపతరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:52
లస: ససస స
9205 SQX0698704
పపరర: భబనసచసదర కకలయర

95-185/359

95-185/928

95-185/362

95-185/365

95-185/930

95-215/375

95-185/367

భరస : పదసరద చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:31
లస: ససస స

9215 SQX1754308
పపరర: కరకసత కకరణ జజననకలటట

9218 MLJ3230646
పపరర: మలలర శశరర ననలటటరర

9221 MLJ3478625
పపరర: పరరశదనరరవప జజననకలటట

9224 SQX1457283
పపరర: అనల బబబయ ననలటటరర

95-185/370

9227 SQX0698670
పపరర: ఆనసదరరవప ననలటటరర

95-185/366

9230 SQX0436881
పపరర: ధనలకడక చచనసనపలర
భరస : అసకమకరరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:48
లస: ససస స

9210 SQX1799360
పపరర: గగససయయ షపక

95-185/361

9213 SQX1820828
పపరర: కమలమక జజననకలటట

95-185/364

9216 SQX2058956
పపరర: వసశ జజననకలటట

95-185/823

తసడడ:ద పరరశదనరరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:21
లస: పప
95-186/291

9219 MLJ3230638
పపరర: ఆనసదరరవప ననలటటరర

95-186/292

తసడడ:ద ఏలయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:53
లస: పప
95-215/376

9222 SQX0486027
పపరర: మబరరస బబబయ ననలటటరర

95-215/377

తసడడ:ద వనలయయ
ఇసటట ననస:73-5-120/1
వయససస:25
లస: పప
95-185/368

9225 SQX0795906
పపరర: శకనవరసస చచనసనపలర

95-185/369

తసడడ:ద లకకయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-121
వయససస:37
లస: పప
95-185/371

తసడడ:ద ఏలయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-5-121
వయససస:51
లస: పప
95-185/373

95-185/927

భరస : ఏసస జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆనసద రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-5-121
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద అలయయ ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-5-121
వయససస:38
లస: పప
9229 SQX0437277
పపరర: ఉమయదదవ చచనసనపలర

95-185/363

తసడడ:ద ఏసస
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఎలయ ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-5-121
వయససస:59
లస: ససస స
9226 SQX1073576
పపరర: పరరశదన రరవప ననలటటరర

9212 SQX1754522
పపరర: పదనకవత జజననకలటట

9207 SQX2164184
పపరర: రసజత కలమయర జజగయ

భరస : రసజజన షపక
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పరరశదనరరవప
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:38
లస: ససస స
9223 SQX1493683
పపరర: సతఖవనదస ననలటటరర

95-185/929

తసడడ:ద రవ చసదద బబబయ జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద పరరశదన రరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:18
లస: పప
9220 MLJ3250081
పపరర: మమరర జజననకలటట

9209 SQX2162188
పపరర: అననష జజగయ

95-185/358

తసడడ:ద ఆదదననరరయణ జజగయ
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ చసదద బబబయ జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద రవ చసదద బబబయ జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:28
లస: పప
9217 SQX2344786
పపరర: పదవణ జజననకలటట

95-185/360

భరస : రసజత కలమయర జజగయ
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరకసత కలమయర జజనన కలటట
ఇసటట ననస:73-5-120
వయససస:30
లస: ససస స
9214 SQX1754548
పపరర: పవన కలమయర జజననకలటట

9206 SQX0435081
పపరర: తరరపతరరవప కకలయర

9204 SQX0447615
పపరర: గరరరశ కలమయర కకలర

తసడడ:ద తరరపత రరవప గగలర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కలగయఖ కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:56
లస: పప

భరస : KOLLA కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:23
లస: ససస స
9211 SQX1754159
పపరర: ననగ రతనస జజననకలటట

95-185/357

తసడడ:ద వనసకటరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద తరరపతరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-5-119
వయససస:33
లస: పప
9208 SQX2325322
పపరర: మయధసరర కకలయర

9203 SQX0698696
పపరర: పకధదశరరజ కకలయర

9228 SQX1176560
పపరర: సశరష లత చచనసనపలర

95-185/372

భరస : నరసససహ మబరరస చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:29
లస: ససస స
95-185/374

9231 MLJ3224300
పపరర: కకసడమక చచనసనపలర

95-185/375

భరస : మయలకకసడయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:55
లస: ససస స
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95-185/376

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:30
లస: పప
9235 AP151000672381
పపరర: మయలకకసడయఖ చచనసనపలర

95-185/379

95-215/379

తసడడ:ద అసకమక రరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:26
లస: పప
9241 SQX0434415
పపరర: శరసతనకలమయరర జసగస

95-185/381

95-215/380

95-215/383

భరస : పదకరశరరవప అననసదనసస
ఇసటట ననస:73-5-125
వయససస:60
లస: ససస స
9253 SQX0437525
పపరర: సరసబమక నరసరల

95-185/387

95-185/932

Deleted

భరస : రవ యరకగయసటర
ఇసటట ననస:73-5-128
వయససస:36
లస: ససస స

9240 SQX0434233
పపరర: మయధవ మలలర ల

94-59/889

9242 SQX0435792
పపరర: కనకరదదద యడల

9245 SQX1059279
పపరర: కకసడమక యయదనల

9248 SQX2017507
పపరర: చసదద శశఖర దనమయలలగదనన

9251 MLJ3217213
పపరర: పదకరశరరవప అననలదనసస

9254 SQX0447391
పపరర: బదహకయఖ నరసరల

95-185/390

9257 SQX0488569
పపరర: ననగలకడక నరసరల

95-185/382

భరస : చచననకకషషయఖ యయదల
ఇసటట ననస:73-5-128
వయససస:43
లస: ససస స

95-215/378

95-185/380

9243 SQX0435883
పపరర: బబబయ జసగస

95-185/383

తసడడ:ద చననయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:49
లస: పప
95-215/381

9246 SQX0488254
పపరర: గగవసదమక గసడనరర

95-215/382

భరస : పససచలయఖ
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:54
లస: ససస స
95-215/1310

95-184/1026
9249 SQX2366912
పపరర: ఉమయ మహహశశరర అననలదనసస

భరస : పదకరశ రరవప అననలదనసస
ఇసటట ననస:73-5-125
వయససస:18
లస: ససస స
95-185/385

9252 MLJ3224334
పపరర: కకషషవనణణ నరసరల

95-185/386

తసడడ:ద కరశవరరవప నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-126
వయససస:39
లస: ససస స
95-185/388

9255 AP151000672339
పపరర: అసకయఖ నరసరల

95-185/389

తసడడ:ద పస తయఖ నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-126
వయససస:65
లస: పప
95-215/384

భరస : బదహకయఖ
ఇసటట ననస:73-5-126
వయససస:43
లస: ససస స
9260 MLJ3223856
పపరర: కలమయరర యయదల

95-185/378

భరస : రరమయ మలలర ల
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకయఖ నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-126
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద NARASALA నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-126
వయససస:18
లస: పప
9259 SQX1139881
పపరర: అరరణ యరకగయసటర

9239 NDX2689065
పపరర: లకకణ జసగస

తసడడ:ద ససగరతరరవప అననలదనసస
ఇసటట ననస:73-5-125
వయససస:70
లస: పప

భరస : అసకయఖ నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-126
వయససస:51
లస: ససస స
9256 SQX2331783
పపరర: అమరననథ నరసరల

తసడడ:ద అసకమకరరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద చనన కకషష దనమయలలగదనన
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:20
లస: పప
95-185/384

9237 SQX1323195
పపరర: పపరష చనసద చచనసనపలర

భరస : శకననథ చచనసనపలర శకననథ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కనకరదదద
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసయఖ
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:59
లస: పప
9250 AP151000675468
పపరర: ఉమయమహహశశరర అననసదనసస

95-185/931

తసడడ:ద కకసడయఖ యడల
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:27
లస: ససస స
9247 SQX0486290
పపరర: పపసచలయఖ గసడనరర

9236 SQX2375087
పపరర: చచననమక చచనసనపలర

9234 SQX1378588
పపరర: అసకమక రరవప చచనసనపలర

తసడడ:ద మయలయ కకసడయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద బబబయ ననతలపత
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబయ జసగస
ఇసటట ననస:73-5-124
వయససస:40
లస: ససస స
9244 SQX0926162
పపరర: ధనలకకక యయదలయ

95-185/377

తసడడ:ద మయలయ కకసడయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:73-5-122
వయససస:60
లస: పప
9238 SQX1323252
పపరర: మధస కకరణ చచనసనపలర

9233 MLJ3217122
పపరర: ఈశశర పదసరద చచనసనపలర

9258 SQX2331338
పపరర: అమరననథ నరసరల

95-215/1657

తసడడ:ద NARASALA నరసరల
ఇసటట ననస:73-5-126
వయససస:18
లస: పప
95-185/391

9261 SQX1493576
పపరర: అననప కలమయర యడల

95-185/392

తసడడ:ద చచననన కకషష యడల
ఇసటట ననస:73-5-128
వయససస:24
లస: పప
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9262 SQX1493725
పపరర: దశరథ రరమయఖ యడల

95-185/393

తసడడ:ద చచననన కకషష యడల
ఇసటట ననస:73-5-128
వయససస:24
లస: పప
9265 SQX2160737
పపరర: పపదమ కలమయర యరకగయసటర

95-185/933

95-215/385

95-185/936

95-185/398

95-185/401

95-185/404

95-185/824

తసడడ:ద శకనస పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131/2
వయససస:21
లస: ససస స

9275 SQX0452441
పపరర: ఆదచమక పపలర గబర

9278 SQX0405704
పపరర: తరరపత పపలర గబర

9281 SQX0447581
పపరర: శకనవరసరరవప పపలర గబర

9284 SQX2015469
పపరర: మదన బబబయ పస పపరర

95-215/387

9287 SQX2288801
పపరర: ననగ జజఖత పపలర గబర

95-185/399

9290 SQX0463661
పపరర: శక లత తమక
భరస : శకనవరస రరవప తమక
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:36
లస: ససస స

9270 SQX2169282
పపరర: షమమ ఖయన పటబన

95-185/935

9273 SQX0433821
పపరర: కలమయరర పపలర గబర

95-185/397

9276 SQX0428813
పపరర: కకశశర పపలర గబర

95-185/400

తసడడ:ద అసకమక రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:30
లస: పప
95-185/402

9279 SQX0405837
పపరర: రవసదద బబబయ పపలర గబర

95-185/403

తసడడ:ద పసదన మసరసన పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:35
లస: పప
95-185/405

9282 SQX0436444
పపరర: చనమసరసనస పపలర గబర

95-185/406

తసడడ:ద కకటయఖ పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:50
లస: పప
95-185/825

9285 SQX2208791
పపరర: రవ కలమయర పపలర గబర

95-185/937

తసడడ:ద మసరసన రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:31
లస: పప
95-185/938

భరస : రవ కలమయర పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-186/597

95-185/934

భరస : రవసదద బబబయ పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద యయససరతనస పస పపరర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:19
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:34
లస: ససస స
9289 SQX2016640
పపరర: రరబక పపలర గబర

95-87/1742

తసడడ:ద కకటయఖ పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:33
లస: ససస స
9286 SQX1413996
పపరర: పదక పపలర గబర

9272 SQX2383545
పపరర: సరమమజఖస కరకరర

9267 SQX2286995
పపరర: శరవణణ దనసరర

తసడడ:ద హబఝన పటబన
ఇసటట ననస:73-5-130
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద పసదన మసరసన పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద అసకమక రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:35
లస: పప
9283 SQX2014736
పపరర: కకషషవనణణ పపలర గబర

95-215/386

భరస : మసరసనస పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకమక రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:31
లస: పప
9280 SQX0435149
పపరర: ఏడడకకసడలల పపలర గబర

9269 SQX0319293
పపరర: సరసబయఖ దదవరకకసడ

95-185/395

భరస : వనసకట రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:73-5-129
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:73-5-784
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పపలర గబర
ఇసటట ననస:73-6-131
వయససస:49
లస: ససస స
9277 SQX0443317
పపరర: వనసకటటష పపలర గబర

95-185/396

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-5-129/2
వయససస:48
లస: పప

భరస : షమమ ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:73-5-130
వయససస:31
లస: ససస స
9274 SQX0713206
పపరర: కకటటశశరర పపలర గబర

9266 SQX1956465
పపరర: చసదదకళ దనసరర

9264 MLJ3216850
పపరర: చచననకకషషయఖ యయదల

తసడడ:ద చచననయఖ యయదల
ఇసటట ననస:73-5-128
వయససస:49
లస: పప

భరస : మయలయఖదదద దనసరర
ఇసటట ననస:73-5-129
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:73-5-129/2
వయససస:32
లస: పప
9271 SQX2252856
పపరర: రబన కతషన పఠరన

95-185/394

తసడడ:ద రరజయఖ ఎరకగయసటర
ఇసటట ననస:73-5-128
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద రవ యరకగయసటర
ఇసటట ననస:73-5-128
వయససస:19
లస: పప
9268 SQX0401158
పపరర: గగపస దదవరకకసడ

9263 MLJ3217015
పపరర: రవ ఎరకగయసటర

9288 SQX0762146
పపరర: మసరసన పపలర గబర

95-215/388

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-6-131/1
వయససస:53
లస: పప
95-185/407

9291 MLJ3223591
పపరర: కకటటశశరర నననస

95-185/408

తసడడ:ద చనఅసకయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:39
లస: ససస స
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95-185/409

తసడడ:ద అసకయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:51
లస: ససస స
9295 SQX0612846
పపరర: వనసకటటశ లకకసతతటట

95-185/412

95-185/415

95-185/418

95-185/421

95-185/416

9302 MLJ3223898
పపరర: లకడక జసగస

9305 AP151000672447
పపరర: రరమకకషష జసగస

95-185/827

9308 SQX0966044
పపరర: సలసదన జసగస

95-185/419

తసడడ:ద నరసయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-135
వయససస:36
లస: ససస స

9311 MLJ3224540
పపరర: చచసచమక జసగస

95-185/422

9300 SQX0869529
పపరర: మయరరక మణణ శశటట పలర

9303 SQX0991901
పపరర: హరర కకషష జసగస

9306 MLJ3216421
పపరర: లకకయఖ జసగస

95-215/389

9309 SQX0713099
పపరర: ససతనలకడక జసగస

95-185/427

9312 SQX2166551
పపరర: ఆదదననరరయణ జసగస

95-185/429

9315 SQX2223089
పపరర: వనసకటటష మసతద
తసడడ:ద హరర బబబయ
ఇసటట ననస:73-06-136
వయససస:20
లస: పప

9316 SQX2121465
పపరర: మణణకసఠ మసతద

9317 SQX2377240
పపరర: ససధఖ రరణణ మలపరటట

9318 SQX2160745
పపరర: శకదదవ మసతద

9319 MLJ3225315
పపరర: కకసడమక శకరరస
భరస : కకసడయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:46
లస: ససస స

95-185/941

తసడడ:ద అసకమక రరవప మలపరటట
ఇసటట ననస:73-6-136
వయససస:20
లస: ససస స
95-185/430

9320 SQX1052539
పపరర: ఫణణసదద బబబయ శకరరస
తసడడ:ద కకసడయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:25
లస: పప

95-185/423

95-185/424

95-185/939

తసడడ:ద కరశవపలల జసగస
ఇసటట ననస:73-6-135
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ మయలపరటట మయలపరటట
ఇసటట ననస:73-6-136
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద హరర బబబయ మసతద
ఇసటట ననస:73-6-136
వయససస:22
లస: పప

95-185/420

భరస : శకనవరస రరవప జసగస
ఇసటట ననస:73-6-135
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప మయలపరటట మయలపరటట
ఇసటట ననస:73-6-136
వయససస:44
లస: ససస స
95-185/940

95-185/417

తసడడ:ద చచననయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:63
లస: పప

భరస : నరసయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-135
వయససస:70
లస: ససస స

95-185/428 9314 SQX1137026
9313 SQX1137034
పపరర: ధనలకడక మయలపరటట మయలపరటట
పపరర: అసకమక రరవప మయలపరటట

95-185/414

తసడడ:ద లకకయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:25
లస: పప

భరస : బదహక ననయయడడ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:26
లస: ససస స
95-185/425

9297 SQX0714360
పపరర: ససబదహకణఖస లకకమయతతటట

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ శశటట పలర
ఇసటట ననస:73-6-133
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:55
లస: పప

భరస : మయసలయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:67
లస: ససస స
9310 SQX1568718
పపరర: ఆదదలకడక జసగస

9299 SQX0315481
పపరర: చనన అసకమక చదరర

95-185/411

తసడడ:ద అసకయఖ లకకమయతతటట
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరమకకషష జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద లకకయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:32
లస: పప
9307 SQX2016251
పపరర: వనసగమక జసగస

95-185/413

భరస : మయలయఖదదద చదరర
ఇసటట ననస:73-6-133
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-134
వయససస:48
లస: ససస స
9304 SQX0447128
పపరర: బదహకననయయడడ జసగస

9296 SQX0714550
పపరర: పస తషరరజ నననస

9294 SQX0716183
పపరర: చననమక నననస

భరస : చనఅసకయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:ద చనఅసకయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:49
లస: పప

భరస : మయరరకమణణ శశటట పలర
ఇసటట ననస:73-6-133
వయససస:35
లస: ససస స
9301 MLJ3224128
పపరర: తరరమల జసగస

95-185/410

భరస : ససబదమణఖఎస లకకమయతతటట
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబదమణఖస లకకమయతతటట
ఇసటట ననస:73-6-132
వయససస:33
లస: పప
9298 SQX0926097
పపరర: శక లకకక శశటట పలర

9293 MLJ3223609
పపరర: ననగరసదదమయ లకకమయతతటట

95-185/905

95-186/661

భరస : హరరబబబయ మసతద
ఇసటట ననస:73-06-136
వయససస:39
లస: ససస స
95-185/431

9321 SQX0698621
పపరర: మహహసదదబబబయ శకరరస

95-185/432

తసడడ:ద కకసడయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: కకసడయఖ శకరరస
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95-185/433

తసడడ:ద గయరవయఖ శకరరస
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:48
లస: పప
9325 SQX0926170
పపరర: సరసబశవరర రరవప శకరరమయలల

95-215/392

95-185/435

95-185/438

95-185/441

95-215/394

95-215/396

95-185/445

95-185/448

తసడడ:ద కకసడయఖ రరగర
ఇసటట ననస:73-6-141
వయససస:60
లస: పప
9349 SQX1969450
పపరర: అసకమక వడచర
భరస : మలయఖదదద వడచర
ఇసటట ననస:73-6-142
వయససస:30
లస: ససస స

95-185/439

9335 SQX1356782
పపరర: కకటటశశర రరవప ననలటటరర

9338 SQX1073634
పపరర: ననగ రరజ గయసడవబతన

9341 SQX1251016
పపరర: శవ పదసరద గయసడబతస న

95-185/442

95-185/443

95-215/397

9333 SQX1073527
పపరర: వజయ భబసకర ననలటటరర

95-185/440

9336 MLJ3230406
పపరర: కకటటశశర రరవప ననలటటరర

95-186/293

95-215/395
9339 SQX1251032
పపరర: మహహమయ కలమయరర గయసడబతస న

9342 SQX0713057
పపరర: ససనత గయసడనబతష
స న

95-185/444

భరస : రమమష బబబయ గయసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:73-6-141
వయససస:34
లస: ససస స
95-185/446

9347 MLJ3217692
పపరర: తరరపరలల గయసడనబతష
స న

95-185/449

తసడడ:ద రగశయఖ యయదనల
ఇసటట ననస:73-6-142
వయససస:64
లస: పప

95-185/437

తసడడ:ద బబబయ గయసడబతస న
ఇసటట ననస:73-6-140
వయససస:24
లస: ససస స

9344 MLJ3225380
పపరర: రరజమక గయసడనబతష
స న
గయసడనబతష
స న
భరస : తరరపరలల గయసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:73-6-141
వయససస:60
లస: ససస స

9350 SQX1969906
పపరర: ననగయఖ యయదనల

9330 SQX0291534
పపరర: వనసకట రరవప నననస

తసడడ:ద ఏలయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-6-139
వయససస:50
లస: పప

9345 MLJ3217833
పపరర: రమమష గయసడనబతస న

95-185/447

తసడడ:ద తరరపరలల గయసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:73-6-141
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద మయసలయఖ గయసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:73-6-141
వయససస:61
లస: పప
95-215/398

95-185/434

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-6-139
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప గయసడబతస న
ఇసటట ననస:73-6-140
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గయసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:73-6-141
వయససస:35
లస: ససస స
9346 AP151000672394
పపరర: పసదనరసససహరరవప రరగర

9332 MLJ3225372
పపరర: మరరయమక గయసడనబతష
స న

9327 SQX1754217
పపరర: భబగఖ లకడక నననస

తసడడ:ద చచననయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-6-138
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప గయసడవబతన
ఇసటట ననస:73-6-140
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద బబబయ
ఇసటట ననస:73-6-140
వయససస:25
లస: పప
9343 SQX0713073
పపరర: వనసగమక గయసడనబతష
స న

95-185/436

తసడడ:ద లయయ ననలట లరర
ఇసటట ననస:73-6-139
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-6-139
వయససస:24
లస: ససస స
9340 SQX1206169
పపరర: ససధనకర బబబయ గయసడనబతస న

9329 SQX1616897
పపరర: వనసకట రరవప నననస

95-215/391

భరస : వనసకట రరవప నననస
ఇసటట ననస:73-6-138
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప గయసడనబతష
స న
ఇసటట ననస:73-6-139
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:73-6-139
వయససస:29
లస: పప
9337 SQX1370865
పపరర: రరహహలల ననలటటరర

95-215/393

తసడడ:ద చచననయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-6-138
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ ననననస
ఇసటట ననస:73-6-138
వయససస:59
లస: పప
9334 SQX0351437
పపరర: మననహర బబబయ ననలటటరర

9326 SQX0486092
పపరర: వనసకట రరవప దనసరర

9324 SQX1424126
పపరర: పరరశత శకరరమయలల

భరస : చనన శకరరమయలల
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:39
లస: పప

భరస : చచననయఖ ననననస
ఇసటట ననస:73-6-138
వయససస:55
లస: ససస స
9331 MLJ3217148
పపరర: పసదచచననయఖ ననననస

95-215/390

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమయలల
ఇసటట ననస:73-6-137
వయససస:39
లస: పప
9328 MLJ3224110
పపరర: లలయవత ననననస

9323 SQX0316778
పపరర: వరరల అసకమక� శకరరమ�

9348 SQX1960723
పపరర: భబగఖలకడక యయదనల

95-186/294

భరస : చచననకకకషష యయదనల
ఇసటట ననస:73-6-142
వయససస:33
లస: ససస స
95-215/399

9351 SQX1964014
పపరర: మలయఖదదద వడచర

95-215/400

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ వడచర
ఇసటట ననస:73-6-142
వయససస:37
లస: పప
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94-234/1368

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:70
లస: ససస స
9355 SQX1313873
పపరర: భబలకడక నననస

తసడడ:ద పససచలయఖ గసడనరర
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:34
లస: పప
95-215/401

భరస : ననగరరజ నననస
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:26
లస: ససస స
9358 SQX0926113
పపరర: కకసడలల షపక

95-185/450 9354 SQX2350833
9353 SQX0714345
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప గసడనరర
పపరర: తరరపతమక గయసడనరర

9356 SQX0488171
పపరర: లకకక తరరపత గసడనరర

భరస : శవలలల
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:49
లస: ససస స

9359 SQX0926121
పపరర: బయజన షపక

తసడడ:ద రరమలసగన ననయయడడ
ఇసటట ననస:73-6-144
వయససస:52
లస: పప
95-185/453

95-185/456

95-185/459

95-185/462

భరస : మయలయఖదదద కరలసకలరర
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:45
లస: ససస స

9371 SQX1457234
పపరర: హనసమసతష గయడడశల

9374 AP151000672329
పపరర: రరమయ కరళళ

95-185/810

9377 SQX2383800
పపరర: మణణ శరనస

95-185/454

9380 MLJ3224607
పపరర: అసకమక కరళళ
భరస : కకసడయఖ కరళళ
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:26
లస: ససస స

95-215/1658

9363 SQX0291542
పపరర: రరజ ససదరరకన

95-185/452

9366 MLJ3217403
పపరర: కరశవపలల జసగస

95-185/455

తసడడ:ద చచననయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-6-145
వయససస:63
లస: పప
95-185/457

9369 SQX0647230
పపరర: చనచచననయఖ ననననస

95-185/458

తసడడ:ద లకకయఖ ననననస
ఇసటట ననస:73-6-145/1
వయససస:55
లస: పప
95-185/460

9372 MLJ3223526
పపరర: వనసకటలకడక కరళళ

95-185/461

భరస : రరమయ కరళళ
ఇసటట ననస:73-6-146
వయససస:45
లస: ససస స
95-185/463

9375 SQX2110849
పపరర: అఖల కరళర

95-185/809

తసడడ:ద రరమయ కరళర
ఇసటట ననస:73-06-146
వయససస:22
లస: పప
95-215/1659

భరస : సరయ కకరణ కలర
ఇసటట ననస:73-6-146
వయససస:19
లస: ససస స
95-185/465

9360 SQX2237253
పపరర: రహహస బబష షపక

తసడడ:ద నరసససహరరవప ససదరరకన
ఇసటట ననస:73-6-145
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద అసకయఖ కరళళ
ఇసటట ననస:73-6-146
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరయ కకరణ కలర
ఇసటట ననస:73-06-146
వయససస:21
లస: ససస స
9379 MLJ3223906
పపరర: వరలకడక కరలసకలరర

95-185/451

తసడడ:ద రసగనన గయడడశల
ఇసటట ననస:73-6-146
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయ కరళళ
ఇసటట ననస:73-6-146
వయససస:26
లస: పప
9376 SQX2110989
పపరర: 2 2

9368 MLJ3216827
పపరర: అసకమకరరవప ననననస

95-215/403

తసడడ:ద ననగయల మర షపక
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ ననననస
ఇసటట ననస:73-6-145/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : హననమసతష గయడడశల
ఇసటట ననస:73-6-146
వయససస:30
లస: ససస స
9373 SQX1457275
పపరర: సరయ కకరణ కరళళ

95-215/405

తసడడ:ద శశషయఖ ననననస
ఇసటట ననస:73-6-145
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-6-145
వయససస:65
లస: పప
9370 SQX1457259
పపరర: ససబసమక గయడడశల

9365 MLJ3216884
పపరర: హరరబబబయ ననననస

9357 SQX0925784
పపరర: ననయబ షపక
భరస : మహబబ బబశల
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప ససదరకన
ఇసటట ననస:73-6-145
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద శశషయఖ ననననస
ఇసటట ననస:73-6-145
వయససస:40
లస: పప
9367 MLJ3217999
పపరర: శశషయఖ నననస

95-215/402

తలర : నరరబ
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:32
లస: పప

95-215/406 9362 SQX0698647
9361 SQX0848085
పపరర: జననధన ననయయడడ పపమయజల
పపరర: ఆశశక ససదరకన

9364 SQX0291526
పపరర: సనరఖననరరయణ ననననస

భరస : నరసససహ రరవప గసడనరర
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:73-6-143
వయససస:31
లస: ససస స
95-215/404

95-185/942

9378 SQX0712893
పపరర: ససమలత కరళళ

95-185/464

భరస : మయలయఖదదద కరళళ
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:35
లస: ససస స
95-185/466

9381 SQX1386441
పపరర: ననగ మలలర శశరర రరవప ననల

95-185/467

తసడడ:ద గసగ రరజ ననల
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:25
లస: పప
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9382 SQX0291567
పపరర: మయరళ బబబయ కరళళ
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95-185/468

తసడడ:ద రరమయఖ కరళళ
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:32
లస: పప
95-215/408

తసడడ:ద మయసలయఖ
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:42
లస: పప
95-185/472

తసడడ:ద అసకమకరరవప చరరతతటట
ఇసటట ననస:73-6-150
వయససస:29
లస: పప
9391 SQX1250992
పపరర: రరసబబబయ చరరతతటట

9386 SQX0649772
పపరర: లకడక చరరతతటట

95-185/470

తసడడ:ద వనసకయఖ చరరతతటట
ఇసటట ననస:73-6-150
వయససస:35
లస: పప
9394 SQX2332286
పపరర: లకడక భబగస

95-185/944

9389 MLJ3218054
పపరర: అసకమకరరవప చరరతతటట

95-185/473

భరస : కకషష రరవప భబగస
ఇసటట ననస:73-6-465
వయససస:65
లస: ససస స

95-215/411

95-185/476

భరస : కకసడయఖ రరణణ
ఇసటట ననస:73-7-141
వయససస:61
లస: ససస స

9398 SQX0436428
పపరర: వనణయగగపరల వనమయ

95-215/1560

9390 SQX1313865
పపరర: వరణణ చరరతతటట

9393 SQX2332484
పపరర: కకషష రరవప భబగస

9396 MLJ3216363
పపరర: సరసబశవరరవప దనరర

95-185/477

9399 SQX2284420
పపరర: సశపన కకటట

భరస : మయలకకసడయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:29
లస: ససస స
9403 SQX1508730
పపరర: మణణకసఠ కకసగరశశటట
తసడడ:ద రరధనకకషష కకసగరశశటట
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:24
లస: పప
9406 SQX2015428
పపరర: ఇనసస షపక

9404 SQX0699041
పపరర: రరధనకకషష కకగరశశటట

95-185/829

9407 SQX2015444
పపరర: ఇససఫ షపక

95-185/482

9410 SQX0437517
పపరర: ఓబయలమక చగపలర
భరస : మలయరలదదద చగపలర
ఇసటట ననస:73-7-152
వయససస:36
లస: ససస స

95-185/945

9402 SQX0445726
పపరర: వనసకట రమణ దనసరర

95-185/480

9405 SQX2015436
పపరర: జహహదన షపక

95-185/828

భరస : ఇససఫ షపక
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:37
లస: ససస స
95-186/598

తసడడ:ద ఇససఫ షపక
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:43
లస: పప
95-215/412

95-185/475

భరస : వనసకట రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద బబలససబదమణఖస కకగరశశటట
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద ఇససఫ షపక
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:18
లస: పప
9409 SQX0315812
పపరర: వనసకట రమణ� దనసరర�

95-185/479

భరస : రరధనకకషష కకగరశశటట
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:38
లస: ససస స
95-185/481

95-185/943

తసడడ:ద రరమ రరవప కకటట
ఇసటట ననస:73-7-150
వయససస:19
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
9401 SQX0713149
పపరర: సరమయమ జఖమక కకగరశశటట

95-215/409

తసడడ:ద రరమయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-7-61
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల వనమయ
ఇసటట ననస:73-7-146
వయససస:31
లస: పప

95-185/478

95-185/471

తసడడ:ద శశషయఖ భబగస
ఇసటట ననస:73-6-465
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:ద చనన చననయఖ నననస
ఇసటట ననస:73-06-14419
వయససస:28
లస: పప

9397 SQX0433805
పపరర: కకసడమక రరణణ

9387 MLJ3225356
పపరర: పపషలమక చరరతతటట

భరస : రరసబబబయ చరరతతటట
ఇసటట ననస:73-6-150
వయససస:32
లస: ససస స

9392 SQX1414085
పపరర: మయరరత వనసకట వర పదసరద
అకక
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర అకక
ఇసటట ననస:73-6-150
వయససస:50
లస: పప
9395 SQX2452431
పపరర: నగరజ నననస

95-215/407

భరస : సససగయఖ చరరతతటట
ఇసటట ననస:73-6-150
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకయఖ చరరతతటట
ఇసటట ననస:73-6-150
వయససస:45
లస: పప
95-215/410

9384 SQX1313899
పపరర: వరలకడక ననల

భరస : గసగ రరజ ననల
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవప చరరతతటట
ఇసటట ననస:73-6-150
వయససస:43
లస: ససస స

9388 SQX0698662
పపరర: అనల కలమయర చరరతతటట

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:35
లస: ససస స

95-185/469

తసడడ:ద రరమయఖ కరళళ
ఇసటట ననస:73-6-149
వయససస:50
లస: పప

9385 SQX0486365
పపరర: రరమయఖ కరళళ

9400 SQX0839290
పపరర: మలయఖదదద దనసరర

9383 SQX0647263
పపరర: మయలయఖదదద కరళళ

9408 SQX2015402
పపరర: అబయనల షపక

95-186/599

తసడడ:ద ఇససఫ షపక
ఇసటట ననస:73-7-151
వయససస:20
లస: పప
95-185/483

9411 SQX0434050
పపరర: ససబయసలల సతచసనపలర

95-185/484

భరస : నరసయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:73-7-152
వయససస:56
లస: ససస స
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9412 SQX0558643
పపరర: ఏడడకకసడలల దనరర
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95-185/485

తసడడ:ద పపననయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-7-152
వయససస:28
లస: పప
9415 SQX0443291
పపరర: నరసయఖ సతచస నపలర

95-185/488

95-185/490

95-185/493

95-185/496

95-185/498

95-185/501

95-185/504

భరస : వనసకటటష యయదనల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:33
లస: ససస స

9425 SQX0443226
పపరర: వరరసరశమ రరదదపస గయ

9428 SQX1956473
పపరర: కకటటశశర రరవప చగపలర

9431 SQX0446765
పపరర: కకషష గయసటట

9434 SQX0436766
పపరర: సరయమక యయదనల

95-185/507

9437 SQX0923748
పపరర: వనసకయఖ యయదనల

95-185/497

9440 SQX2015931
పపరర: సదవసత యయదనల
తసడడ:ద వనసకట కకషష యయదనల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:19
లస: ససస స

9420 SQX0437541
పపరర: అసకమక కరక

95-185/492

9423 SQX0435420
పపరర: వనసకటటశశరరర కరక

95-185/495

9426 SQX2303055
పపరర: వనసకయమక రరదద పస గయ

95-185/946

భరస : ననగ పదసరద రరదద పస గయ
ఇసటట ననస:73-7-155
వయససస:28
లస: ససస స
95-185/499

9429 MLJ3217254
పపరర: మయలయఖదదద చగపలర

95-185/500

తసడడ:ద కకటయఖ� చగపలర
ఇసటట ననస:73-7-157
వయససస:46
లస: పప
95-185/502

9432 SQX1754811
పపరర: కకప గయసత

95-185/503

తసడడ:ద ఎజరయఖ గయసత
ఇసటట ననస:73-7-158
వయససస:50
లస: ససస స
95-185/505

9435 MLJ3216876
పపరర: వనసకటటశశరరర యయదనల

95-185/506

తసడడ:ద అసకయఖ యయదనల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:39
లస: పప
95-185/508

తసడడ:ద యయణదయఖ యయదనల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:57
లస: పప
95-185/832

95-185/489

తసడడ:ద ససబబసరరవప కరరక
ఇసటట ననస:73-7-154
వయససస:48
లస: పప

భరస : అసకయఖ యయదనల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకయఖ యయదనల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:45
లస: పప
9439 SQX1998947
పపరర: పలర వ యయదనల

95-185/494

భరస : యజదయఖ గయసటట
ఇసటట ననస:73-7-158
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద కకపరరవప గయసత
ఇసటట ననస:73-7-158
వయససస:53
లస: పప
9436 MLJ3216835
పపరర: వనసకటకకషష యయదనల

9422 SQX0443135
పపరర: చన మయలయఖదదద చదరర

9417 SQX0698688
పపరర: శకనవరసరరవప దనరర

భరస : వనసకటటశశరరర కరరక
ఇసటట ననస:73-7-154
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలయఖదదద చగపలర
ఇసటట ననస:73-7-157
వయససస:20
లస: పప

భరస : చచననయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-7-158
వయససస:45
లస: ససస స
9433 SQX1754787
పపరర: ఎజదయఖ గయసత

95-185/491

తసడడ:ద మయతస యఖ రరదదపస గయ
ఇసటట ననస:73-7-155
వయససస:61
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:73-7-157
వయససస:33
లస: ససస స
9430 MLJ3223674
పపరర: ఆదదలకడక చగపలర

9419 SQX0926071
పపరర: ససదన రరణణ కరరక

95-185/487

తసడడ:ద పపననయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-7-153
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనమయఖ చదరర
ఇసటట ననస:73-7-154
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద వర సరశమ రరదదపస గయ
ఇసటట ననస:73-7-155
వయససస:36
లస: పప
9427 SQX1754761
పపరర: మసరసన బ షపక

95-185/830

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కరరక
ఇసటట ననస:73-7-154
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కరరక
ఇసటట ననస:73-7-154
వయససస:22
లస: పప
9424 SQX0435511
పపరర: ననగరపదసరద రరదదపస గయ

9416 SQX2015337
పపరర: రరజ కలమయర చగపలర

9414 MLJ3216652
పపరర: పపననయఖ దనరర

తసడడ:ద కకటయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-7-152
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద మలయఖదదద చగపలర
ఇసటట ననస:73-7-152
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కరరక
ఇసటట ననస:73-7-154
వయససస:24
లస: ససస స
9421 SQX1825959
పపరర: గగతమ కలమయర కరరక

95-185/486

తసడడ:ద నరసయఖ� సతచసనపలర
ఇసటట ననస:73-7-152
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద ఓబయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:73-7-152
వయససస:68
లస: పప
9418 SQX1457366
పపరర: పసదయయసక కరరక

9413 MLJ3217619
పపరర: శకనస� సతచస నపలర �

9438 SQX1998889
పపరర: వనసకటటష యయదనల

95-185/831

తసడడ:ద కకసడయఖ యయదనల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:39
లస: పప
95-185/833

9441 SQX2121994
పపరర: శరరద యయదనల

95-185/947

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:31
లస: ససస స
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9442 SQX0926063
పపరర: శరరదన యయధనలయ
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95-215/413

భరస : వనసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:27
లస: ససస స
9445 SQX0909473
పపరర: కకటటశశరమక కసదదకకసడ

95-185/510

95-185/513

95-185/517

95-215/415

95-185/521

95-185/524

95-185/527

తసడడ:ద కకపరరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-7-163/1
వయససస:18
లస: ససస స

9455 SQX1322817
పపరర: శరఖమల దనర

9458 SQX1873611
పపరర: శవలల చగపలర

9461 SQX0699009
పపరర: అజయ కలమయర డదగల

9464 SQX2128783
పపరర: శకనస బసడర మబడడ

95-185/528

9467 SQX1412774
పపరర: లయవణఖ కమమకల

95-215/416

9470 SQX0433920
పపరర: వరలకడక మపసదదవ
భరస : రమమష మపసదదవ
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:41
లస: ససస స

9450 SQX0698746
పపరర: ససరరష మటట మటట

95-185/516

9453 SQX0647305
పపరర: జజన బబనన డదగల

95-185/519

9456 SQX1956424
పపరర: అననష డదగల

95-185/520

తసడడ:ద రవ రరజ డదగల
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:19
లస: ససస స
95-185/522

9459 SQX1956549
పపరర: దదనమక డదగల

95-185/523

భరస : రవ రరజ డదగల
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:43
లస: ససస స
95-185/525

9462 SQX1874734
పపరర: మరయఖ చగపలర

95-185/526

తసడడ:ద మసరసన చగపలర
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:43
లస: పప
95-185/948

9465 SQX0765818
పపరర: ససశల రరణణ గగగయల

95-215/417

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:43
లస: ససస స
95-185/529

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కమమకల
ఇసటట ననస:73-7-163
వయససస:41
లస: ససస స
95-185/949

95-185/512

తసడడ:ద రతనస డదగల
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మయనసపరటట
ఇసటట ననస:73-7-162
వయససస:39
లస: ససస స
9469 SQX2229128
పపరర: భయఖలయ ఆతకకలరర

95-185/518

తసడడ:ద రవరరజ డదగల
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద గగపరల కకషషయఖ బడదపపడడ
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:50
లస: పప
9466 SQX1073568
పపరర: ననగరసదదస మయనసపరటట

9452 SQX0436261
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలయర

9447 SQX0437350
పపరర: నరకల మమటట

తసడడ:ద పదసరద మటట
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:41
లస: పప

భరస : మరయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద రవ రరజ డదగల
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:24
లస: పప
9463 SQX0447110
పపరర: రరమయరరవప బడదపపడడ

95-185/515

భరస : తరరమలలశశర రరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దనశరథద ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-7-161
వయససస:38
లస: ససస స
9460 SQX1956481
పపరర: కకరణ కలమయర డదగల

9449 MLJ3216496
పపరర: తరరమలలశశరరరవప కకలయర

95-185/509

భరస : ససధనకర బబబయ మమటట
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద కలగయఖ కకలయర
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:27
లస: ససస స
9457 SQX1361518
పపరర: ససనత ఉయయఖల

95-185/511

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద రరమయలల ననగయలవసచ
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:41
లస: పప
9454 SQX0696963
పపరర: సరసబబదజఖస కకలయ

9446 SQX0434159
పపరర: మమరరగకస
ర మమటట

9444 SQX0437392
పపరర: లకడక దదవ కకలయర

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కకలయర
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససరరష మటట
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జజన చచననన డదగల
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:67
లస: ససస స
9451 SQX0714410
పపరర: కరసతనరరవప ననగయలవసచ

95-215/414

భరస : వనసకట కకషష యయదల
ఇసటట ననస:73-7-159
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసదదకకసడ
ఇసటట ననస:73-7-160
వయససస:35
లస: ససస స
9448 SQX0649723
పపరర: మరరయమక డదగల

9443 SQX1458430
పపరర: తరరపతమక యయదల

9468 SQX0433847
పపరర: ససపసదయ ఆతకకలరర

95-185/530

భరస : యగసదర ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-7-163
వయససస:41
లస: ససస స
95-185/531

9471 SQX0446559
పపరర: తరరపతమక పస ససరర

95-185/532

భరస : ఏడడ కకసడలల పస ససరర
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:48
లస: ససస స
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9472 SQX0434027
పపరర: లలతన మయణణక
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95-185/533

భరస : ససబసయఖ మయణణక
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:49
లస: ససస స
9475 SQX0469643
పపరర: మయరళ కకషష మపసదదవ

95-185/536

95-185/539

95-185/952

95-185/542

95-185/543

95-185/545

95-185/548

భరస : సరసబశవ రరవప సరసబబదల
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:51
లస: ససస స

9485 SQX2014751
పపరర: రరమకకషష జసగస

9488 SQX2075745
పపరర: పసదయయసక గగరటట

9491 SQX0901660
పపరర: అననపపరష వరమయసస

9494 SQX1457374
పపరర: మయల కకసడయఖ బసడర మయడడ

95-185/551

9497 SQX1956572
పపరర: తరరపతమక ఇసస ల

95-185/834

9500 SQX0713164
పపరర: ననగమక పపలర సశశటట
భరస : వనసకటటశశర రరవప పపలర సశశటట
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:54
లస: ససస స

9480 SQX2130979
పపరర: మధస బల పస కలరర

95-185/951

9483 SQX1956556
పపరర: అసకమక దనసరర

95-185/541

9486 SQX2014744
పపరర: లకడక జసగస

95-215/1311

భరస : రరమ కకషష జసగస
ఇసటట ననస:73-7-165
వయససస:46
లస: ససస స
95-215/1312

9489 SQX0901694
పపరర: జయసత వరమయసస

95-185/544

భరస : చదననయఖ వరమయసస
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:33
లస: ససస స
95-185/546

9492 SQX0716100
పపరర: ససబయసలల బసడర మబడడ

95-185/547

భరస : మయలకకసడయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:65
లస: ససస స
95-185/549

9495 SQX0901686
పపరర: చచననయఖ వరమయసస

95-185/550

తసడడ:ద గయరవయఖ వరమయసస
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:41
లస: పప
95-185/552

భరస : శశషష బబబయ ఇసస ల
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:25
లస: ససస స
95-185/554

95-185/538

భరస : రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:73-7-165
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద చదననయఖ వరమయసస
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:62
లస: పప
9499 SQX0446740
పపరర: లకడక సరసబబదల

95-185/540

భరస : గయరవయఖ వరమయసస
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద గయరవయఖ వరమయసస
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:32
లస: పప
9496 SQX0901678
పపరర: గయరవయఖ వరమయసస

9482 SQX0909481
పపరర: బయలలర మక కరలలవ

9477 SQX0612663
పపరర: రమమష మపసదదవ

భరస : కకటటశశర రరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:73-7-164 3RD LINE
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగరటట
ఇసటట ననస:73-7-166
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మయలయఖదదద బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-7-167
వయససస:39
లస: ససస స
9493 SQX0901652
పపరర: బదహక ననయయడడ వరమయసస

95-185/950

తసడడ:ద చననయఖ జసగస
ఇసటట ననస:73-7-165
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:ద బబలయఖ గగరటట
ఇసటట ననస:73-7-166
వయససస:24
లస: పప
9490 MLJ3225059
పపరర: ధనలకకషత బసడర మబడడ

9479 SQX2387116
పపరర: అశశక కలమయర మపసదదవ

95-185/535

తసడడ:ద కకషష మపసదదవ
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కరలలవ
ఇసటట ననస:73-7-165
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప వపలరజటర
ఇసటట ననస:73-7-165
వయససస:32
లస: పప
9487 SQX1956440
పపరర: వనసకట ననరరయణ గగరటట

95-185/537

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద కకషష మబరరస గగగయల
ఇసటట ననస:73-7-164/A
వయససస:44
లస: ససస స
9484 SQX0452185
పపరర: యగరనశశరపదసరద వపలరజటర

9476 SQX1062421
పపరర: కకటటశశర రరవప పస కలరర

9474 SQX0406280
పపరర: శకనవరసరరవప పస కలరర

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల పస కలరర
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల పస కలరర
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ� పస ససరర
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:51
లస: పప
9481 SQX2289023
పపరర: ససశల రరణణ గగగయల

95-185/534

భరస : కకషష మపసదదవ
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:ద పపరషచసదద రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:73-7-164
వయససస:32
లస: పప
9478 MLJ3217981
పపరర: ఏడడకకసడలల� పస ససరర

9473 SQX0452565
పపరర: సరమయమ జఖస మమపసదదవ

9498 MLJ3224268
పపరర: లకకమక గగరట

95-185/553

భరస : బబలయఖ గగరట
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:46
లస: ససస స
95-185/555

9501 MLJ3224243
పపరర: ససగయణమక దదడడర

95-185/556

భరస : రరమయలల దదడడర
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:65
లస: ససస స
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95-185/557

తసడడ:ద మయణణకఖ రరవప ఇసస ల
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:25
లస: పప
9505 MLJ3217445
పపరర: బబలయఖ గగరట

95-185/560

95-185/562

95-185/565

95-185/568

95-185/571

95-185/574

95-185/577

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదగరలయ
ఇసటట ననస:73-8-170
వయససస:19
లస: పప

9515 SQX0580217
పపరర: సరసబయఖ పస కలరర

9518 SQX0983338
పపరర: ఆదదలకకక లసగరబతస న

9521 SQX0447466
పపరర: అనల లసగరబతస న

9524 SQX0436857
పపరర: వనసకట రమణమక డదగల

95-185/580

9527 SQX0447508
పపరర: ననగరరజ వపలర

95-185/569

9530 SQX1073584
పపరర: దదవఖ నరరకకసడ

9510 MLJ3223872
పపరర: ననరరయనమయ బకరక

95-185/564

9513 SQX0435719
పపరర: జజన షపక

95-185/567

9516 SQX0983320
పపరర: నసదదన లసగరబతస న

95-185/570

భరస : అనల కలమయర లసగరబతస న
ఇసటట ననస:73-7-170
వయససస:25
లస: ససస స
95-185/572

9519 MLJ3224748
పపరర: చచననమక లసగరబతస న

95-185/573

భరస : ననగయఖ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:73-7-170
వయససస:80
లస: ససస స
95-185/575

9522 MLJ3216843
పపరర: మయలయఖదదద లసగరబతస న

95-185/576

తసడడ:ద ననగయఖ లసగరబతస న
ఇసటట ననస:73-7-170
వయససస:52
లస: పప
95-185/578

9525 SQX0437459
పపరర: శవననగరశశరర ఉలర

95-185/579

భరస : వనసకటటశశరరర ఉలర
ఇసటట ననస:73-8-170
వయససస:51
లస: ససస స
95-185/581

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వపలర
ఇసటట ననస:73-8-170
వయససస:34
లస: పప
95-185/953

95-185/561

తసడడ:ద దనదనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర డదగల
ఇసటట ననస:73-8-170
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉలర
ఇసటట ననస:73-8-170
వయససస:31
లస: పప
9529 SQX2169316
పపరర: సరయ నవన దదగరలయ

95-185/566

తసడడ:ద మలయఖదదద లసగరబతస న
ఇసటట ననస:73-7-170
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-7-172
వయససస:40
లస: ససస స
9526 SQX0447276
పపరర: మహహసదద వపలర

9512 SQX0716191
పపరర: కకసడమక బకరక

9507 SQX1243401
పపరర: నలమ పస కలరర

భరస : తరరపరలల బకరక
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మలయఖదదద లసగరబతస న
ఇసటట ననస:73-7-170
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద మయలయఖదదద లసగరబతస న
ఇసటట ననస:73-7-170
వయససస:30
లస: పప
9523 SQX0434431
పపరర: జజఖత బసడర మబడడ

95-185/563

తసడడ:ద చననయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:68
లస: పప

భరస : మయల కకసడయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-7-170
వయససస:31
లస: ససస స
9520 SQX0516963
పపరర: జగదదష బబబయ లసగరబతస న

9509 SQX0638742
పపరర: వజయ లకడక బకరక

95-185/559

భరస : ససబబస రరవప పస కలరర
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససబబసరరవప బకరక
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:35
లస: పప
9517 SQX1357079
పపరర: లకడక బసడర మబడడ

95-186/600

భరస : తరరపత రరవప బకరక
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పస కలరర
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:63
లస: ససస స
9514 SQX0577460
పపరర: ససబబసరరవప పస కలరర

9506 SQX2014793
పపరర: తరరపత రరవప బకక

9504 SQX0443093
పపరర: తరరపత రరవప గగరటట

తసడడ:ద బబలయఖ గగరటట
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద ససబసరరవప బకక
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:73-7-169
వయససస:30
లస: ససస స
9511 MLJ3224250
పపరర: జయమక పస కలరర

95-185/558

తసడడ:ద బబలయఖ గగరటట
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద నరసససహ గగరటట
ఇసటట ననస:73-7-168
వయససస:55
లస: పప
9508 SQX0434258
పపరర: చనన ఖయసససబ షపక

9503 SQX0698951
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగరటట

9528 SQX0435164
పపరర: పదకరశ రరవప పససడనద

95-185/582

తసడడ:ద వరరరఘవపలల పససడద
ఇసటట ననస:73-8-170
వయససస:55
లస: పప
95-185/583

తసడడ:ద రరమ కకటటశశర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:29
లస: ససస స

9531 AP151000675520
పపరర: కకటటశశరర నరరకకసడ నరరకకసడ

95-185/584

భరస : కకటటశఅవరరరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:60
లస: ససస స
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9532 AP151000675513
పపరర: ససబయసలల నరరకకసడ

95-185/585

భరస : కకటయఖ నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:65
లస: ససస స
9535 SQX0428862
పపరర: అశశక నరరకకసడ

9533 SQX0437640
పపరర: వజయకలమయరర బబ సత

95-185/586

భరస : శకనవరస బబ సత
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:93
లస: ససస స
95-185/588

9536 SQX0428789
పపరర: చనననరరవ బసడర మబడడ

9534 SQX1457168
పపరర: దదననష నరరకకసడ

తసడడ:ద రరమ కకటటశశర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:27
లస: పప
95-185/589

9537 SQX0436519
పపరర: కకసడలరరవప బసడర మబడడ

తసడడ:ద రరమకకటటశశర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:39
లస: పప

9538 SQX0436360
పపరర: శకనవరస బబ సతన

95-185/592 9540 MLJ3223468
9539 MLJ3218096
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప నరరకకసడ
పపరర: వజయకలమయరర మమకర

95-185/591

తసడడ:ద ససబసయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:46
లస: పప
9541 SQX0434316
పపరర: మయరస మక దదడనర దదడనర
భరస : లలకయఖ దదడనర
ఇసటట ననస:73-8-173
వయససస:46
లస: ససస స
9544 SQX1416016
పపరర: అశశక కకసడమబడడ

95-185/597

95-215/419

95-185/598

95-185/601

తసడడ:ద వజరసదద రరవప బలలర
ఇసటట ననస:73-8-176
వయససస:34
లస: పప

9551 SQX0649863
పపరర: జజఖత నరరకకసడ

9554 SQX2503845
పపరర: దసరర దదవల

95-185/602

9557 SQX1489856
పపరర: మరరయమక పపటర

95-215/420

9560 SQX0698753
పపరర: వజయరరజ పపటర
తసడడ:ద జజన పపటర
ఇసటట ననస:73-8-176
వయససస:34
లస: పప

9546 SQX0765644
పపరర: నరకల కలమయరర పపలయర

95-215/418

9549 SQX0762393
పపరర: శరమబఖల జజన పపలయర

95-215/421

తసడడ:ద మయరక పపలయర
ఇసటట ననస:73-8-174
వయససస:73
లస: పప
95-185/599

9552 SQX1073592
పపరర: దసరర పదసరద నరరకకసడ

95-185/600

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-175
వయససస:29
లస: పప
95-185/961

9555 SQX2562007
పపరర: లకడక దదవ నరరకకసడ

95-185/1008

భరస : దసరర పదసరద నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-175
వయససస:25
లస: ససస స
95-185/603

భరస : వజయ రరజ పపటర
ఇసటట ననస:73-8-176
వయససస:30
లస: ససస స
95-185/605

95-185/596

భరస : సరమమఖల జజన
ఇసటట ననస:73-8-174
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బబబయ దదవల
ఇసటట ననస:73-08-175
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస బళళళ
ఇసటట ననస:73-8-176
వయససస:30
లస: ససస స
9559 SQX0647214
పపరర: శకనవరస బలలర

95-185/835

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-175
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద సససగయఖ నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-175
వయససస:65
లస: పప
9556 SQX0649855
పపరర: ససపపరష బళళళ

9548 SQX0762542
పపరర: అమన మయరక పపలయర

9543 SQX1616970
పపరర: వజయ మమకర
తసడడ:ద శసకర మమకర
ఇసటట ననస:73-8-173
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద శరమబఖల జజన
ఇసటట ననస:73-8-174
వయససస:63
లస: పప

భరస : బదహకయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:73-8-175
వయససస:50
లస: ససస స
9553 SQX0647271
పపరర: ననగరశశరరరవప నరరకకసడ

95-185/595

భరస : అశశక కకసడమయదద
ఇసటట ననస:73-8-173/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శరమబఖల జజన పపలర
ఇసటట ననస:73-8-174
వయససస:49
లస: పప
9550 MLJ3225042
పపరర: శవమక తరరపత

9545 SQX2016673
పపరర: కజజయ కకసడమయదద

95-185/593

భరస : శసకరరరవప మమక
ఇసటట ననస:73-8-173
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడమయదద
ఇసటట ననస:73-8-173
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కకసడమబడడ
ఇసటట ననస:73-8-173
వయససస:30
లస: పప
9547 SQX1493261
పపరర: జజబ జవహర పపలర

9542 SQX0437236
పపరర: బబబ కకసడమయదద

95-185/590

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద సససగయఖ నరరకకసడ
ఇసటట ననస:73-8-172
వయససస:58
లస: పప
95-185/594

95-185/587

9558 SQX0647222
పపరర: బళళ శకకరసత

95-185/604

తసడడ:ద వజరసదద రరవప బళళళ
ఇసటట ననస:73-8-176
వయససస:32
లస: పప
95-185/606

9561 SQX1269456
పపరర: రమణ కకపపలల

95-215/422

భరస : వజయయసదద రరవప బలర
ఇసటట ననస:73-8-176
వయససస:73
లస: ససస స
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9562 SQX0765594
పపరర: గయలయనర బబగస వనమబరర
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95-215/423

భరస : అనల రరజ
ఇసటట ననస:73-8-176
వయససస:73
లస: ససస స
9565 SQX0434332
పపరర: ఏడడకకసడలమక మమకర

95-185/609

95-185/1007

95-185/612

95-185/615

95-215/426

95-185/617

95-215/429

భరస : రరజరష చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-187
వయససస:30
లస: ససస స

9575 SQX1537788
పపరర: రమమశ గరడరలలరర

9578 SQX1370790
పపరర: రసనల బ నల

9581 MLJ3224276
పపరర: సరసశత మమకర

9584 MLJ3224185
పపరర: ధనలకకషత చగపలర

95-185/621

9587 SQX1233600
పపరర: శకధర రరయపపడడ

95-186/295

9590 SQX0446641
పపరర: అసకమక చగపలర
భరస : వనసకటబదవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-187
వయససస:31
లస: ససస స

95-215/1313
9570 SQX2015303
పపరర: వనసకట రమణమక కలరరగసటబర

9573 MLJ3217585
పపరర: వజయ కలమయర గరదనలలరర

95-185/614

9576 SQX1087197
పపరర: శశశలజ గరదనలలరర

95-215/425

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:28
లస: ససస స
95-215/427

9579 SQX1062439
పపరర: రరజరశశరర మమకర

95-185/616

భరస : శకనవరసస మమకర
ఇసటట ననస:73-8-183
వయససస:36
లస: ససస స
95-185/618

9582 SQX1269944
పపరర: దనరర పపరమక

95-215/428

భరస : అసకయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-8-185
వయససస:27
లస: ససస స
95-185/619

9585 MLJ3224177
పపరర: ననసచనరమక చగపలర

95-185/620

భరస : శకనవరసరరవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-186
వయససస:47
లస: ససస స
95-185/622

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర రరయపపడడ
ఇసటట ననస:73-8-186
వయససస:36
లస: పప
95-185/624

95-185/611

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర గరదనలలరర
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-186
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-186
వయససస:65
లస: ససస స
9589 SQX0446575
పపరర: మలలర శశరర చగపలర

95-185/613

భరస : కకటటశశరరరవప మమకర
ఇసటట ననస:73-8-184
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసర రరవప
ఇసటట ననస:73-8-185
వయససస:27
లస: పప
9586 MLJ3224029
పపరర: ససకనఖ చగపలర

9572 MLJ3224615
పపరర: అననమన గరదనలలరర

9567 MLJ3216959
పపరర: కకటయఖ మమకర

తసడడ:ద అపలల సరశమ కలరరగసటబర
ఇసటట ననస:73-8-180
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శసకర నల
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప మమకర
ఇసటట ననస:73-8-183
వయససస:38
లస: పప
9583 SQX0926048
పపరర: సనరరష బబబయ చగపలర

95-215/424

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర గరడరలలరర
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరరష గరదనలలరర
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:31
లస: ససస స
9580 SQX1508748
పపరర: శకనవరసస మమకర

9569 SQX1970607
పపరర: పవన కలమయర కలరరగయసటర

95-185/608

తసడడ:ద ససబసయఖ మమకర
ఇసటట ననస:73-8-179
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గరదనలలరర
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద రసగయఖ గరదనలలరర
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:68
లస: పప
9577 SQX1458414
పపరర: వర లకడక గరదనలలరర

95-185/610

తసడడ:ద పరమమశశర రరవప కలరరగయసటర
ఇసటట ననస:73-8-180
వయససస:30
లస: పప

భరస : వజయకలమయర గరదనలలరర
ఇసటట ననస:73-8-182
వయససస:37
లస: ససస స
9574 MLJ3217734
పపరర: వనసకటటశశరరర గరదనలలరర

9566 SQX0436055
పపరర: రసగననయకలలల మమకర

9564 SQX0909424
పపరర: శవ శరసత మమకర

భరస : ససబబస రరవప మమకర
ఇసటట ననస:73-8-179
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ మమకర
ఇసటట ననస:73-8-179
వయససస:30
లస: పప

భరస : పరమమశశర రరవప కలరరగసటబర
ఇసటట ననస:73-8-180
వయససస:54
లస: ససస స
9571 MLJ3224623
పపరర: కకటటశశరర గరదనలలరర

95-185/607

తసడడ:ద పదసరదరరవప వనమబరర
ఇసటట ననస:73-8-177
వయససస:40
లస: పప

భరస : కకటయఖ మమకర
ఇసటట ననస:73-8-179
వయససస:53
లస: ససస స
9568 SQX2561934
పపరర: వనసకటరమణమక కలరరగసటబర

9563 MLJ3217270
పపరర: అనలయదజ వనమబరర

9588 MLJ3216546
పపరర: శకనవరసరరవప చగపలర

95-185/623

తసడడ:ద కకసడయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-186
వయససస:51
లస: పప
95-185/625

9591 SQX0579870
పపరర: శకనవరస రరవప చగపలర

95-185/626

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-187
వయససస:30
లస: పప
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9592 SQX0580159
పపరర: ననగరరజ చగపలర
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95-185/627

తసడడ:ద కకటయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-187
వయససస:37
లస: పప
9595 SQX2017523
పపరర: కకటటశశర రరవప చగపలర

95-185/836

95-185/630

95-185/633

95-185/635

95-185/638

95-185/641

95-185/643

తసడడ:ద ససబసయఖ తషమక
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:50
లస: పప

9605 MLJ3217668
పపరర: కకసడలరరవప బసదచల

9608 AP151000675515
పపరర: కకసడమక గగరజకమయచస

9611 SQX2015964
పపరర: వనసకటరతనస గగరరకమయచనచ

9614 SQX0437632
పపరర: లకడక యయదననపపడడ

95-185/646

9617 SQX1457267
పపరర: ససరరసదద తషమక

95-185/636

9620 SQX0436147
పపరర: యయసస బయ యదననపపడడ
తసడడ:ద గయరయఖ యయదననపపడడ
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:51
లస: పప

9600 SQX0443119
పపరర: ఏడడకకసడలల ధనరర

95-185/632

9603 SQX0451708
పపరర: కలయఖణణ బసదచల

95-185/634

9606 SQX1489849
పపరర: తరరపరల బసదచల

95-185/637

తసడడ:ద బబ డయఖ బసదచల
ఇసటట ననస:73-8-190
వయససస:58
లస: పప
95-185/639

9609 MLJ3218344
పపరర: శకనస గగరజకమయచసచ

95-185/640

తసడడ:ద కకటయఖ gorremutchu
ఇసటట ననస:73-8-191
వయససస:39
లస: పప
95-185/837

9612 MLJ3218427
పపరర: అనల కలమయర తచలగతతటట

95-185/642

తసడడ:ద శరరబసదద తచలగతతటట
ఇసటట ననస:73-8-192
వయససస:42
లస: పప
95-185/644

9615 AP151000675508
పపరర: కకటటశశరర తషమక

95-185/645

భరస : శకనవరసరరవప తషమక
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:47
లస: ససస స
95-185/647

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర తషమక
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:26
లస: పప
95-185/649

95-80/883

భరస : కకసడలల బసదచల
ఇసటట ననస:73-8-190
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏసస బయ యయదననపపడడ
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యరకయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:51
లస: ససస స
9619 MLJ3217221
పపరర: వనసకటటశశరరర తషమక

95-215/430

భరస : శకనస గగరజక మయచనచ
ఇసటట ననస:73-8-191
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద శరరబసదద తచలగతతటట
ఇసటట ననస:73-8-192
వయససస:45
లస: పప
9616 SQX0437566
పపరర: యరరకమక సతచస నపలర

9602 SQX1086637
పపరర: శకనవరస రరవప కరణస

9597 SQX2016665
పపరర: శభలకడక దనరర

తసడడ:ద అసకయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-8-189
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప గగరజకమయచస
ఇసటట ననస:73-8-191
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప గగరజకమయచస
ఇసటట ననస:73-8-191
వయససస:44
లస: పప
9613 MLJ3218328
పపరర: ససకలసదరరవప తచలగతతటట

95-185/631

తసడడ:ద తరరపరల బసదచల
ఇసటట ననస:73-8-190
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవ గగరజకమయచస
ఇసటట ననస:73-8-191
వయససస:39
లస: ససస స
9610 MLJ3217452
పపరర: రవ గగరజకమయచస

9599 SQX0580423
పపరర: వరసస దనరర

95-185/629

భరస : వశ దనరర
ఇసటట ననస:73-8-189
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద సససగయఖ
ఇసటట ననస:73-8-189
వయససస:25
లస: పప

భరస : తరరపరలల బసదచల
ఇసటట ననస:73-8-190
వయససస:60
లస: ససస స
9607 MLJ3224557
పపరర: ఇసదదరమక గగరజకమయచస

95-185/954

తసడడ:ద అసకయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-8-189
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద అసకయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-8-189
వయససస:45
లస: పప
9604 MLJ3224193
పపరర: ససబయసలల బసదచల

9596 SQX2237642
పపరర: దదవఖ డరర

9594 MLJ3216975
పపరర: రరజరశ చగపలర

తసడడ:ద కకటయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-187
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మయరళమహన రరవప డరర
ఇసటట ననస:73-8-188
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దనరర
ఇసటట ననస:73-8-189
వయససస:37
లస: ససస స
9601 MLJ3217650
పపరర: వనసకటటశశరరర దనరర

95-185/628

తసడడ:ద కకటయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-187
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద బదహకయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-8-187
వయససస:59
లస: పప
9598 SQX0649814
పపరర: కకటటశశరమక దనరర

9593 MLJ3216991
పపరర: వనసకటబదవప చగపలర

9618 MLJ3217155
పపరర: శకనవరసరరవప తషమక

95-185/648

తసడడ:ద ససబసయఖ తషమక
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:44
లస: పప
95-185/650

9621 SQX2015857
పపరర: కలయఖణ తషమక

95-185/838

తసడడ:ద శకనస తషమక
ఇసటట ననస:73-8-193
వయససస:19
లస: పప

Page 326 of 389

9622 SQX2276756
పపరర: నరకల తషమక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-185/906

భరస : శకనస తషమక
ఇసటట ననస:73-08-193
వయససస:37
లస: ససస స
9625 SQX1508771
పపరర: ఝయనసరరణణ గయతస కకసడ

95-185/652

9626 MLJ3223476
పపరర: నరసమక గయతస కకసడ

95-185/655

9629 SQX0647404
పపరర: శవ శసకర రరవప గయతస కకసడ

తసడడ:ద లకడకనరరస గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-8-470
వయససస:56
లస: పప

9632 SQX1086504
పపరర: లకడక బబలగరన

తసడడ:ద రవ బబబయ ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-9-204
వయససస:24
లస: పప

భరస : పదసననదదశరయననయయడడ�
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:48
లస: ససస స

9638 AP151000702318
పపరర: వజయలకడక సనరఖదదవర�

తసడడ:ద ననరరయణసరశమ�
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:61
లస: పప

భరస : అసకమకరరవప�
ఇసటట ననస:73-9-207
వయససస:48
లస: ససస స
9646 MLJ3225612
పపరర: రమయపదసనన సనరఖదదవర

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:44
లస: పప

9644 SQX0927202
పపరర: హహసపనబ రరమగరరర

95-185/660

9647 SQX0292292
పపరర: పదకరశమక సనరఖదదవర

95-185/839

9650 MLJ3216439
పపరర: చసదదశశఖర సనరఖదదవర
తసడడ:ద కకటటశశరరరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:51
లస: పప

9630 MLJ3217676
పపరర: సరసబయఖ గయతస కకసడ

95-185/657

9633 SQX1257378
పపరర: కసన
స రర చచరరకలరర

95-186/296

9636 AP151000702617
పపరర: మయధవలత సనరఖదదవర�

95-215/433

భరస : శవరరమకకషష�
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:43
లస: ససస స
95-215/435

9639 AP151000696543
పపరర: శవరరమకకషష సనరఖదదవర�

95-215/436

తసడడ:ద శకమనననరరయణ�
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:46
లస: పప
95-215/1660

9642 SQX2149888
పపరర: శక కలయఖణణ సనరఖదదవర

95-215/1661

తసడడ:ద శవ రరమకకషష సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:22
లస: ససస స
95-215/439

9645 MLJ3225604
పపరర: శశభబరరణణ నలర మల

95-185/659

భరస : శకనవరసరరవప నలర మల
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:49
లస: ససస స
95-185/661

భరస : కకటటశశరరరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:74
లస: ససస స
95-185/663

95-185/654

భరస : ననగరశశర రరవప చచరరకలరర
ఇసటట ననస:73-9-204
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మయబబ
ఇసటట ననస:73-9-208
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమచసదదరరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:65
లస: ససస స
9649 MLJ3218377
పపరర: శవకలమయర సనరఖదదవర

95-215/432

తసడడ:ద పసనపరక రతస యఖ
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:75
లస: పప
95-215/438

9627 MLJ3224359
పపరర: రగశమక గయతస కకసడ

తసడడ:ద లకకకనరసయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-8-470
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకమనననరరయణ�
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:70
లస: ససస స

95-215/437 9641 SQX2259828
9640 AP151000696269
పపరర: దదశయఖ ననయయడడ మయలలపరటట�
పపరర: పసనపరక వటల రరవప

9643 SQX0488114
పపరర: లకడక బడద�

95-185/656

తసడడ:ద తనతరరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:73-9-205
వయససస:50
లస: పప
95-215/434

95-215/431

భరస : రగశయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-8-470
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-9-199
వయససస:43
లస: ససస స

95-211/894 9635 SQX2015329
9634 SQX1723717
పపరర: పదసనన రరమయరరవప ననగరరజ
పపరర: రరజ రమమష వనలగపపడడ

9637 AP151000702317
పపరర: పరరశత మయలలయపరటట�

95-185/653

తసడడ:ద సరసబయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-8-470
వయససస:31
లస: పప
95-185/658

9624 SQX1548314
పపరర: అనసశర బసదచల

భరస : బబబయరరవప బసదచల
ఇసటట ననస:73-8-194
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగరసదదమయ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-8-470
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-8-470
వయససస:30
లస: పప
9631 SQX1120138
పపరర: రగశయఖ గయతస కకసడ

95-185/651

తసడడ:ద తరరపరల బసదచల
ఇసటట ననస:73-8-194
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-8-470
వయససస:26
లస: ససస స
9628 SQX0647255
పపరర: గయతస కకసడ శవ నననరరయయణ

9623 SQX0443358
పపరర: బబబయరరవప బసదచల

9648 SQX1616871
పపరర: అశశక చకకవరరస సనరఖదదవర

95-185/662

తసడడ:ద చసదద శశఖర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:22
లస: పప
95-185/664

9651 AP151000672101
పపరర: రరజరసదదపస
ద రద సనరఖదదవర

95-185/665

తసడడ:ద శశషయఖ సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:66
లస: పప
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9652 MLJ3218401
పపరర: రరమచసదదరరవప సనరఖదదవర

95-185/666

తసడడ:ద గగపరల కకషషయఖ సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:69
లస: పప
9655 SQX1453356
పపరర: అరరణన సనరఖదదవర

95-215/440

95-215/443

95-215/446

95-215/1663

95-215/1602

95-215/449

95-215/452

తసడడ:ద రమయరరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:73-10-215
వయససస:22
లస: ససస స

9665 SQX2283935
పపరర: కరరరసక సనరఖదదవర

9668 SQX2139566
పపరర: పవన కలమయర తరరమలశశటట

9671 AP151000696186
పపరర: సససదరరరవప వనమబరర�

9674 SQX2211100
పపరర: సససదనణణ దసదచకలల

95-215/1563

9677 SQX2373884
పపరర: రరమ ససత పరరచరర

9680 SQX0765503
పపరర: పదనకవత దదవరకకసడ
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-10-215
వయససస:36
లస: ససస స

9660 SQX0432815
పపరర: కకటటశశర రరవప సనరఖదదవర

95-215/445

9663 SQX2283976
పపరర: అరరణ సనరఖదదవర

95-215/1662

Deleted

95-215/1664

9666 SQX1849611
పపరర: గయరవమక కకజకర

95-215/447

భరస : వనసకటటసశరరర కకజకర
ఇసటట ననస:73-10-25
వయససస:64
లస: ససస స
95-215/1603

9669 SQX1270446
పపరర: లకడక శకరరస

95-215/448

భరస : రరమయ శకరరస
ఇసటట ననస:73-10-76
వయససస:38
లస: ససస స
95-215/450

9672 SQX1370329
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

95-215/451

తసడడ:ద గగపరల కకషష మబరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:73-10-76
వయససస:52
లస: పప
95-215/1561

9675 SQX2256477
పపరర: ననగరశశర రరవప పపజజరర

95-215/1562

తసడడ:ద ససబసయఖ పపజజరర
ఇసటట ననస:73-10-212
వయససస:61
లస: పప
95-215/1564

భరస : బబనరరన పరరచరర
ఇసటట ననస:73-10-212
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/454

95-215/442

భరస : చసదద శశఖర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-210
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షరరఫ దసదచకలల
ఇసటట ననస:73-10-111
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప పపజజరర
ఇసటట ననస:73-10-212
వయససస:57
లస: ససస స
9679 SQX1910033
పపరర: మమనక తడడకమళర

94-154/735

తసడడ:ద పదభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:73-10-76
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద కరసతనరరవప ననగయలవసచ
ఇసటట ననస:73-10-85
వయససస:24
లస: పప
9676 SQX2256485
పపరర: తరరపటమక పపజజరర

9662 NDX3271855
పపరర: చసదద శశఖర సనరఖదదవర

9657 MLJ3249448
పపరర: రరమ ససత సనరఖదదవర � �

తసడడ:ద గగపరల కకషషయఖ
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:73-10-36/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద కకకషష రరరవప శకరరస
ఇసటట ననస:73-10-76
వయససస:36
లస: పప
9673 SQX1322569
పపరర: సరయ కలమయర ననగయలవసచ

95-215/444

తసడడ:ద చసదద శశఖర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-210
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద రరమకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:73-10-36/1
వయససస:23
లస: పప
9670 SQX1270339
పపరర: రరమయ శకరరస

9659 AP151000702297
పపరర: ససగయణనరరణణ సనరఖదదవర�

95-185/668

తసడడ:ద వఠల రరవప � �
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-210
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద చసదద శశఖర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-210
వయససస:21
లస: పప
9667 SQX2139574
పపరర: నవన కలమయర తరరమలశశటట

95-215/441

భరస : వఠలయదవప�
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ�
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:75
లస: పప
9664 SQX2300846
పపరర: అశశక చచసవరరర సనరఖదదవర

9656 MLJ3250479
పపరర: రమఖ సనరఖదదవర �

9654 AP151000672398
పపరర: కకటటశశరరరవప సనరఖదదవర

తసడడ:ద బసవయఖ సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:ద వఠల రరవప �
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వఠలయదవప�
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:45
లస: ససస స
9661 AP151000696233
పపరర: వఠలయదవప సనరఖదదవర�

95-185/667

తసడడ:ద గగపరలకకషషయఖ సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:79
లస: పప

భరస : చసదద శశఖర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-9-209
వయససస:42
లస: ససస స
9658 AP151000702298
పపరర: అనలయకలమయరర సనరఖదదవర�

9653 MLJ3216579
పపరర: కకటటశశరరరవప సనరఖదదవర

9678 MLJ3251519
పపరర: వజయ మయదసగరవ

95-215/453

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:73-10-214
వయససస:58
లస: ససస స
95-215/455

9681 AP151000702593
పపరర: శవలకడక దదవరకకసడ�

95-215/456

భరస : చనపస లయఖ�
ఇసటట ననస:73-10-215
వయససస:44
లస: ససస స
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95-215/457

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:73-10-215
వయససస:36
లస: ససస స
9685 SQX1615311
పపరర: వనసకటటశశరమక ఉయయఖల

95-215/460

95-215/463

95-215/466

95-215/469

95-215/1565

95-215/472

95-215/475

భరస : సతఖననరరయణ పస లయ
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:46
లస: ససస స

9695 AP151000696139
పపరర: ననరరయణ ఉయయఖల

9698 SQX2121978
పపరర: శరసతమక అసగడడ

9701 SQX0292730
పపరర: ఆదదలకడక గయదచ

9704 SQX1268755
పపరర: బషసర దనదదకలల

95-215/478

9707 SQX0295741
పపరర: ససవరష లత పస లయ

95-215/470

9710 SQX1909704
పపరర: వనసకట లకడక పప ల
భరస : వనసకట రమణ పప ల
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:57
లస: ససస స

9690 SQX0885533
పపరర: పరరశతమక ఉయయఖల

95-215/465

9693 SQX0671461
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అసగడడ

95-215/468

9696 SQX0671511
పపరర: పసద గగవసదస ఉయయఖల

95-215/471

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:39
లస: పప
95-215/1566

9699 SQX2248920
పపరర: అరరణ అసగడడ

95-215/1567

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:73-10-218
వయససస:22
లస: ససస స
95-215/473

9702 SQX0024729
పపరర: రవసదద బబబయ గయదచ

95-215/474

తసడడ:ద ననరరయణ
ఇసటట ననస:73-10-221
వయససస:43
లస: పప
95-215/476

9705 SQX1424688
పపరర: ఆదద లకడక పస లయ

95-215/477

భరస : బబజ పస లయ
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:27
లస: ససస స
95-215/479

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:31
లస: ససస స
95-215/481

95-215/462

తసడడ:ద కకషష
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన వల దనదదకలల
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబజ కకల
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:29
లస: ససస స
9709 SQX1424340
పపరర: శశషమక పస లయ

95-215/467

భరస : రవసదద బబబయ
ఇసటట ననస:73-10-221
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద తరరమలయఖ బబ నస
ఇసటట ననస:73-10-221
వయససస:43
లస: పప
9706 SQX1909712
పపరర: ఎసపస రర రరణణ కకల

9692 SQX0671560
పపరర: రమమష ఉయయఖలయ

9687 SQX0885483
పపరర: మసగమక ఉయయఖల

భరస : వనసకటటశశరరర ఉయఅలయ
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శశశయఖ
ఇసటట ననస:73-10-218
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:73-10-219
వయససస:32
లస: ససస స
9703 SQX1270248
పపరర: ననరరయణ బబ నస

95-215/464

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:36
లస: ససస స
9700 SQX0316851
పపరర: నరసమక అసగడక

9689 SQX0662239
పపరర: అననపపరష ఉయయఖల

95-215/459

భరస : ననరరయణ ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద పపద గగవసదస
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ఉయఖల
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:46
లస: పప
9697 SQX2314128
పపరర: లకడక అసగడడ

95-215/461

భరస : పసద గగవసదస
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:39
లస: ససస స
9694 SQX1909894
పపరర: ననరరయణ ఉయఖల

9686 SQX0885475
పపరర: కళళఖన ఉయయఖల

9684 SQX0946608
పపరర: దదవరకకసడ చసదద శశఖర

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:73-10-215
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద పసదన గగవసద ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:39
లస: ససస స
9691 SQX1268623
పపరర: సరసబబదజఖస చరరమయమళర

95-215/458

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:73-10-215
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమమష ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-10-216
వయససస:29
లస: ససస స
9688 AP151000702149
పపరర: మసగమక ఉయయఖల

9683 SQX1043983
పపరర: వనసకట రతనస అసగడడ

9708 SQX0012328
పపరర: పదనకవత కకళళ

95-215/480

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:35
లస: ససస స
95-215/482

9711 SQX0024745
పపరర: రవకలమయర పస లయ

95-215/483

తసడడ:ద వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:30
లస: పప
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9712 SQX1270172
పపరర: మసరసన వల దనదదకలల

95-215/484

తసడడ:ద హహసపసన దనదదకలల
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:30
లస: పప
9715 SQX1270131
పపరర: పదకజ తడకలలరర

95-215/487

94-229/1344

95-215/1569

95-215/1572

95-215/488

95-215/491

95-215/1574

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:73-10-253/1
వయససస:24
లస: ససస స

9725 SQX2384139
పపరర: హరరశ శకరరమయల

9728 SQX0427435
పపరర: అసజమక గజలర

9731 SQX0024752
పపరర: మయసలయరజడడర గజలర

9734 SQX2331221
పపరర: రజయ దసదచకలల

95-215/494

9737 SQX0292771
పపరర: మలర శశరర చమటబ

95-215/1573

9740 SQX1792597
పపరర: మయలకకసడయఖ కకసపలర
తసడడ:ద అదయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:73-10-254
వయససస:62
లస: పప

9720 SQX2206498
పపరర: మహబబబ షపక

95-215/1568

9723 SQX2206605
పపరర: ఖశరరనసర సయద

95-215/1571

9726 SQX2098598
పపరర: రరజశశఖర రరచరర

95-1/1221

తసడడ:ద ఎడడకకసడలల రరచరర
ఇసటట ననస:73-10-233
వయససస:24
లస: పప
95-215/489

9729 SQX1314053
పపరర: కకటటరజడడర గజలర

95-215/490

తసడడ:ద మయసలయ రజడర డ గజలర
ఇసటట ననస:73-10-238
వయససస:24
లస: పప
95-215/492

9732 SQX2045573
పపరర: కరసససభ దసదచకలల

95-215/1291

తసడడ:ద మసరసన దసదచకలల
ఇసటట ననస:73-10-250
వయససస:22
లస: ససస స
95-215/1575

9735 SQX0292797
పపరర: రమణమక కకకర

95-215/493

భరస : మయతస యఖ
ఇసటట ననస:73-10-251
వయససస:61
లస: ససస స
95-215/495

భరస : వనణయ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:73-10-253
వయససస:52
లస: ససస స
95-215/497

94-229/1343

తసడడ:ద ఖజ సయద
ఇసటట ననస:73-10-230
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన దసదచకలల
ఇసటట ననస:73-10-250
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద మయతస యఖ
ఇసటట ననస:73-10-251
వయససస:37
లస: పప
9739 SQX0292763
పపరర: ఆదదలకడక సససగసశశటట

95-215/1570

తసడడ:ద కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:73-10-238
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద చనన మర దసదచకలల
ఇసటట ననస:73-10-250
వయససస:46
లస: పప
9736 SQX0292524
పపరర: పదసరదస కరకర

9722 SQX2206589
పపరర: అబయనల షషకలర షపక

9717 NDX3173010
పపరర: శసకర గసగపటనస

తసడడ:ద మహమకద షపక
ఇసటట ననస:73-10-230
వయససస:76
లస: పప

భరస : మయసల రజడర డ గజలర
ఇసటట ననస:73-10-238
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద మయసలయరజడడర గజలర
ఇసటట ననస:73-10-238
వయససస:35
లస: పప
9733 SQX2329589
పపరర: మసరసన దసదచకలల

94-245/1168

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప శకరరమయల
ఇసటట ననస:73-10-232
వయససస:19
లస: పప

భరస : అసజరజడడర గజలర
ఇసటట ననస:73-10-238
వయససస:31
లస: ససస స
9730 SQX1270156
పపరర: అసజరజడడర గజలర

9719 NDX3185014
పపరర: శసకర గసగపటనస

95-215/486

తసడడ:ద ససబసయఖ గసగపటనస
ఇసటట ననస:73-10-225
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:73-10-230
వయససస:42
లస: పప

భరస : మయనర జన బబష షపక
ఇసటట ననస:73-10-230
వయససస:31
లస: ససస స
9727 SQX1270222
పపరర: ననసరమక గజలర

94-227/1351

తసడడ:ద ససబసయఖ గసగపటనస
ఇసటట ననస:73-10-225
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద మహబబబ షససక
ఇసటట ననస:73-10-230
వయససస:46
లస: పప
9724 SQX2207603
పపరర: రరజజశన షపక

9716 NDX3200771
పపరర: శసకర గసగపటనస

9714 SQX1424837
పపరర: సతఖననరరయణ పస లయ

తసడడ:ద రసగరరరవప పస లయ
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ గసగపటనస
ఇసటట ననస:73-10-225
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ గసగపటనస
ఇసటట ననస:73-10-225
వయససస:36
లస: పప
9721 SQX2206357
పపరర: మయనర జన బబష షపక

95-215/485

తసడడ:ద సతఖననరరయణ కకల
ఇసటట ననస:73-10-222
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబల కకటయఖ తడకలలరర
ఇసటట ననస:73-10-224
వయససస:24
లస: ససస స
9718 NDX3184660
పపరర: శసకర గసగపటనస

9713 SQX1909720
పపరర: బబజ కకల

9738 SQX0422204
పపరర: ససరరష బబబయ చమట

95-215/496

తసడడ:ద వనణయగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:73-10-253
వయససస:34
లస: పప
95-218/583

9741 SQX2396505
పపరర: ససబయసలల కకసపలర

95-215/1576

భరస : మయలకకసడయఖ కకసపలర
ఇసటట ననస:73-10-254 ETUKUR ROAD
వయససస:49
లస: ససస స
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95-29/1203

తసడడ:ద బబబయ బననవథ
ఇసటట ననస:73-10-255
వయససస:37
లస: ససస స
9745 SQX1909498
పపరర: కమల కరతవథ

95-215/500

95-215/503

95-215/506

95-215/509

95-215/512

95-215/515

95-215/518

తసడడ:ద ఏసస�
ఇసటట ననస:73-10-261
వయససస:38
లస: పప

9755 SQX1909621
పపరర: యశశద గయతస కకసడ

9758 SQX1909944
పపరర: మసరసన బ షపక

9761 SQX0292755
పపరర: వజయ తలకలలరర

9764 SQX0294579
పపరర: కకటయఖ తలకలలరర

95-215/520

9767 SQX0315366
పపరర: శవ లల� దదడడర �

95-215/510

9770 SQX0386557
పపరర: రరజజరరవప చరరమయమళర
తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-10-261
వయససస:41
లస: పప

9750 SQX0765933
పపరర: సరసశత పలచనళళ

95-215/505

9753 SQX0926865
పపరర: కళళఖణణ ధసళళపపడడ

95-215/508

9756 SQX0292706
పపరర: భబలకడక బజజరర

95-215/511

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:73-10-258
వయససస:41
లస: ససస స
95-215/513

9759 SQX0292714
పపరర: సరసశత దనదద

95-215/514

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:73-10-259
వయససస:56
లస: ససస స
95-215/516

9762 SQX0315309
పపరర: సరవతద చరరమయమళర

95-215/517

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:73-10-260
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/519

9765 SQX2167468
పపరర: కకశశర తదకరలరర

95-215/1577

తసడడ:ద కకటయఖ తదకరలత
ఇసటట ననస:73-10-260
వయససస:21
లస: పప
95-215/521

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:73-10-261
వయససస:32
లస: ససస స
95-215/523

95-215/502

భరస : ససబబస రరవప ధసళళపపడడ
ఇసటట ననస:73-10-257
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషయఖ
ఇసటట ననస:73-10-260
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగ లకకణ కలమయర మయడ
ఇసటట ననస:73-10-261
వయససస:24
లస: ససస స
9769 SQX0386573
పపరర: ననగరరజ దదడడర �

95-215/507

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-10-260
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదదయఖ కరగరతనల
ఇసటట ననస:73-10-260
వయససస:70
లస: ససస స
9766 SQX1216978
పపరర: వజయలకడక మయడ

9752 SQX0762161
పపరర: ససబబసరరవప పలచనళళ

9747 SQX0292573
పపరర: వరయఖ దనసరర

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:73-10-256
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-10-259
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద చసదదయఖ కరగరతనల
ఇసటట ననస:73-10-260
వయససస:25
లస: ససస స
9763 SQX1910058
పపరర: సకలకబబయమక కరగరతనల

95-215/504

భరస : శవనననరరయణ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-10-258
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసరరవప
ఇసటట ననస:73-10-258
వయససస:39
లస: పప
9760 SQX1314038
పపరర: రమఖ కకషష కరగరతనల

9749 SQX1530303
పపరర: హరరత చమయద

95-215/499

తసడడ:ద బయలయఖ
ఇసటట ననస:73-10-255
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-256
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:73-10-257
వయససస:36
లస: పప
9757 SQX0292631
పపరర: తరరపత రరవప బజరర

95-215/501

భరస : ససరరష బబబయ చమయద
ఇసటట ననస:73-10-256
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:73-10-256
వయససస:40
లస: పప
9754 SQX0024828
పపరర: ససబబసరరవప ధనళపపడడ

9746 SQX0427369
పపరర: అనసనరఖ దనసరర

9744 SQX1909480
పపరర: సరగజ బబణనవత

భరస : బబబయ బబణనవత
ఇసటట ననస:73-10-255
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:73-10-255
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద దసలయఖ కరతవథ
ఇసటట ననస:73-10-255
వయససస:65
లస: పప
9751 SQX0294611
పపరర: ననగరసదద బబబయ గగడడదల

95-215/498

భరస : కకషష ననయక మరజజతష
ఇసటట ననస:73-10-255
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మతలయలయయ కరతవథ
ఇసటట ననస:73-10-255
వయససస:52
లస: ససస స
9748 SQX1909464
పపరర: మతలయల కరతవథ

9743 SQX1909605
పపరర: ససనత బబయ మరజజతష

9768 SQX0315291
పపరర: శవ ననగయలల� దదడడర �

95-215/522

భరస : యయసస�
ఇసటట ననస:73-10-261
వయససస:50
లస: ససస స
95-215/524

9771 SQX0671248
పపరర: పపదమ చసద చరరమయమళళ

95-215/525

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-10-261
వయససస:47
లస: పప

Page 331 of 389

9772 SQX0386565
పపరర: ఏసస దదడడర �

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-215/526

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:73-10-261
వయససస:65
లస: పప
9775 SQX1270271
పపరర: ననగ ససరరఖ బబ లలస

95-215/528

95-215/531

95-215/534

95-215/1578

95-215/1580

95-186/758

95-215/539

భరస : జలయన
ఇసటట ననస:73-10-269
వయససస:54
లస: ససస స

9785 SQX2441806
పపరర: ససబసరరవప ససధ

9788 SQX2557031
పపరర: శక దదవ చదలవరడ

9791 SQX0013250
పపరర: పపటర మక దనదద

9794 SQX0024786
పపరర: హహసపసన షపక

95-215/541

9797 SQX1909340
పపరర: మయనశర షపక

95-186/662

9800 SQX0025007
పపరర: మహమకద గగస షపక
తసడడ:ద జలయన
ఇసటట ననస:73-10-269
వయససస:30
లస: పప

9780 SQX0926519
పపరర: ననగరశశర రరవప ఉపల

95-215/533

9783 SQX1833367
పపరర: హరరవరర న కరపర

95-215/536

9786 SQX2439990
పపరర: వజయ లకడక ససధ

95-215/1579

తసడడ:ద ససబసరరవప ససధ
ఇసటట ననస:73-10-264/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/756

9789 SQX2557049
పపరర: దసరర పదసరద చదలవరడ

95-186/757

తసడడ:ద టబటబ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:73-10-266
వయససస:49
లస: పప
95-215/537

9792 SQX0024760
పపరర: ననసచనరయఖ దనదద

95-215/538

తసడడ:ద శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-266
వయససస:30
లస: పప
95-215/540

9795 SQX2542686
పపరర: మహమకద శశకట అల

95-215/1711

తసడడ:ద అబయల హసన అననసరర శశకట అల
ఇసటట ననస:73-10-267
వయససస:31
లస: పప
95-215/542

భరస : మహమకద గగసప షపక
ఇసటట ననస:73-10-269
వయససస:23
లస: ససస స
95-215/544

95-215/530

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కరపర
ఇసటట ననస:73-10-264
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద బబషష
ఇసటట ననస:73-10-267
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహమకద గగస షపక
ఇసటట ననస:73-10-269
వయససస:23
లస: ససస స
9799 SQX0008920
పపరర: నజరరన షపక

95-215/535

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:73-10-266
వయససస:85
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:73-10-267
వయససస:49
లస: ససస స
9796 SQX1570739
పపరర: మయనననసర షపక

9782 SQX1835198
పపరర: అనసతలకడక కరపర

9777 SQX1498485
పపరర: నలకసఠస బబ లలస

తసడడ:ద రగయవత రరవప
ఇసటట ననస:73-10-263
వయససస:52
లస: పప

భరస : దసరర పదసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:73-10-266
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవ వనసకటటశశర రరవప వనలవనల
ఇసటట ననస:73-10-266
వయససస:60
లస: ససస స
9793 SQX0008797
పపరర: ననరన హన షపక

95-215/532

తసడడ:ద ననగరసదదస ససధ
ఇసటట ననస:73-10-264/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ససబసరరవప ససధ
ఇసటట ననస:73-10-264/1
వయససస:20
లస: పప
9790 SQX2557064
పపరర: వనసకట లకడక వనలవనల

9779 SQX1270438
పపరర: అచచయఖ పరకసడనర

95-215/527

తసడడ:ద రరఘవపలల బబ లలస
ఇసటట ననస:73-10-263
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరపర
ఇసటట ననస:73-10-264
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కరప
ఇసటట ననస:73-10-264
వయససస:18
లస: పప
9787 SQX2269876
పపరర: లలకరశ ససధ

95-215/529

తసడడ:ద రరఘవయఖ పరకసడర
ఇసటట ననస:73-10-263
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:73-10-264
వయససస:33
లస: ససస స
9784 SQX2382653
పపరర: సరయ తదజ కరప

9776 SQX1270198
పపరర: పదనకవత పరకసడర

9774 SQX1496125
పపరర: ససధ యడర పలర

భరస : బషసద
ఇసటట ననస:73-10-262
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అచచయఖ పరకసడర
ఇసటట ననస:73-10-263
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-10-263
వయససస:33
లస: పప
9781 SQX0315762
పపరర: భబలకడక� కలసచనల�

95-214/1441

తసడడ:ద బబషసద యడర పలర
ఇసటట ననస:73-10-262
వయససస:18
లస: పప

భరస : నలకసఠ బబ లలస
ఇసటట ననస:73-10-263
వయససస:25
లస: ససస స
9778 SQX0671081
పపరర: ననగరష ఉపపల

9773 SQX2397107
పపరర: పదవణ కలమయర యడర పలర

9798 SQX0008946
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-215/543

తసడడ:ద జలయన
ఇసటట ననస:73-10-269
వయససస:29
లస: ససస స
95-215/545

9801 SQX0024877
పపరర: మరరవల షపక

95-215/546

తసడడ:ద జలయన
ఇసటట ననస:73-10-269
వయససస:33
లస: పప
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9802 SQX0024869
పపరర: జలయన షపక
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95-215/547

తసడడ:ద మసరసన
ఇసటట ననస:73-10-269
వయససస:66
లస: పప
9805 SQX0024901
పపరర: ససభబన షపక

95-215/549

95-215/550

94-207/567

95-215/554

తసడడ:ద ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-10-276
వయససస:30
లస: పప
9820 SQX0012344
పపరర: ననసచనరమక వరరకలటట

95-215/560

95-215/563

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-279
వయససస:36
లస: పప

94-237/797

9815 MLJ3478583
పపరర: ససధనకర వనమబరర�

9818 SQX0025049
పపరర: ననగరరజ బసటటపపల

9821 SQX0013185
పపరర: లకడక తషపరకలల

9824 SQX0025114
పపరర: సరసబశవరరవప పపలగడర

95-215/566

9827 SQX0012310
పపరర: రగజజ కలమమకర

95-215/555

9830 SQX1789262
పపరర: లయవణఖ శశషరదదద చరరమయమళర
తసడడ:ద శకనవరస రరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:73-10-280
వయససస:21
లస: ససస స

9810 SQX0848218
పపరర: రరమరరవప తనడడకమల

95-215/552

95-215/553
9813 SQX1268730
పపరర: కలససమ కలమయరర పససపపలలటట

9816 SQX0012377
పపరర: రరణయక ఒసటటపపల

95-215/556

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-10-276
వయససస:45
లస: ససస స
95-215/558

9819 SQX0012369
పపరర: భబలకడక యనమల

95-215/559

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:73-10-277
వయససస:31
లస: ససస స
95-215/561

9822 SQX0012740
పపరర: రరమయలమక పపలగడర

95-215/562

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-278
వయససస:71
లస: ససస స
95-215/564

9825 SQX0025080
పపరర: ననగరరజ పపలగడర

95-215/565

తసడడ:ద సనరరబబబయ
ఇసటట ననస:73-10-278
వయససస:32
లస: పప
95-215/567

భరస : అసజ
ఇసటట ననస:73-10-279
వయససస:31
లస: ససస స
95-215/569

95-215/1582

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:73-10-274
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద సనరరబబబయ
ఇసటట ననస:73-10-278
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-278
వయససస:53
లస: పప
9829 SQX0025122
పపరర: అసజ కలమమకర

9812 NDX2673853
పపరర: గగపస కకషష పససపపలలటట

9807 SQX2238095
పపరర: బబజమబనన సయఖద

తసడడ:ద కరశయఖ
ఇసటట ననస:73-10-272
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-278
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-278
వయససస:29
లస: పప
9826 SQX0025098
పపరర: సనరరబబబయ పపలగడర

95-215/551

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-276
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-278
వయససస:30
లస: ససస స
9823 SQX0025064
పపరర: పపరషయఖ వననసమల

9809 SQX0885558
పపరర: లకకక T

తసడడ:ద పదభబకరరరవప�
ఇసటట ననస:73-10-274
వయససస:44
లస: పప
95-215/557

95-215/548

తసడడ:ద బకరరర
ఇసటట ననస:73-10-270
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:73-10-274
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:73-10-274
వయససస:21
లస: పప
9817 SQX0025056
పపరర: ననగరసదద బబబయ బసటటపపల

95-215/1581

భరస : రరమయరరవప T
ఇసటట ననస:73-10-272
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:73-10-274
వయససస:20
లస: పప
9814 SQX1909746
పపరర: గగపస కకషష పససపపలలటట

9806 SQX2154334
పపరర: సససదనబ షపక

9804 SQX0010637
పపరర: షకకల షపక

భరస : ఘనసన
ఇసటట ననస:73-10-270
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగయల మర
ఇసటట ననస:73-10-270
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:73-10-271
వయససస:52
లస: ససస స
9811 NDX2678241
పపరర: సరయ భబసకర పససపపలలటట

95-186/297

తసడడ:ద ససబబసరరవప ససధ
ఇసటట ననస:73-10-269/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:73-10-270
వయససస:41
లస: పప
9808 SQX1270354
పపరర: శసషరద బబగమ షపక

9803 SQX1875111
పపరర: సరయ కకరణ ససధ

9828 SQX0013458
పపరర: మసగమక కకమమకర

95-215/568

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-279
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/570

9831 SQX1789254
పపరర: యశశద దదవ చరరమయమళర

95-215/571

తసడడ:ద శకనవరస రరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:73-10-280
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: ధనమక ఆకలల
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95-215/572

భరస : శవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:73-10-282
వయససస:32
లస: ససస స
9835 MLJ2131415
పపరర: పదసరదరరవప కసప

95-215/575

95-215/578

95-215/581

95-215/584

95-215/587

95-215/590

95-215/593

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:32
లస: పప

9845 SQX0025130
పపరర: అసకమకరరవప పస తషగసటట

9848 SQX0926899
పపరర: ననగ మలలశశరర చరర మయమళర

9851 SQX0946616
పపరర: పపససలలరర అననమక

9854 SQX0009993
పపరర: వనసకటలకడక దదవర

95-215/596

9857 SQX1043967
పపరర: వనసకటటశశరరర మగరల

95-215/585

9860 SQX0761684
పపరర: శకనస మగరల
తసడడ:ద అదనయఖ
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:36
లస: పప

9840 SQX0010405
పపరర: వనసకట ససబసమక పస తషగసటట

95-215/580

9843 SQX1314046
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

95-215/583

9846 SQX0885525
పపరర: హహమలతన పగడనల

95-215/586

భరస : శకనస పగడనల
ఇసటట ననస:73-10-284
వయససస:39
లస: ససస స
95-215/588

9849 SQX0597856
పపరర: వనసకట రమణ చరరమయమళర

95-215/589

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-10-285
వయససస:31
లస: ససస స
95-215/591

9852 SQX1453166
పపరర: పసదయయసక మగరల

95-215/592

భరస : వనసకరటరరవ మగరల
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:24
లస: ససస స
95-215/594

9855 SQX0662171
పపరర: రమణమక మగల

95-215/595

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/597

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:57
లస: ససస స
95-215/599

95-215/577

తసడడ:ద నరసయఖ తతట
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అదనయఖ
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:53
లస: ససస స
9859 SQX0671594
పపరర: వనసకట రరవపమగరల

95-215/582

భరస : ఇసరదయయల
ఇసటట ననస:73-10-286
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:33
లస: ససస స
9856 SQX0765545
పపరర: మహలకడక మగల

9842 SQX1059378
పపరర: శశషగరరర పస తషగసటట

9837 SQX1059410
పపరర: సశపన పస తషగసటట

భరస : అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరసరశ రరవప
ఇసటట ననస:73-10-285
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద వరరయయ
ఇసటట ననస:73-10-285
వయససస:56
లస: పప
9853 SQX0765511
పపరర: శవపరరశత మగల

95-215/579

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:ద లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:73-10-284
వయససస:39
లస: పప
9850 SQX0597765
పపరర: ననగరశశరరరవప చరరమయమళర

9839 SQX1314020
పపరర: రతన కలమయరర తతట

95-215/574

భరస : రరధ కకషష
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకమక రరవప
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద గరలయఖ మతషకలరర
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:58
లస: పప
9847 SQX0848192
పపరర: శకనస P

95-215/576

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకమకరరవప
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:33
లస: పప
9844 SQX1250737
పపరర: వనసకటబదవప మతషకలరర

9836 MLJ2131720
పపరర: జజజ నయఖ కసప

9834 MLJ2060143
పపరర: వరమక కసపర

భరస : జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:73-10-282
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద చననపల
ఇసటట ననస:73-10-282
వయససస:69
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-283
వయససస:34
లస: ససస స
9841 SQX0025148
పపరర: రరధనకకకషష పస తషగసటట

95-215/573

తసడడ:ద జజననయఖ
ఇసటట ననస:73-10-282
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద జజజ నయఖ
ఇసటట ననస:73-10-282
వయససస:41
లస: పప
9838 SQX1059394
పపరర: రరధ పస తషగసటట

9833 MLJ2060200
పపరర: వజయనరకల కసపర

9858 SQX0761973
పపరర: వనసకటటశశరరర మగరల

95-215/598

తసడడ:ద అదనయఖ
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:29
లస: పప
95-215/600

9861 SQX0762260
పపరర: అదచన యఖ మగరల

95-215/601

తసడడ:ద రరమసరశమ
ఇసటట ననస:73-10-287
వయససస:58
లస: పప
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9862 SQX0012682
పపరర: శవపరరశత మలలర ల
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95-215/602

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:73-10-289
వయససస:30
లస: ససస స
9865 SQX0012658
పపరర: భబలకడక బతష
స ల

95-215/605

95-215/608

95-215/611

95-215/614

95-206/17

95-215/618

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ
ఇసటట ననస:73-10-293
వయససస:36
లస: పప

9875 SQX0885574
పపరర: బకకవత చరరమయమళళ

9878 SQX1833334
పపరర: హనసమయయమక తమకశశటట

9881 SQX1833409
పపరర: నరసససహరరవప తమకశశటట

95-215/1704

9884 SQX2525095
పపరర: నరసససహరరవప తమకశశటట

95-215/615

9887 SQX0013268
పపరర: భబగఖలకడక పరసర

95-215/616

9890 SQX0423368
పపరర: అచచయఖ పపరస
తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-293
వయససస:36
లస: పప

95-215/610

9873 SQX0025601
పపరర: వనసకట రరవప దదరసగయల

95-215/613

9876 SQX2526804
పపరర: ననగ తదవనణణ చరరమయమళర

95-215/1707

9879 SQX1833391
పపరర: పసచచమక తమకశశటట

95-215/617

భరస : వనసకయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/619

95-215/1706

9882 SQX1833342
పపరర: వనసకయఖ తమకశశటట

95-215/620

తసడడ:ద ససదనయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:53
లస: పప
9885 SQX0010504
పపరర: భబగఖలకడక మమడన

95-215/621

Deleted

భరస : రరమయ
ఇసటట ననస:73-10-293
వయససస:31
లస: ససస స
95-215/623

భరస : బబలసరశమ
ఇసటట ననస:73-10-293
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/625

9870 SQX0026039
పపరర: శకనస బతష
స ల

తసడడ:ద శకనస చరరమయమళర
ఇసటట ననస:73-10-291
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:33
లస: పప
95-215/622

95-215/607

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:66
లస: పప

Deleted

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:73-10-293
వయససస:34
లస: ససస స
9889 SQX0026211
పపరర: రరమయ మమడన

95-215/612

తసడడ:ద వనసకయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:29
లస: ససస స
9886 SQX0292664
పపరర: ససశల పపరస

9872 SQX0025759
పపరర: రరమయ వలలర పప

9867 SQX0012302
పపరర: వనసకట రమణ వలలర పప

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : గగపస తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:33
లస: పప
9883 SQX2523025
పపరర: దదవఖ తమకశశటట

95-215/609

భరస : శకనస చరరమయమళళ
ఇసటట ననస:73-10-291
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:73-10-292
వయససస:29
లస: ససస స
9880 SQX1833383
పపరర: గగపస తమకశశటట

9869 SQX0012211
పపరర: రరమయలమక దదరసగయల�

95-215/604

భరస : రరమయ
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:71
లస: పప
9877 SQX1782606
పపరర: దదవఖ తమకశశటట

95-215/606

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:36
లస: పప
9874 SQX0026294
పపరర: పదకరశస చరరమయమళళ

9866 SQX0012666
పపరర: పరవన దదరసగయల

9864 SQX0025932
పపరర: రరమకకకషష మలలర ల

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:73-10-289
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పదకరశస
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:59
లస: ససస స
9871 SQX0026153
పపరర: సరసబశవరరవప దదరసగయల

95-215/603

తసడడ:ద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:73-10-289
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:73-10-289/1
వయససస:32
లస: ససస స
9868 SQX0010462
పపరర: పపననమక చరరమయమళళ

9863 SQX0012690
పపరర: కలమయరర మలలర ల

9888 SQX0010488
పపరర: పపరమక పపరస

95-215/624

భరస : గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-293
వయససస:71
లస: ససస స
95-215/626

9891 SQX1424316
పపరర: సససదన బ షపక

95-215/627

భరస : ననగయల మరర షపక
ఇసటట ననస:73-10-296
వయససస:31
లస: ససస స

Page 335 of 389

9892 SQX1591305
పపరర: సససదనబ షపక
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95-215/628

భరస : నగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:73-10-296
వయససస:32
లస: ససస స
9895 SQX0004440
పపరర: ససభబన షపక�

95-215/631

95-215/634

95-215/637

95-215/640

95-215/643

95-215/646

95-215/649

తసడడ:ద రరఘవపలల
ఇసటట ననస:73-10-303
వయససస:29
లస: ససస స

9905 MLJ2132231
పపరర: గగపరలరరవప దదవరకకసడ

9908 MLJ3249950
పపరర: ససపపరష దదవరకకసడ

9911 SQX0025973
పపరర: కకసడయఖ దదవరకకసడ

9914 SQX1268573
పపరర: జజఖత దదవరకకసడ

95-215/652

9917 SQX1268862
పపరర: దదవరకకసడ యలమసద

95-215/641

9920 SQX0010058
పపరర: సరరత కసడచల
భరస : వజయ మహనరరవప
ఇసటట ననస:73-10-303
వయససస:40
లస: ససస స

9900 MLJ3249505
పపరర: భబగఖలకకషత దదవరకకసడ

95-215/636

9903 MLJ3479086
పపరర: ఆసజననయయలల దదవరకకసడ

95-215/639

9906 SQX1538778
పపరర: సశరష లత అసగడడ

95-215/642

భరస : శకనవరస రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:73-10-300
వయససస:35
లస: ససస స
95-215/644

9909 SQX1538786
పపరర: శకనవరస రరవప అసగడడ

95-215/645

తసడడ:ద కకటయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-10-300
వయససస:45
లస: పప
95-215/647

9912 MLJ3477593
పపరర: ననరరయణ దదవరకకసడ

95-215/648

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-10-301
వయససస:60
లస: పప
95-215/650

9915 SQX1268649
పపరర: శరఖమల దదవరకకసడ

95-215/651

భరస : యలమసద దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-10-302
వయససస:27
లస: ససస స
95-215/653

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-10-302
వయససస:31
లస: పప
95-215/655

95-215/633

తసడడ:ద గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:73-10-299
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద కరశవపలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-10-302
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరశవపలల
ఇసటట ననస:73-10-302
వయససస:52
లస: ససస స
9919 SQX0012559
పపరర: సరయ జజఖత దదవరకకసడ

95-215/638

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-301
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కరశవపలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-10-302
వయససస:23
లస: ససస స
9916 MLJ3250198
పపరర: ససతన దదవరకకసడ

9902 MLJ2132470
పపరర: మహహష దదవరకకసడ

9897 SQX0004499
పపరర: జజన షపక�

భరస : లకష తణరరవప
ఇసటట ననస:73-10-299
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దసరర యఖ
ఇసటట ననస:73-10-300
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-10-300
వయససస:66
లస: పప
9913 SQX1548363
పపరర: శరరష దదవరకకసడ

95-215/635

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-10-299
వయససస:72
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-10-300
వయససస:37
లస: ససస స
9910 SQX0423335
పపరర: దసరర యఖ దదవరకకసడ

9899 SQX0010496
పపరర: ససబయసలల పపరస

95-215/630

తసడడ:ద మసరసన�
ఇసటట ననస:73-10-296
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:73-10-299
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:73-10-299
వయససస:42
లస: పప
9907 SQX0013177
పపరర: కకటమక శకరరమయల

95-215/632

భరస : రరమయలల
ఇసటట ననస:73-10-298
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:73-10-299
వయససస:62
లస: ససస స
9904 SQX0423400
పపరర: లకకణరరవప దదవరకకసడ

9896 SQX0004465
పపరర: ఈససబ షపక�

9894 SQX0012765
పపరర: అమననభ షపక�

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:73-10-296
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయదర హహసపసన�
ఇసటట ననస:73-10-296
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద రసగ రరవప కసప
ఇసటట ననస:73-10-298
వయససస:23
లస: ససస స
9901 MLJ3251675
పపరర: భబగఖలకకషత దదవరకకసడ

95-215/629

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:73-10-296
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఖయదర వల�
ఇసటట ననస:73-10-296
వయససస:31
లస: పప
9898 SQX1910017
పపరర: ననగ రమఖ కసప

9893 SQX0012294
పపరర: సకకనన సయఖద�

9918 AP151000696320
పపరర: కరశవపలల దదవరకకసడ

95-215/654

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-10-302
వయససస:53
లస: పప
95-215/656

9921 MLJ3249968
పపరర: తరపతమక దదవరకకసడ

95-215/657

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:73-10-303
వయససస:45
లస: ససస స
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9922 SQX1424829
పపరర: పపరషచసదద రరవప దదవరకకసడ

95-215/658

తసడడ:ద రరఘవపలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-10-303
వయససస:27
లస: పప
9925 SQX0012419
పపరర: రమయదదవ కకలకరన

95-215/661

95-215/662

95-215/663

95-215/666

95-215/669

95-215/672

భరస : వనసకటటశశరరర బననవథ
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:52
లస: ససస స

9935 SQX1783414
పపరర: పపళర రరవప దనసరర

9938 SQX0319483
పపరర: ఈశశరరరవప పపరస

9941 SQX0671610
పపరర: శకనవరస రరవప చరరమయమళళ

95-215/675

9944 SQX1789676
పపరర: యయసమక అసగడక

95-215/667

9947 SQX0010108
పపరర: పదక బబణనవత

95-215/670

9950 SQX2161248
పపరర: సరసబదజఖస బననవథ

95-215/673

9930 SQX2383818
పపరర: పవన కలయఖణ పపరస

95-215/1584

9933 SQX0926931
పపరర: పదనక మమగరల

95-215/665

9936 SQX1530279
పపరర: హరరశ బబబయ దనసరర

95-215/668

9939 SQX0489054
పపరర: కకటటశశరరరవప వగరర

95-215/671

9942 SQX0024638
పపరర: రరజ దనసరర

95-215/674

తసడడ:ద వనసగయఖ
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:27
లస: పప
95-215/676

9945 SQX0025841
పపరర: శకనవరసరరవప అసగడడ

95-215/677

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-310
వయససస:30
లస: పప
95-215/679

9948 SQX0025783
పపరర: రసగర ననయక భయకరఖ

95-215/680

తసడడ:ద తనరరఖ ననయక
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:54
లస: పప
95-215/1586

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర బననవథ
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:52
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-307
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద రరయపల వగరర
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/1585

95-186/760

తసడడ:ద రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర అసగడక
ఇసటట ననస:73-10-310
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/678

9927 SQX2557791
పపరర: పవన కలయఖణ పపరస

భరస : ననగశశషష
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-310
వయససస:38
లస: పప
9949 SQX2290013
పపరర: సరసబదజఖస బననవథ

95-215/664

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:73-10-310
వయససస:28
లస: ససస స
9946 SQX0025999
పపరర: కకషరషరరవప అసగడడ

9932 SQX1453315
పపరర: వజయ రరణణ పపరస

95-215/660

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-307
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద మసగమక రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద ననగ శశషష
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:39
లస: పప
9943 SQX0946657
పపరర: అసగడడ వనసకట రమణ

95-215/1583

భరస : ఈశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:28
లస: పప
9940 SQX0946624
పపరర: మగరల ననగ శశషష

9929 SQX2375533
పపరర: దసరర భవన పపరస
తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-307
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-309
వయససస:61
లస: ససస స
9937 SQX1370089
పపరర: శకనవరస రరవప దనసరర

95-186/759

Deleted

తసడడ:ద బకకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-308
వయససస:60
లస: పప
9934 SQX0926964
పపరర: కకటమయక పపరరమ

9926 SQX2557775
పపరర: దసరర భవన పపరస

9924 MLJ3477924
పపరర: రరఘవపలల దదవరకకసడ

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-10-303
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-307
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-307
వయససస:41
లస: ససస స
9931 SQX0319541
పపరర: శకనవరసరరవప అసగడక

95-215/659

తసడడ:ద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:73-10-303
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-304
వయససస:46
లస: ససస స
9928 SQX0946640
పపరర: పపరస అసజమక

9923 SQX0025817
పపరర: వజయమహన రరవప కసడచల

9951 SQX2251973
పపరర: వనసకటటశశరరర కసడద కలసట

95-215/1587

తసడడ:ద రరమయలల కసడద కలసట
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:50
లస: పప
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95-215/1588

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసడద కలసట
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:24
లస: ససస స
95-215/1591

95-215/682

95-215/684

95-215/687

95-215/690

95-215/693

95-215/696

తసడడ:ద ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:25
లస: పప

95-215/688

9968 SQX0009043
పపరర: అసజమక వనసకసటట

9971 SQX0025890
పపరర: మరరవల షపక�

9974 SQX0010587
పపరర: పరవన షపక

95-215/699

9977 MLJ3249679
పపరర: దనదనబ షపక

95-215/691

9980 SQX0927038
పపరర: మమలల షపక
తసడడ:ద మమలల
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:35
లస: పప

9957 SQX0009894
పపరర: బబలయమణణ చకరకల�

95-215/681

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:73-10-312
వయససస:40
లస: ససస స
9960 SQX1270453
పపరర: హనసమసతమక కలమకరర

95-215/683

9963 SQX0315697
పపరర: అసజమక కరశరవన

95-215/686

9966 SQX0025668
పపరర: కరర గయసట గయరరమబరరస

95-215/689

9969 SQX1401983
పపరర: గగపస వనసకలసట

95-215/692

తసడడ:ద గయరవయఖ వనసకలసట
ఇసటట ననస:73-10-316
వయససస:25
లస: పప
95-215/694

9972 SQX0927012
పపరర: గయరవయఖ వనసకలసఠర

95-215/695

తసడడ:ద రరమ రరవప
ఇసటట ననస:73-10-316
వయససస:57
లస: పప
95-215/697

9975 MLJ3249661
పపరర: ననగబర బ షపక

95-215/698

భరస : మమగలయల
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:39
లస: ససస స
95-215/700

భరస : మమలయల
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:53
లస: ససస స
95-215/702

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసడద కలసట
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:73-10-315
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసరయఖ
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:42
లస: ససస స
9979 SQX1268854
పపరర: అబయనలయర షపక

9965 SQX0319426
పపరర: రరజజరరవప కరశనవన

95-215/1590

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:73-10-314
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద రరజజ సరహహబ�
ఇసటట ననస:73-10-316
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:26
లస: ససస స
9976 SQX0926998
పపరర: మరరబ దనదదక

95-215/685

భరస : గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-316
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద గరబయఖ
ఇసటట ననస:73-10-316
వయససస:46
లస: పప
9973 SQX1270289
పపరర: ఫరతమయ షపక

9962 SQX0315663
పపరర: పదభబవత బబలగరన

9954 SQX2227692
పపరర: ననగలకడక కసడద కలసట

భరస : బసగరరయఖ కలమకరర
ఇసటట ననస:73-10-313
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:73-10-314
వయససస:86
లస: పప

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:73-10-316
వయససస:39
లస: ససస స
9970 SQX0025874
పపరర: చచననయఖ బచచలగయడడపరటట

95-215/1292

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:73-10-314
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వనణయ గగపరల
ఇసటట ననస:73-10-314
వయససస:36
లస: పప
9967 SQX0010223
పపరర: గయరవమక బచచలగయడడపరటట

9959 SQX2045748
పపరర: రరజరషప చకకల
తసడడ:ద సతఖ ననరరయణ చకకల
ఇసటట ననస:73-10-312
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద బసగరరయఖ కలమకరర
ఇసటట ననస:73-10-313
వయససస:27
లస: పప
9964 SQX0319525
పపరర: కకషష పదసరద బబలగరన

95-215/1592

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసడద కలసట
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద శకరరమయలల�
ఇసటట ననస:73-10-312
వయససస:49
లస: పప
9961 SQX1270107
పపరర: రరమకకషష కలమకరర

9956 SQX2143667
పపరర: గగపస కసడద కలసట

Deleted

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసడద కలసట
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:22
లస: పప
9958 SQX0016261
పపరర: సతఖననరరయణ� చకరకల�

95-215/1589

Deleted

భరస : పదశరసత ననయక భయకరఖవత
ఇసటట ననస:73-10-311
వయససస:24
లస: ససస స
9955 SQX2290005
పపరర: గగపస కసడద కలసట

9953 SQX2237303
పపరర: ననగలకడక కసడద కలసట

9978 SQX1270263
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-215/701

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:56
లస: ససస స
95-215/703

9981 SQX1424456
పపరర: వనసకటటసశర రజడడర మసచనల

95-215/704

తసడడ:ద లకకకరజడడర మసచనల
ఇసటట ననస:73-10-317
వయససస:44
లస: పప
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95-215/705

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:73-10-318
వయససస:27
లస: ససస స
9985 SQX0025742
పపరర: రరమయ పస తసశశటట

95-215/708

95-215/711

95-215/714

95-215/717

95-215/720

95-215/723

95-215/725

తసడడ:ద బబబయ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-327
వయససస:38
లస: పప

9995 SQX0010421
పపరర: వజయలకడక పదతస

9998 SQX0026252
పపరర: ఆర చచదరర

10001 SQX0016113
పపరర: కకటటశశర రరవప మయచచరర

10004 SQX1151281
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప పపరస

95-215/1594

10007 SQX1369769
పపరర: లకడక పపరస

10010 SQX2278612
పపరర: కలమయరర మకస
భరస : పదభబకర మకస
ఇసటట ననస:73-10-327
వయససస:32
లస: ససస స

9990 SQX0016170
పపరర: పదశరసత ననయక భయకరఖ

95-215/713

9993 SQX0010652
పపరర: అననష పదతస

95-215/716

95-215/718

9996 SQX0026344
పపరర: వనసకట శవ మలర ఖయరరననరరవప
పదతస
తసడడ:ద ససతయఖ
ఇసటట ననస:73-10-322
వయససస:46
లస: పప

95-215/719

95-215/721

9999 SQX1907906
పపరర: మకస కలమయరర

95-215/722

భరస : మకస పదభబకర
ఇసటట ననస:73-10-324
వయససస:32
లస: ససస స
95-215/724

10002 SQX2302222
పపరర: రమదదవ రరదనదపప గబ

95-215/1593

భరస : కకటటశశ రరవప రరదనదపప గబ
ఇసటట ననస:73-10-324
వయససస:22
లస: ససస స
95-215/726

10005 SQX1453265
పపరర: ఆనసదరరవప పపరస

95-215/727

తసడడ:ద కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:73-10-325
వయససస:61
లస: పప
95-215/728

భరస : ఆసజననయ పదసరద పపరస
ఇసటట ననస:73-10-327
వయససస:30
లస: ససస స
95-215/730

95-215/710

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-322
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆనసద రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-325
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద కకసడ గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-326
వయససస:21
లస: పప
10009 SQX1369835
పపరర: ఆసజననయ పదసరద పపరస

95-215/715

తసడడ:ద సససదర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-324
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-10-325
వయససస:34
లస: ససస స
10006 SQX2122349
పపరర: వరసజననయయలల గగలర

9992 SQX1151299
పపరర: సశరరప పతస

9987 SQX0927137
పపరర: వనసకటటశశరళళ పస తసశశటట

తసడడ:ద రసగ
ఇసటట ననస:73-10-320
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద రసగయఖ
ఇసటట ననస:73-10-322
వయససస:80
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-10-324
వయససస:51
లస: ససస స
10003 SQX1151307
పపరర: అరరణన పపరస

95-215/712

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-322
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద ససతయఖ
ఇసటట ననస:73-10-322
వయససస:56
లస: పప
10000 SQX0009936
పపరర: మరరయమక మయచరర

9989 SQX0926980
పపరర: రరమకకషష వరమలర

95-215/707

తసడడ:ద రరమయయఖ
ఇసటట ననస:73-10-318
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప పతస
ఇసటట ననస:73-10-322
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ మలర ఖయరరననరరవప
ఇసటట ననస:73-10-322
వయససస:40
లస: ససస స
9997 SQX0026195
పపరర: వనసకటటశశరరర పదతస

95-215/709

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-320
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:73-10-320
వయససస:53
లస: పప
9994 SQX0010207
పపరర: వనసకట రతనకలమయరర పదతస

9986 SQX0025858
పపరర: యహన చసతన

9984 SQX0927111
పపరర: పస తసశశటట కకదసడ పరణణ

తసడడ:ద వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:73-10-318
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:73-10-318
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-320
వయససస:34
లస: ససస స
9991 SQX0025809
పపరర: వనసకయఖ వరమళళ

95-215/706

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-318
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:73-10-318
వయససస:33
లస: పప
9988 SQX0012443
పపరర: పదక వరమళళ

9983 SQX0010579
పపరర: హనసమయయమక పస తసశశటట

10008 SQX1268615
పపరర: వరమక కరర కలసట

95-215/729

భరస : రరమయలల కరర కలసట
ఇసటట ననస:73-10-327
వయససస:48
లస: ససస స
95-215/1595

10011 SQX0009027
పపరర: సరసబ బయలర స

95-215/731

భరస : ఆరగగఖస
ఇసటట ననస:73-10-328
వయససస:46
లస: ససస స
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10012 SQX1513168
పపరర: వనసకట లకడక మయరరరర

95-215/732

భరస : ససబబసరరవప మయరరరర
ఇసటట ననస:73-10-328
వయససస:47
లస: ససస స
10015 SQX1548348
పపరర: శకనవరస రరవప వనసకసటట

95-215/735

95-215/738

95-215/741

95-215/743

95-215/746

Deleted
95-215/749

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:73-10-332
వయససస:41
లస: ససస స
10033 SQX1323559
పపరర: ననగరరణణ కకకర

95-215/752

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:73-10-335
వయససస:57
లస: పప

95-215/1596

10025 SQX0010595
పపరర: ఖయససస బ షపక

10028 SQX0025866
పపరర: షపక ససభబన

95-215/744

10034 SQX1323468
పపరర: వనసకటటశశరరర కకకర

95-215/755

10037 SQX1548231
పపరర: వనసకటటశశరరర కరటదకలసట

95-215/747

10040 SQX0927004
పపరర: వరయఖ దనదదకలల
తసడడ:ద జజమగరలఅమయక
ఇసటట ననస:73-10-335
వయససస:58
లస: పప

95-215/740

10023 SQX0927061
పపరర: ననగబరబ షపక

95-215/742

10026 SQX0927079
పపరర: మరరవరల షపక

95-215/745

10029 SQX1322452
పపరర: అననపపరష మయరజళళ

95-215/748

తసడడ:ద రరధనకకషషమబరరస మయరజళళ
ఇసటట ననస:73-10-332
వయససస:25
లస: ససస స
95-215/750

95-215/751
10032 SQX0761668
పపరర: వనసకట పవన కలమయర మయరజళళ

తసడడ:ద రరధనకకషషమబరరస
ఇసటట ననస:73-10-332
వయససస:27
లస: పప
95-215/753

10035 SQX1548330
పపరర: ననగ లకడక కరటదకలసట

95-215/754

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కరటదకలసట
ఇసటట ననస:73-10-334
వయససస:24
లస: ససస స
95-215/756

తసడడ:ద రరమయలల కరటదకలసట
ఇసటట ననస:73-10-334
వయససస:50
లస: పప
95-215/757

10020 SQX0016378
పపరర: రరమచసదద రరవప వరమళళ

తసడడ:ద ససబబన
ఇసటట ననస:73-10-330
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద రరమయలల
ఇసటట ననస:73-10-330
వయససస:49
లస: పప
10031 SQX1414127
పపరర: ననగ మలలర శశరర మయరజళళ

95-215/737

భరస : మలయవరల
ఇసటట ననస:73-10-330
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద మయతస యఖ కకకర
ఇసటట ననస:73-10-333
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-334
వయససస:44
లస: ససస స
10039 SQX0927020
పపరర: లసగయఖ వరమళళ

10022 SQX2379246
పపరర: సరసబ శవ రరవప వరమలర

10017 SQX0009951
పపరర: మలలర శశరర వరమళళ

తసడడ:ద లసగయఖ
ఇసటట ననస:73-10-329
వయససస:39
లస: పప

తలర : రరధనకకషషమబరరస మయరజళళ
ఇసటట ననస:73-10-332
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకకర
ఇసటట ననస:73-10-333
వయససస:34
లస: ససస స
10036 SQX0010439
పపరర: మలలర శశరర కరసడదకలసట

95-215/739

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:73-10-330
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబన
ఇసటట ననస:73-10-330
వయససస:30
లస: పప
10030 SQX1087122
పపరర: లకడక రరగరరర

10019 SQX0013201
పపరర: వనసకమక వరమళళ

95-215/734

భరస : రరమచసదద రరవప
ఇసటట ననస:73-10-329
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప వరమలర
ఇసటట ననస:73-10-329
వయససస:20
లస: పప

భరస : మరరవరల
ఇసటట ననస:73-10-330
వయససస:27
లస: ససస స
10027 SQX0927103
పపరర: మరరవరల షపక

95-215/736

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:73-10-329
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదన లసగయఖ
ఇసటట ననస:73-10-329
వయససస:47
లస: పప
10024 SQX0927095
పపరర: ఇతయస షపక

10016 SQX0059196
పపరర: ససబస రరవప మయరరరర

10014 SQX0041871
పపరర: కళళఖణ బబబయ మయరరరర

తసడడ:ద ససబస రరవప
ఇసటట ననస:73-10-328
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద జజన పపననయఖ
ఇసటట ననస:73-10-328
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:73-10-329
వయససస:41
లస: ససస స
10021 SQX0927152
పపరర: శకనవరస రరవప వరమళళళ

95-215/733

భరస : రరమయయ
ఇసటట ననస:73-10-328
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప వనసకసటట
ఇసటట ననస:73-10-328
వయససస:39
లస: పప
10018 SQX0013193
పపరర: బబలకకటమక వరమళళ

10013 SQX0927160
పపరర: కకటమయక పస తసశశటట

10038 SQX0573907
పపరర: రరజరష అసగడడ�

95-186/298

తసడడ:ద ననరరయణ� అసగడడ
ఇసటట ననస:73-10-335
వయససస:44
లస: పప
95-215/758

10041 SQX0012161
పపరర: వనసకట రమణ శశటట

95-215/759

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:36
లస: ససస స
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10042 SQX1413871
పపరర: ససబయసలల వనమన
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95-215/760

భరస : చసదద వనమన
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:41
లస: ససస స
10045 SQX1413905
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమన

95-215/763

95-215/1293

95-215/766

95-215/769

95-215/772

10052 SQX1268540
పపరర: మసజ శశటట

10055 SQX0010777
పపరర: ఉమయదదవ శశటట

10058 SQX0999573
పపరర: శవకకషష శశటట

95-215/775

10061 SQX0026054
పపరర: రమమష బబబయ శశటట

95-215/767

తసడడ:ద నరసససహసరశమ
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:67
లస: పప

10064 SQX2486959
పపరర: నరరశ చసదదశశఖర పసలర

95-215/770

95-215/773

95-215/776

95-186/749

95-215/768

10056 SQX0012872
పపరర: శవరరవమక శశటట

95-215/771

10059 SQX0025700
పపరర: శవ రరమకకకషష శశటట

95-215/774

10062 SQX0025635
పపరర: హరరకకషష శశటట

95-215/777

10065 SQX2488039
పపరర: కలససమ పసలర

95-186/750

భరస : నరరశ చసదదశశఖర పసలర
ఇసటట ననస:73-10-339
వయససస:38
లస: ససస స

10069 SQX2452456
పపరర: వరసవ వననననటట

95-186/665

భరస : శవయఖ మనసబబద లల
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:36
లస: ససస స

10053 SQX0010835
పపరర: ససమతదదవ శశటట

తసడడ:ద శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:40
లస: పప

95-186/583

భరస : వనసకటటశశరరరవప వననననటట
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:37
లస: ససస స

95-215/1597

తసడడ:ద శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:34
లస: పప

95-186/582 10067 SQX2099422
10066 SQX2059293
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర నరరల శశటట
పపరర: రరమ వనసకట శకనవరస నరరల
శశటట
భరస : రరమ వనసకట శకనవరస నరరల శశటట
తసడడ:ద రరఘవ రరవప నరరల శశటట
ఇసటట ననస:73-10-340
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:36
లస: ససస స
వయససస:36
లస: పప

10070 SQX2458255
పపరర: జజఖతఖవ మనసబబద లల

10050 SQX2344851
పపరర: శరకవణణ ససధఖ శశటట

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద దసరర రరవప పసలర
ఇసటట ననస:73-10-339
వయససస:41
లస: పప

95-186/664

95-215/765

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:38
లస: పప
95-215/778

10047 SQX0025882
పపరర: వనసకటటశశరరర శశటట

భసధసవప: శక హరర బబబయ శశటట
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:37
లస: పప
10063 SQX0025734
పపరర: శకరరమమబరరస శశటట

95-215/1294

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ససకర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:32
లస: పప
10060 SQX0025627
పపరర: భబసకరరరవప శశటట

10049 SQX2011963
పపరర: శక హరర బబబయ శశటట

95-215/762

తసడడ:ద ససతయఖ శశటట
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష శశటట
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబయ
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:33
లస: ససస స
10057 SQX0927186
పపరర: ఆసజననయయలల సపటట

95-215/764

తసడడ:ద సతఖననరరయణ శశటట
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప మతషకలరర
ఇసటట ననస:73-10-338
వయససస:28
లస: ససస స
10054 SQX0010744
పపరర: సరమయమ జఖస శశటట

10046 SQX0016097
పపరర: సతఖననరరయణ ససటట

10044 SQX1413947
పపరర: శకనవరస రరవప వనమన

తసడడ:ద చసదద వనమన
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:41
లస: పప

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:38
లస: ససస స
10051 SQX1314012
పపరర: రమయదదవ మతషకలరర

95-215/761

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:ద చసదద వనమన
ఇసటట ననస:73-10-337
వయససస:28
లస: పప
10048 SQX2045938
పపరర: గయడడపరటట గయరవమక బచచల

10043 SQX0012120
పపరర: వనసకమక శశటట

10068 SQX2459030
పపరర: కరయల రజన

95-186/663

భరస : రమయరరవప కరయల
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:68
లస: ససస స
10071 SQX0427344
పపరర: ననగమణణ� గగలర పపడడ�

95-215/779

భరస : ససబబసరరవప�
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:32
లస: ససస స
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10072 SQX1370055
పపరర: శవ జజఖత నరరల శశటట
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95-215/780

10073 SQX0427419
పపరర: వనసకటటశశరమక� గగలర పపడడ�

95-215/781

10074 SQX1849686
పపరర: వనసకటటశశరమక ననరలశశటట

భరస : ఆసజననయ ససబబస రరవప నరరల శశటట
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరఘవ రరవప ననరలశశటట
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:59
లస: ససస స

10075 SQX0319434
పపరర: కరరరసక కలమయర� అసగన�

95-215/784
10076 SQX1370014
పపరర: ఆసజననయ ససబబస రరవప నరరల
శశటట
తసడడ:ద రరఘవ రరవప నరరల శశటట
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:44
లస: పప

10077 SQX0539577
పపరర: ససతమక మకరక�
భరస : ఆదదబబబయ�
ఇసటట ననస:73-10-341
వయససస:28
లస: ససస స

10079 SQX0010124
పపరర: ననగమణణ గగలర పపడడ�

10080 SQX0539601
పపరర: సనరమక మకక�

95-215/783

తసడడ:ద ఆనసదబబబయ�
ఇసటట ననస:73-10-340
వయససస:32
లస: పప
10078 SQX0316083
పపరర: లకడక సరసబబదజఖస� గగలర పపడడ�

95-215/786

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:73-10-341
వయససస:37
లస: ససస స
10081 SQX0319509
పపరర: శకనవరసరరవప� గగలర పపడడ�

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:73-10-341
వయససస:38
లస: ససస స
95-215/789

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:73-10-341
వయససస:40
లస: పప
10084 SQX0927194
పపరర: మయబబ రరమగరరర

95-215/792

95-215/795

95-202/922

95-215/1599

భరస : కకషషయఖ గబమయకదదల
ఇసటట ననస:73-10-354
వయససస:48
లస: ససస స

10088 SQX0966127
పపరర: వరయఖ అసగడడ

10091 SQX2438992
పపరర: ననగర రజడడర మరస

10094 SQX2237444
పపరర: పదసరద రజడడర నలస

95-186/666

10097 SQX2217594
పపరర: ససపసదయ దదవరకకసడ

95-215/796

10100 SQX1086579
పపరర: శశశలజ బబయ మయలవత
తసడడ:ద రరమయ
ఇసటట ననస:73-10-355
వయససస:30
లస: ససస స

95-215/791

10086 SQX0966135
పపరర: రరజమక అసగడడ

95-215/794

10089 NDX3187762
పపరర: కసమ మరస

94-164/1344

భరస : నగరరజడడర మరస
ఇసటట ననస:73-10-347
వయససస:40
లస: ససస స
95-215/1598

10092 SQX1217331
పపరర: శకనవరసరజడడర నలస

95-215/797

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర నలస
ఇసటట ననస:73-10-347/1
వయససస:28
లస: పప
95-215/1600

10095 SQX1257360
పపరర: ననగరశశర రరవప చచరరకలరర

95-186/299

తసడడ:ద సనరఖననరరయణ చచరరకలరర
ఇసటట ననస:73-10-353
వయససస:42
లస: పప
95-186/667

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-10-353
వయససస:24
లస: ససస స
95-186/669

10083 SQX0541656
పపరర: తదమయరరసలల మకరక�

భరస : వరయయఖ
ఇసటట ననస:73-10-344
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-347/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-10-353
వయససస:27
లస: పప
10099 SQX2463974
పపరర: జయ శక గబమయకదదల

95-215/793

తసడడ:ద కశమక
ఇసటట ననస:73-10-347
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద గసగయఖ నలస
ఇసటట ననస:73-10-347/1
వయససస:54
లస: పప
10096 SQX2231843
పపరర: వనసకటరరవప దదవరకకసడ

10085 SQX1498527
పపరర: వజయ నరకల కసప

95-215/788

తసడడ:ద ఆదచనన�
ఇసటట ననస:73-10-342
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:ద బకకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-344
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:ద రగశ రజడడర మరస
ఇసటట ననస:73-10-347
వయససస:47
లస: పప
10093 SQX2300937
పపరర: నలస వనసకటటశశరరర

95-215/790

తసడడ:ద జజజ నయఖ కసప
ఇసటట ననస:73-10-344
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ అసగడక
ఇసటట ననస:73-10-344
వయససస:41
లస: పప
10090 SQX2169100
పపరర: ననగర రజడడర మరస

10082 SQX0026328
పపరర: శకనవరసరరవప గగలర పపడడ

95-215/785

భరస : తదమబరరసలల�
ఇసటట ననస:73-10-341
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-341
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద హహమయమ
ఇసటట ననస:73-10-343
వయససస:39
లస: పప
10087 SQX1498519
పపరర: సతష కలమయర అసగడక

95-215/787

95-215/782

10098 SQX2465995
పపరర: కకషషయఖ గబమయకదదల

95-186/668

తసడడ:ద ససబబసరరవప గయమకడడపసడడ
ఇసటట ననస:73-10-354
వయససస:49
లస: పప
95-215/798

10101 SQX1086553
పపరర: ససతనలల బబయ కకరక

95-215/799

భరస : లసకరసశర ననయక
ఇసటట ననస:73-10-355
వయససస:38
లస: ససస స
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95-215/800

భరస : మసగరరవప మలర శశటట
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:28
లస: ససస స
10105 SQX0488353
పపరర: కలమయరర మలర శశటట

95-215/803

95-215/806

95-7/1024

95-215/810

95-215/813

95-215/816

95-215/819

10115 SQX1268565
పపరర: రరమరజడడర మయరరసరజడడర

10118 SQX0026047
పపరర: రరమకకకషష తరరమలశశటట

10121 SQX1498501
పపరర: ఈశశర రరవప తతటకలర

10124 SQX0671495
పపరర: ననరరయణ మబరరస తననలలరర

95-215/822

10127 SQX0004143
పపరర: పదసరద ఏలలరర�

95-215/811

భరస : వనసకట శవ ననగజసదద బబబయ పసదమలలర
ఇసటట ననస:73-10-366
వయససస:24
లస: ససస స

10130 SQX0597716
పపరర: పసదనమలలర నరరష
తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-10-366
వయససస:29
లస: పప

10110 SQX2207777
పపరర: రవ తదజ మలశశటట

95-215/1601

10113 SQX1268557
పపరర: ననగలకడక మయరస

95-215/809

10116 SQX0012914
పపరర: శకదదవ తరరమలశశటట

95-215/812

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-361
వయససస:38
లస: ససస స
95-215/814

10119 SQX0025692
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట

95-215/815

తసడడ:ద చచననకరశవపలల
ఇసటట ననస:73-10-361
వయససస:46
లస: పప
95-215/817

10122 MLJ3250099
పపరర: చసదదమయఖ తననలలరర

95-215/818

భరస : ననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:73-10-363
వయససస:38
లస: ససస స
95-215/820

10125 SQX0012435
పపరర: అననపపరష సనరర

95-215/821

భరస : తరరమల రరవప
ఇసటట ననస:73-10-364
వయససస:75
లస: ససస స
95-215/823

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:73-10-365
వయససస:56
లస: పప
95-186/671

95-215/805

భరస : రరమరజడడర మయరస
ఇసటట ననస:73-10-359
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద జవనసదద కకషష పదసరద
ఇసటట ననస:73-10-363
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:73-10-365
వయససస:71
లస: ససస స
10129 SQX2452225
పపరర: వజయ లకడక పసదమలలర

95-215/808

తసడడ:ద శకనవరస రరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:73-10-362
వయససస:24
లస: పప

భరస : జతదసదదకకషషపదసరద
ఇసటట ననస:73-10-363
వయససస:62
లస: ససస స
10126 SQX0012500
పపరర: జయమక ఏలలరర�

10112 SQX1268763
పపరర: అసజల మయరస రజడడర

10107 SQX0485912
పపరర: సరసబశవరరవప మలర శశటట

తసడడ:ద శశష గరరర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద చచననకరశవపలల
ఇసటట ననస:73-10-361
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:73-10-362
వయససస:46
లస: ససస స
10123 SQX0403493
పపరర: కకటటశశరమక తననలలరర

95-215/807

తసడడ:ద గరలరజడడర మయరరసరజడడర
ఇసటట ననస:73-10-359
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:73-10-361
వయససస:41
లస: ససస స
10120 SQX0012542
పపరర: ననగరసదదస తతటకలర

10109 SQX0292656
పపరర: శవయఖ మలర శశటట

95-215/802

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమరజడడర మయరరసరజడడర
ఇసటట ననస:73-10-359
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరమ రజడర డ
ఇసటట ననస:73-10-359
వయససస:25
లస: పప
10117 SQX0010090
పపరర: మలలర శశరర తరరమలశశటట

95-215/804

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:76
లస: పప

భరస : ససబసరజడడర మయరసరజడడర
ఇసటట ననస:73-10-359
వయససస:25
లస: ససస స
10114 SQX1126565
పపరర: ససబస రజడడర మయరస రజడర డ

10106 SQX0401083
పపరర: మసగరవప మలర శశటట

10104 SQX0488130
పపరర: నరకల మలర శశటట

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:45
లస: పప
10111 SQX1890599
పపరర: అపరష మరస రజడడర

95-215/801

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-357
వయససస:50
లస: ససస స
10108 SQX0485938
పపరర: శశషగరరరరరవప మలర శశటట

10103 SQX0488338
పపరర: అనసరరధన మలర శశటట

10128 SQX2458727
పపరర: లకడక పరరశత పసదమలలర

95-186/670

భరస : శకనవసరరర రరవప పసదమలలర
ఇసటట ననస:73-10-366
వయససస:46
లస: ససస స
95-215/824

10131 SQX0597799
పపరర: పసదనమలలర నరరసదద

95-215/825

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:73-10-366
వయససస:30
లస: పప
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10132 SQX0597815
పపరర: శకనవరసరరవప పసదనమలలర

95-215/826

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:73-10-366
వయససస:55
లస: పప
10135 SQX0009944
పపరర: పదనకవత ఉగరరరరల

95-215/829

95-215/832

95-215/835

95-215/838

95-215/841

95-215/844

95-215/847

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-11-220
వయససస:71
లస: పప

10145 SQX0004374
పపరర: ననగరశశరరరవప గసగరశశటట

10148 SQX0927178
పపరర: జజత నణనవత

10151 SQX0489047
పపరర: వనసకటటశశరరర గయదచ�

10154 SQX1086546
పపరర: కకటమక బబలగరన

95-215/850

10157 SQX1044049
పపరర: ననగ లకడక మమధరమమటర

95-215/839

10160 SQX0010009
పపరర: సకలక బబయమక కరగరతనల
భరస : చసదదయఖ
ఇసటట ననస:73-11-260
వయససస:71
లస: ససస స

10140 SQX0004630
పపరర: మయరకసడదయయలల ఉగరరరరల

95-215/834

10143 SQX0539437
పపరర: ఇసదదరరదదవ గసగరససటట

95-215/837

10146 SQX0540914
పపరర: వజయ భబసకర మదచన

95-215/840

తసడడ:ద బబల పపలర యఖ
ఇసటట ననస:73-10-385
వయససస:55
లస: పప
95-215/842

95-215/843
10149 SQX1424571
పపరర: అసకమక సరయ ననథ బతష
స ల

తసడడ:ద శకనవరస భగవరన బతష
స ల
ఇసటట ననస:73-10-446
వయససస:28
లస: పప
95-215/845

10152 SQX0012393
పపరర: షరహహన షపక

95-215/846

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:73-10-2701
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/848

10155 SQX1909886
పపరర: ననగ దసరర మదనసస

95-215/849

భరస : దసరర రరవప మదనసస
ఇసటట ననస:73-11-40/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-215/851

భరస : అజయ కలమయర
ఇసటట ననస:73-11-220
వయససస:28
లస: ససస స
95-215/853

95-215/831

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-10-369
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-11
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద చసదదయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:73-11-40/1
వయససస:34
లస: పప
10159 SQX0292490
పపరర: జయరరమయఖ మమదరమమటర

95-215/836

తసడడ:ద చచసబయఖ�
ఇసటట ననస:73-10-447
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమకకటట
ఇసటట ననస:73-10-2787
వయససస:41
లస: ససస స
10156 SQX1909860
పపరర: దసరర రరవప మదనసస

10142 SQX0004358
పపరర: వనసకటటశశరరర తననరర

10137 SQX0004275
పపరర: పపరష చసదదరరవప ఉగరరరరల

తసడడ:ద జసకయఖ
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:61
లస: పప

భరస : రరమసససగ ననయక
ఇసటట ననస:73-10-445
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:73-10-447
వయససస:39
లస: ససస స
10153 SQX0010512
పపరర: మసగమక తమకశశటట

95-215/833

తసడడ:ద ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:73-10-369
వయససస:64
లస: పప

భరస : కరళ భగవరన బబబబ�
ఇసటట ననస:73-10-444
వయససస:44
లస: ససస స
10150 SQX0487967
పపరర: ససజజత గయదద�

10139 SQX0004267
పపరర: ససదనయఖ యడర పలర �

95-215/828

తసడడ:ద మయరకసడదయయలల
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:73-10-368
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-10-369
వయససస:42
లస: పప
10147 SQX0316836
పపరర: లకడక� బతష
స ల�

95-215/830

తసడడ:ద గగపయఖ�
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-10-368
వయససస:46
లస: ససస స
10144 SQX0004424
పపరర: శకనవరసరరవప గసగరశశటట

10136 SQX0004283
పపరర: అనల కలమయర ఉగరరరరల

10134 SQX0013219
పపరర: పస లమక గగళళ

భరస : గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద మయరకసడదయయలల
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:42
లస: పప
10141 SQX0010520
పపరర: ధనలకడక తననరర

95-215/827

భరస : అనల కలమయర
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మయరకసడదయయలల
ఇసటట ననస:73-10-367
వయససస:55
లస: ససస స
10138 SQX0004184
పపరర: కకసడ గయరవయఖ గగలయ

10133 SQX0011965
పపరర: రరణయకరదదవ ఉగరరరరల

10158 SQX0926857
పపరర: లకకక పదసననన మమదరమమటర

95-215/852

భరస : గయరరబబబయ
ఇసటట ననస:73-11-220
వయససస:35
లస: ససస స
95-215/854

10161 SQX0016147
పపరర: చసదదయఖ కరగరతనల

95-215/855

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-260
వయససస:74
లస: పప
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10162 SQX0885541
పపరర: ననగమక చరరమయమళళ

95-215/856

భరస : కకటయఖ చరరమయమలయర
ఇసటట ననస:73-11-261
వయససస:65
లస: ససస స
10165 SQX0016204
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మతషకలరర

95-215/859

95-215/862

95-215/865

95-215/868

95-215/871

95-186/302

95-215/874

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:73-11-372
వయససస:22
లస: పప

10175 SQX1268839
పపరర: పదక గగలర

10178 MLJ3230679
పపరర: దదవరకకసడ భబగఖలకడక� �

10181 SQX1424142
పపరర: శకలసతల పరలపరరస

10184 SQX1086728
పపరర: అరరనన కసప

95-186/303

10187 SQX1104819
పపరర: ససవరష రరవప మమమదకలరర

95-215/869

10190 SQX1246314
పపరర: మయధవ ఇటట
భరస : వనసకటటశశరరర ఈటట
ఇసటట ననస:73-11-373
వయససస:34
లస: ససస స

10170 SQX0026062
పపరర: శకనస కకటబల�

95-215/864

10173 SQX1138909
పపరర: లకడక పరరశత తనటటకకసడ

95-215/867

10176 SQX1268789
పపరర: వనసకట రరజ గగలర

95-215/870

తసడడ:ద వనసకట రరమన గగలర
ఇసటట ననస:73-11-320
వయససస:54
లస: పప
95-186/300

10179 MLJ3230455
పపరర: కకటటశశరమక దదవరవరయ

95-186/301

భరస : గగవసదస దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-370
వయససస:51
లస: ససస స
95-215/872

10182 SQX1086611
పపరర: అసజల కసప

95-215/873

తసడడ:ద అరరనన
ఇసటట ననస:73-11-371
వయససస:26
లస: ససస స
95-215/875

10185 SQX0926758
పపరర: బబబయ రరవప పరలపరరస

95-215/876

తసడడ:ద అననయయఖ
ఇసటట ననస:73-11-371
వయససస:53
లస: పప
95-186/304

తసడడ:ద దననయయలల మమమదకలరర
ఇసటట ననస:73-11-372
వయససస:28
లస: పప
95-186/681

95-215/861

భరస : అసజ రజడడర
ఇసటట ననస:73-11-319
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-11-371
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కరసధద కకసడ
ఇసటట ననస:73-11-372
వయససస:51
లస: ససస స
10189 SQX2121531
పపరర: మలర కరరరనన రరవప కసపర

95-215/866

తసడడ:ద బబబయరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:73-11-371
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబబయ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:73-11-371
వయససస:48
లస: ససస స
10186 MLJ3230711
పపరర: శసకరమక కరసదద కకసడన

10172 SQX0026310
పపరర: శకనస చలయర�

10167 SQX0848234
పపరర: వనసకటటసశరరర ధర నరశరర

తసడడ:ద చవరయఖ�
ఇసటట ననస:73-11-317
వయససస:46
లస: పప

భరస : శసకర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-11-370
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ దదవరయ
ఇసటట ననస:73-11-370
వయససస:57
లస: ససస స
10183 SQX0926733
పపరర: యశశద పరలపరరస

95-215/863

భరస : కకరణ కలమయర గగలర
ఇసటట ననస:73-11-320
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషగరరర రరవప యయనమదల
ఇసటట ననస:73-11-321
వయససస:31
లస: పప
10180 SQX0287045
పపరర: గగవసదస దదవరరయ

10169 SQX0012112
పపరర: శకదదవ కకటబల�

95-215/858

తసడడ:ద కకషష ధర నరశరర
ఇసటట ననస:73-11-316
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:73-11-318
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన రజడడర
ఇసటట ననస:73-11-319
వయససస:43
లస: పప
10177 SQX1478370
పపరర: సతఖననరరయణ యయనమదల

95-215/860

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:73-11-317
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:73-11-318
వయససస:36
లస: ససస స
10174 SQX1138859
పపరర: అసజ రజడడర తనడడకకసడ

10166 SQX0885582
పపరర: ననగరసదదమక ధర నరశరర

10164 SQX0009480
పపరర: రమయదదవ మతషకలరర

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-315
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ధర నరశరర
ఇసటట ననస:73-11-316
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప ధర నరశరర
ఇసటట ననస:73-11-316
వయససస:54
లస: పప
10171 SQX0012898
పపరర: శశశలజ చలయర�

95-215/857

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:73-11-265
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-11-315
వయససస:34
లస: పప
10168 SQX0848259
పపరర: కకషష ధర నరశరర

10163 SQX0319459
పపరర: రరమకకకషష గగలర పపడడ

10188 SQX1104793
పపరర: దననయయలల మమమడడకలరర

95-186/305

తసడడ:ద రరజజ రరవప మమమడడకలరర
ఇసటట ననస:73-11-372
వయససస:51
లస: పప
95-186/306

10191 SQX1246272
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇటట

95-186/307

తసడడ:ద చనన వనసకటటశశరరర ఇతస
ఇసటట ననస:73-11-373
వయససస:42
లస: పప
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95-186/308

భరస : వనసకటటశశరరర వలర భ
ఇసటట ననస:73-11-373
వయససస:37
లస: ససస స
10195 MLJ3230836
పపరర: రమణ దదవరవరయ�

తసడడ:ద ససదనయఖ
ఇసటట ననస:73-11-374
వయససస:46
లస: పప
95-186/310

భరస : శసకర రరవప� దదవరవయ
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:42
లస: ససస స
10198 SQX2005932
పపరర: వనసకటయఖ మయదగరన

95-186/584

95-186/587

95-215/879

95-186/315

95-215/1605

95-215/882

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:75
లస: పప

10205 MLJ3230703
పపరర: లకడక కకసడపననన

10208 AP151000678080
పపరర: వజయలకడక సనరఖదదవర

10211 MLJ3250040
పపరర: శరసతకలమయరర వనమయల

10214 MLJ3250065
పపరర: కరరణమక వనమయల

95-215/885

10217 MLJ3478641
పపరర: ఏససరతనస వనమయల

95-186/313

10220 SQX1899343
పపరర: లకడక పరరశత తడకలలరర
భరస : కకటటశశర రరవప తడకలలరర
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:27
లస: ససస స

95-186/586

10203 SQX0927269
పపరర: రమణ దదవరవరయ

95-215/878

10206 MLJ3230695
పపరర: శశషగరరర రరవప కకసడపననన

95-186/314

తసడడ:ద రరజజరరవప కకసడపననన
ఇసటట ననస:73-11-377
వయససస:45
లస: పప
95-186/316

10209 MLJ3231651
పపరర: గణణశ శసకర సనరఖదదవర

95-186/317

తసడడ:ద ససతనరరమయఖ సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-11-381/1
వయససస:61
లస: పప
95-215/880

10212 MLJ3250057
పపరర: అరరణకలమయరర వనమయల

95-215/881

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:41
లస: ససస స
95-215/883

10215 SQX1269688
పపరర: గగపస వనమయల

95-215/884

తసడడ:ద సరసబశవరరవప వనమయల
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:24
లస: పప
95-215/886

తసడడ:ద నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:43
లస: పప
95-215/888

10200 SQX1995547
పపరర: అననష మయదగరన

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషషయఖ తడకలలరర
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:35
లస: పప
10219 MLJ3477569
పపరర: నరశమమ ర వనమయల

95-186/682

భరస : ఏససరతనస
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ తడకలలరర
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:66
లస: ససస స
10216 SQX1909811
పపరర: కకటటశశర రరవప తడకలలరర

10202 SQX2320406
పపరర: శక లకడక దదవరరవళళ

95-186/312

తసడడ:ద వనసకటయఖ మయదగరన
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గణణషకసకర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-11-381/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గణణశ శసకర సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-11-381/1
వయససస:52
లస: ససస స
10213 SQX1909795
పపరర: సరగజనమక తడకలలరర

95-186/585

భరస : శశషగరరరరరవప జరరలల
ఇసటట ననస:73-11-377
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషయఖ కకసడపననన
ఇసటట ననస:73-11-377
వయససస:70
లస: పప
10210 SQX2404622
పపరర: వజయలకడక సనరఖదదవర

10199 SQX2005437
పపరర: లకడక మయదగరన

10197 AP151000678219
పపరర: శసకరరరవప దదవరవరయ�
తసడడ:ద చనకకటయఖ� దదవరవయ
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద దదవరవరఈ శసకర
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:40
లస: పప
10207 AP151000678034
పపరర: రరజజరరవప కకసడపననన

95-186/311

భరస : వనసకటయఖ మయదగరన
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటయఖ మయదగరన
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:19
లస: పప
10204 SQX0927251
పపరర: శసకర దదవరవరయ

10196 SQX0286740
పపరర: గయరవమక దదవరవరయ�

95-186/309

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చన కకటయఖ� దదవరవయ
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద పసచచయఖ మయదగరన
ఇసటట ననస:73-11-375
వయససస:45
లస: పప
10201 SQX1995554
పపరర: శవ రరమ కకషష మయదగరన

95-215/877 10194 SQX0286757
10193 SQX0004622
పపరర: చనన వనసకట రరవప దదవరకకసడ
పపరర: పరరశన షసక

10218 SQX1909654
పపరర: సరసబశవ రరవప వనమయల

95-215/887

తసడడ:ద నరసససహ రరవప వనమయల
ఇసటట ననస:73-11-383
వయససస:48
లస: పప
95-221/1167

10221 SQX1909779
పపరర: కకరసన వనమయల

95-215/889

తసడడ:ద ఏసస రతనస వనమయల
ఇసటట ననస:73-11-383/1
వయససస:20
లస: ససస స
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95-215/1606

తసడడ:ద బల పపలర యఖ మదచన
ఇసటట ననస:73-11-385
వయససస:60
లస: పప
10225 SQX2263879
పపరర: శరరష మదచన

95-215/1609

95-215/891

95-215/894

95-215/895

95-215/898

95-215/901

95-215/904

తసడడ:ద శశషయఖ
ఇసటట ననస:73-11-397
వయససస:55
లస: పప

10235 MLJ3479136
పపరర: సరసబశవరరవప మలబసటట

10238 SQX1909662
పపరర: శకనస

10241 MLJ3251717
పపరర: అనసనయమక మలబసటట

10244 SQX0765529
పపరర: ననగలకడక సస మశశటట

95-215/907

10247 SQX0641829
పపరర: శవకలమయరర ననరసశశటట

95-215/896

10250 SQX0009928
పపరర: రరణయక గయసడన
భరస : ససరరష కలమయర
ఇసటట ననస:73-11-398
వయససస:30
లస: ససస స

10230 MLJ3249489
పపరర: రరమయ లమక చగపలరపప

95-215/893

10233 SQX2413243
పపరర: శకనవరస రరవప ధనళపరల

95-215/1612

10236 SQX1909688
పపరర: ననగమణణ బబ లలర

95-215/897

భరస : దసరర రరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:73-11-394/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-215/899

10239 SQX0024687
పపరర: దసరరరరరవప బబ లలర�

95-215/900

తసడడ:ద అరరనన రరవప�
ఇసటట ననస:73-11-394/1
వయససస:31
లస: పప
95-215/902

10242 MLJ3479128
పపరర: రమమష రరళరపపడడ

95-215/903

తసడడ:ద తనతనబబబయ
ఇసటట ననస:73-11-395
వయససస:38
లస: పప
95-215/905

10245 SQX0662395
పపరర: భబగఖలకకక సస డడశశటట

95-215/906

భరస : సరసబ శవరరవప
ఇసటట ననస:73-11-396
వయససస:64
లస: ససస స
95-215/908

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:73-11-397
వయససస:50
లస: ససస స
95-215/910

95-215/890

తసడడ:ద హనసమసత రరవప ధనళపరల
ఇసటట ననస:73-11-392
వయససస:32
లస: పప

భరస : సస మశశటట
ఇసటట ననస:73-11-396
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:73-11-397
వయససస:29
లస: ససస స
10249 AP151000696175
పపరర: శవయఖ ననరసశశటట

95-215/1611

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:73-11-395
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-395
వయససస:65
లస: పప
10246 SQX1059436
పపరర: రతన మయధసరర ననరసశశటట

10232 SQX2413839
పపరర: హనసమసత రరవప దసలపలర

10227 MLJ3251196
పపరర: అరరణ చననస

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:73-11-387
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద అరరననరరవప బబ లలర
ఇసటట ననస:73-11-394/1
వయససస:20
లస: పప

భరస : రమమష రరళళపపడడ
ఇసటట ననస:73-11-395
వయససస:36
లస: ససస స
10243 AP151000696249
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప బబలశశటట

95-215/892

తసడడ:ద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-11-394
వయససస:76
లస: పప

భరస : అరరనన బబ లలర
ఇసటట ననస:73-11-394/1
వయససస:47
లస: ససస స
10240 MLJ3251709
పపరర: పపరరనసరశరర రరళళపపడడ

10229 SQX1909449
పపరర: అనత చగపలరపప

95-215/1608

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-11-386
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప దసలపలర
ఇసటట ననస:73-11-392
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:ద వరరసరశమ
ఇసటట ననస:73-11-394
వయససస:34
లస: పప
10237 SQX1268599
పపరర: పదక బబ లలర

95-215/1610

భరస : వరయఖ చగపలరపప
ఇసటట ననస:73-11-387
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకయఖ
ఇసటట ననస:73-11-387
వయససస:53
లస: పప
10234 SQX0597666
పపరర: గరజల శవననగరరజ

10226 SQX2211647
పపరర: ననగ మణణకరసత మదచన

10224 SQX2263895
పపరర: నగరజ మదచన

తసడడ:ద భబసకర రరవప మదచన
ఇసటట ననస:73-11-385
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద భబసకర రరవప మదచన
ఇసటట ననస:73-11-385
వయససస:24
లస: పప

భరస : వసదనస
ఇసటట ననస:73-11-386
వయససస:58
లస: ససస స
10231 MLJ3478799
పపరర: వరయఖ చగపలర

95-215/1607

భరస : భబసకర రరవప మదచన
ఇసటట ననస:73-11-385
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నగరజ మదచన
ఇసటట ననస:73-11-385
వయససస:32
లస: ససస స
10228 MLJ3250073
పపరర: ససబబసయమక చననస

10223 SQX2211738
పపరర: ఆదదలకడక మదచన

10248 SQX1059451
పపరర: సరసబ శవ రరవప ననరసశశటట

95-215/909

తసడడ:ద శవయఖ
ఇసటట ననస:73-11-397
వయససస:34
లస: పప
95-215/911

10251 SQX0316638
పపరర: రరజఖలకడక గయసడన

95-215/912

భరస : అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:73-11-398
వయససస:31
లస: ససస స
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10252 AP151000702577
పపరర: సరమయమ జఖస గయసడన

95-215/913

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-398
వయససస:55
లస: ససస స
95-215/916

తసడడ:ద రరమయఖ
ఇసటట ననస:73-11-398
వయససస:60
లస: పప

10256 AP151000702553
పపరర: బబలమక మయదనసస

95-215/1614

Deleted
95-215/1617

Deleted

తసడడ:ద ��� ����� ���������
ఇసటట ననస:73-11-402
వయససస:25
లస: పప
10264 SQX0885566
పపరర: రమణన ఉదయగరరర

95-215/918

భరస : వనసగయఖ ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:73-11-404
వయససస:36
లస: ససస స
10267 SQX1299206
పపరర: పరపర రరవప దదవరకకసడ

95-215/917

95-215/920

95-215/923

95-215/926

10271 SQX0024612
పపరర: రరజశశఖర దదవరకకసడ�

10274 SQX1849694
పపరర: తదజ దదవరశశటట

95-215/929

10277 SQX1849660
పపరర: పదక దదవరశశటట

94-215/919

10280 SQX1849652
పపరర: వనసకటటశ దదవరశశటట
తసడడ:ద కకటటశశరరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:27
లస: పప

95-215/1616

10263 NDX2555860
పపరర: దదవ మణణ దదవరకకసడ

94-231/1028

10266 SQX0013235
పపరర: శరసతమక దదవరకకసడ

95-215/919

భరస : శకరరమయలల
ఇసటట ననస:73-11-405
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/921

10269 SQX0292813
పపరర: కకటటశశరమక దదవరకకసడ�

95-215/922

భరస : పసదన వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:73-11-409
వయససస:45
లస: ససస స
95-215/924

95-215/925
10272 SQX0004648
పపరర: పసదన వనసకట రరవప దదవరకకసడ�

తసడడ:ద ససదనయఖ�
ఇసటట ననస:73-11-409
వయససస:48
లస: పప
95-215/927

10275 SQX0294934
పపరర: గగవసదమక పరలపరరస�

95-215/928

తలర : అచచమక�
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:23
లస: ససస స
95-215/930

భరస : కకటటశశరరవ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:43
లస: ససస స
95-215/932

10260 SQX2333540
పపరర: చరణ కలమయర కకసడపననన

భరస : పరపరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-11-404
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:40
లస: ససస స
10279 SQX1591594
పపరర: సరయ పదవణ కలమయర కకసడన
రజడడర
తసడడ:ద శకనవరస రరవప కకసడనరజడర డ
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:23
లస: పప

95-215/1618

తసడడ:ద దశరధ�
ఇసటట ననస:73-11-409
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-11-409
వయససస:57
లస: పప
10276 SQX0488007
పపరర: పదనకవత కకసడనరజడర డ

10268 SQX0024596
పపరర: శకరరమయలల దదవరకకసడ

95-215/1613

Deleted

తసడడ:ద రవ కలమయర కకసడపననన
ఇసటట ననస:73-11-402
వయససస:23
లస: పప
10265 NDX2675775
పపరర: లకడక కలమయరర మయనససరశమ

10257 SQX2373454
పపరర: ��������� ���������

తసడడ:ద రవ కలమయర కకసడపననన
ఇసటట ననస:73-11-402
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద పరపయఖ
ఇసటట ననస:73-11-405
వయససస:59
లస: పప

భరస : దశరధస�
ఇసటట ననస:73-11-409
వయససస:49
లస: ససస స
10273 SQX1268581
పపరర: దనశరథద దదవరకకసడ

95-215/1615

తసడడ:ద రవ కలమయర కకసడపననన
ఇసటట ననస:73-11-402
వయససస:25
లస: పప
10262 SQX2339307
పపరర: జజజ న కలమయర కకసడపననన

95-215/915

భరస : �������� ���������
ఇసటట ననస:73-11-402
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మయనససరశమ
ఇసటట ననస:73-11-405
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద శకరరమయలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-11-405
వయససస:23
లస: పప
10270 SQX0009977
పపరర: గయరవమక దదవరకకసడ�

10259 SQX2349074
పపరర: చరణ కలమయర కకసడపననన

10254 SQX0024554
పపరర: ససరరష కలమయర గయసడన

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-398
వయససస:34
లస: పప

భరస : చసదదయఖ
ఇసటట ననస:73-11-401
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద రవ కలమయర కకసడపననన
ఇసటట ననస:73-11-402
వయససస:25
లస: పప

10261 SQX2373165
పపరర: ��� ����� ���������

95-215/914

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-398
వయససస:31
లస: పప

10255 MLJ3478310
పపరర: వనసకటటశశరరర గయసడన

10258 SQX2372282
పపరర: చరణ కలమయర కకసడపననన

10253 SQX0025031
పపరర: అశశక కలమయర గయసడన

10278 SQX0966085
పపరర: ననసచనరమక కకసడనరజడర డ

95-215/931

భరస : వనకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:57
లస: ససస స
95-215/933

10281 SQX0486126
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడనరజడర డ

95-215/934

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:47
లస: పప
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10282 SQX1849678
పపరర: కకటటశశరరరవప దదవరశశటట

95-215/935

తసడడ:ద రరమసరశమ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:73-11-410
వయససస:50
లస: పప
95-215/938

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:73-11-415
వయససస:39
లస: ససస స
95-215/941

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:27
లస: ససస స
95-215/944

తసడడ:ద శకనస
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:32
లస: పప

10289 SQX1086702
పపరర: రమణ లకకకరజడడర

10292 SQX0401521
పపరర: లకకకరజడడర కకటమక�

95-215/1620

10297 SQX1724061
పపరర: పవన కళళఖణ వగరర

95-215/942

95-211/895

95-215/945

95-215/948

10301 MLJ2130433
పపరర: గరరరబబబయ అసగడడ

95-215/1621

తసడడ:ద పసదన వనసకటరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-11-420
వయససస:27
లస: పప

10304 SQX1270388
పపరర: ససధఖ రరణణ అసగడక

95-215/946

తసడడ:ద అసజయఖ�
ఇసటట ననస:73-11-421
వయససస:36
లస: పప

10307 AP151000696212
పపరర: శకనవరసరరవ అసగడక

95-215/949

10310 NDX2989374
పపరర: వనసకట నరసససహ రజడడర దనరస
తసడడ:ద కకసడరజడడర దనరస
ఇసటట ననస:73-11-423
వయససస:18
లస: పప

10293 SQX2429983
పపరర: బబబయ షపక

95-215/1619

10296 SQX2429991
పపరర: అమన షపక

95-215/1622

10299 SQX0662262
పపరర: అచచమకఅసగడడ

95-215/947

10302 SQX1250711
పపరర: మననజ కలమయర దదవరకకసడ

95-215/950

తసడడ:ద పసదన వనసకటరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-11-420
వయససస:26
లస: పప
95-215/952

10305 SQX1406223
పపరర: సవరమక అసగడక

95-215/953

భరస : వనసకటబదవప అసగడక
ఇసటట ననస:73-11-421
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/955

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-421
వయససస:36
లస: పప
94-236/792

95-215/943

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-418
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరరవప అసగడక
ఇసటట ననస:73-11-421
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/954

10290 SQX0662080
పపరర: హహహమయవత ఉపపల

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-418
వయససస:27
లస: పప
95-215/951

95-215/940

తసడడ:ద ఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:49
లస: పప

భరస : అశశక అసగడక
ఇసటట ననస:73-11-418
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-418
వయససస:37
లస: పప
10303 SQX1250729
పపరర: శకనవరస రరవప దదవరకకసడ

10298 SQX1493485
పపరర: జజఖత అసగడక

10287 SQX0488379
పపరర: రరధ మగరల

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప వగరర
ఇసటట ననస:73-11-418
వయససస:21
లస: పప
10300 SQX0670810
పపరర: అశశక అసగడడ

10295 SQX2429827
పపరర: షకకల షపక

95-215/937

భరస : నరరసదద
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదనరజడడర�
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:75
లస: పప

భరస : బబబయ షపక
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకసడరజడడర దనరస
ఇసటట ననస:73-11-423
వయససస:41
లస: ససస స

95-215/939

భరస : శకనవరస రజడర డ
ఇసటట ననస:73-11-417
వయససస:38
లస: ససస స

10291 SQX0486118
పపరర: నరరసదద మగరల

10309 NDX2987444
పపరర: ధన లకడక దనరస

10286 MLJ3477734
పపరర: సతఖననరరయణ చరరమయమళర

10284 SQX0319467
పపరర: పసచచరజడ�డర దనరస�

తసడడ:ద ననగరరజడడర�
ఇసటట ననస:73-11-411
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:73-11-415
వయససస:39
లస: పప

10288 SQX0488981
పపరర: ఆదదలకడక వగరర

10306 AP151000696459
పపరర: శకనస కసపర�

95-215/936

భరస : పసచచరజడ�డర
ఇసటట ననస:73-11-411
వయససస:45
లస: ససస స

10285 MLJ3250016
పపరర: బయజన ససరరమయమళళ

10294 SQX2426492
పపరర: రజయ బఇవనస షపక

10283 SQX0316927
పపరర: రమణ� దనరస�

10308 NDX2989390
పపరర: ననగమలలర శశరర దనరస

94-65/1208

తసడడ:ద కకసడ రజడడర దనరస
ఇసటట ననస:73-11-423
వయససస:23
లస: ససస స
94-236/793

10311 SQX2271427
పపరర: ననగమలలర శశరర దనరస

95-215/1623

తసడడ:ద కకసడ రజడడర దనరస
ఇసటట ననస:73-11-423
వయససస:23
లస: ససస స
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95-215/956

భరస : గరరరబబబయ
ఇసటట ననస:73-11-424
వయససస:36
లస: ససస స
95-215/959

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-424
వయససస:36
లస: పప
95-215/962

తసడడ:ద పపలర యఖ ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-11-425
వయససస:46
లస: పప
95-215/1624

95-215/1627

10327 SQX1086587
పపరర: అరరన బబలసరన

95-215/963

10322 SQX2162386
పపరర: వనసకటటశశరరర మలర శశటట

10330 AP151000702595
పపరర: భబలకడక చననపస తషల

95-215/966

95-215/1625

10328 SQX1086876
పపరర: వజయ బబలసరన

95-215/969

10331 SQX1086850
పపరర: దననమక బబలసరన

95-215/964

తసడడ:ద చనన వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:33
లస: పప

10334 SQX0485946
పపరర: చరసజవ చననపస తషల

95-215/967

10337 SQX1980952
పపరర: శక లత కసడల

95-215/970

95-215/973

10340 SQX1087130
పపరర: రరసబబబయ కసప
తసడడ:ద అసజయఖ
ఇసటట ననస:73-11-428
వయససస:30
లస: పప

95-215/1626

10326 SQX0427385
పపరర: రతనకలమయరర చననపస తషల

95-215/965

10329 AP151000702332
పపరర: రమణ బబలసరన

95-215/968

10332 SQX0024646
పపరర: శకనవరసరరవప చననపస తషల

95-215/971

10335 SQX0671503
పపరర: వనసకట రరవప చననపస తషల

95-215/974

తసడడ:ద పసద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:54
లస: పప
95-211/896

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసడల
ఇసటట ననస:73-11-428
వయససస:20
లస: ససస స
95-215/977

10323 SQX2162378
పపరర: రరజఖలకడక మలర శశటట

తసడడ:ద చనన వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:30
లస: పప

Deleted

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:55
లస: పప

95-186/683

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:34
లస: పప
95-215/975

10320 SQX2226348
పపరర: అనసనరఖమక మలర శశటట

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:61
లస: ససస స
95-215/972

95-215/961

భరస : వనసకటటశశరరర మలర శశటట
ఇసటట ననస:73-11-426
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : చనవనసకటబదవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:60
లస: ససస స
10333 SQX0025023
పపరర: వజయ కలమయర చననపస తషల

10325 SQX0427468
పపరర: వననననల చననపస తషల

10317 SQX1498493
పపరర: శకనవరస రరవప మగరల

భరస : లకకయఖ మలర శశటట
ఇసటట ననస:73-11-426
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-427
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:73-11-428
వయససస:70
లస: ససస స

10319 SQX1268706
పపరర: కకసడనరజడడర దనరస

95-215/958

తసడడ:ద పసచచయఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-11-424
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద లకకయఖ మలర శశటట
ఇసటట ననస:73-11-426
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ఫకరరదదనన
ఇసటట ననస:73-11-426
వయససస:25
లస: ససస స

10339 AP151000702330
పపరర: ఆగరనసస కసపర

95-215/960

తసడడ:ద వనసకట రజడడర దనరస
ఇసటట ననస:73-11-425
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఫకరరదదనన
ఇసటట ననస:73-11-426
వయససస:42
లస: ససస స

10336 AP151000696208
పపరర: చనవనసకటబదవప చననపస తనల

10316 AP151000696144
పపరర: వనసకటబదవప అసగడడ

10314 MLJ3249117
పపరర: కకటమక మగరల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:73-11-424
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-424
వయససస:36
లస: పప

10318 SQX1458596
పపరర: శకనవరస రరవప ఉయయఖల

10324 SQX2160760
పపరర: సలమ దనదచకలల

95-215/957

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:73-11-424
వయససస:36
లస: ససస స

10315 SQX0670844
పపరర: రమమష అసగడడ

10321 SQX2154300
పపరర: షపకన బ దనదచకలల

10313 MLJ3249109
పపరర: కకటటశశరమక అసగడడ

95-215/978

10338 SQX1087015
పపరర: వనసకట రతనస కసప

95-215/976

భరస : రరసబబబయ
ఇసటట ననస:73-11-428
వయససస:31
లస: ససస స
10341 SQX1981026
పపరర: అసజత కలమయర కసదనల

95-215/979

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కసదనల
ఇసటట ననస:73-11-428
వయససస:22
లస: పప
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10342 SQX1980960
పపరర: కలమయరర కసడల
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95-215/980

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరర కసడల
ఇసటట ననస:73-11-428
వయససస:31
లస: ససస స
10345 SQX1251065
పపరర: శకనస ఉయయఖల

95-215/983

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-11-428/1
వయససస:33
లస: పప
10348 AP151000702592
పపరర: వజజనమక చననపస తషల

95-215/986

95-215/989

95-215/992

95-215/995

95-215/998

95-215/1001

భరస : చనన గగవసదస
ఇసటట ననస:73-11-436
వయససస:54
లస: ససస స

10352 SQX0427526
పపరర: ససనతన చననపస తషల

10355 SQX1151273
పపరర: వనసకట రతనస అసగడక

10358 SQX0926592
పపరర: వనసకట రరవప కసప

10361 SQX1591602
పపరర: ననసరయఖ దదవరవరయ

10364 SQX1370212
పపరర: తషలశమక చరరమయమళళ

95-215/1004

10367 SQX1369595
పపరర: జయ సససగ రరజ పపరగహహత

95-215/990

10370 SQX0671537
పపరర: ననగరరజ అసగడ
తసడడ:ద చనగగవసదస
ఇసటట ననస:73-11-436
వయససస:29
లస: పప

95-215/985

10350 SQX0485888
పపరర: వనసకట రరవప చననపస తషల

95-215/988

10353 SQX1493287
పపరర: బబబ కకట

95-215/991

భరస : శకమనననరరయణ కకట
ఇసటట ననస:73-11-431
వయససస:44
లస: ససస స
95-215/993

10356 SQX1270412
పపరర: వరపరప కసప

95-215/994

భరస : శకనవరసరరవప కసప
ఇసటట ననస:73-11-432
వయససస:35
లస: ససస స
95-215/996

10359 SQX1909548
పపరర: అనసష దదవరవరయ

95-215/997

భరస : అరరణ కలమయర దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-434
వయససస:26
లస: ససస స
95-215/999

10362 SQX1370287
పపరర: అననమక చరరమయమళళ

95-215/1000

భరస : ఆసథదన చరరమయమళళ
ఇసటట ననస:73-11-435
వయససస:37
లస: ససస స
95-215/1002

10365 SQX1369678
పపరర: భభప రరజ రరజ పపరగహహత

95-215/1003

తసడడ:ద జయ సససగ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:73-11-435
వయససస:33
లస: పప
95-215/1005

తసడడ:ద బబరజ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:73-11-435
వయససస:61
లస: పప
95-215/1007

10347 SQX1370758
పపరర: వనసకట లకడక కకట

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-430
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరయఖ చరరమయమళళ
ఇసటట ననస:73-11-435
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ చరరమయమళళ
ఇసటట ననస:73-11-435
వయససస:45
లస: పప
10369 SQX0662304
పపరర: దదవమక అసగడడ

95-215/987

తసడడ:ద పసద పసచచయఖ దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-434
వయససస:64
లస: పప

భరస : జయ సససగ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:73-11-435
వయససస:51
లస: ససస స
10366 SQX1370238
పపరర: ఆసథదన చరరమయమళళ

10349 SQX0926725
పపరర: గగపస రరజ చనన పస తషల

95-215/982

భరస : కకషష కకట
ఇసటట ననస:73-11-430
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : రమణమక
ఇసటట ననస:73-11-432
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:ద ననసరయఖ
ఇసటట ననస:73-11-434
వయససస:33
లస: పప
10363 SQX1369793
పపరర: శకదదవ రరజ పపరగహహత

95-215/984

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల అసగడక
ఇసటట ననస:73-11-431
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కసప
ఇసటట ననస:73-11-432
వయససస:35
లస: పప
10360 SQX0024661
పపరర: అరరణ కలమయర దదవరవరయ

10346 SQX0848200
పపరర: వనసకటటశశర ఊయలర

10344 SQX1250984
పపరర: శశషమక ఉయయఖల

భరస : వనసకటటశశరరర ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-11-428/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:73-11-431
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-431
వయససస:47
లస: ససస స
10357 SQX1270073
పపరర: శశఖర కసప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-11-428/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-11-430
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:73-11-431
వయససస:36
లస: ససస స
10354 MLJ3249141
పపరర: ననగమక చననపస తషల

95-215/981

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-11-428/1
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-430
వయససస:36
లస: ససస స
10351 SQX0943613
పపరర: నరకల అసగడడ

10343 SQX1323112
పపరర: సరసశత ఉయయఖల

10368 SQX1624676
పపరర: లకడక అసగడక

95-215/1006

భరస : ననగ రరజ అసగడక
ఇసటట ననస:73-11-436
వయససస:25
లస: ససస స
95-215/1008

10371 SQX1086744
పపరర: ననగ రరజ అసగడక

95-215/1009

తసడడ:ద చనన గగవసదస
ఇసటట ననస:73-11-436
వయససస:30
లస: పప
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10372 SQX0671545
పపరర: చన గగవసదస అసగడడ
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95-215/1010

తసడడ:ద యరకయఖ
ఇసటట ననస:73-11-436
వయససస:55
లస: పప
10375 SQX0926774
పపరర: బబలసరశమ దదవరకకసడ

10373 SQX1392166
పపరర: ననగబబబయ అసగడడ

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర అసగడడ
ఇసటట ననస:73-11-437
వయససస:29
లస: పప
95-215/1013

తసడడ:ద పసదన పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-11-438
వయససస:44
లస: పప

10376 SQX0926782
పపరర: శకనస ఇటట

భరస : రమమష చనన పస తషల
ఇసటట ననస:73-11-439
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:73-11-439
వయససస:30
లస: పప
10384 SQX0926741
పపరర: శవ లకకక అసగడడ

95-215/1022

భరస : పపలయఖ
ఇసటట ననస:73-11-440
వయససస:33
లస: ససస స
10387 SQX0004614
పపరర: వనసకటటశశరరర అసగడడ�

95-215/1025

95-215/1028

95-215/1031

తసడడ:ద ననసరయఖ
ఇసటట ననస:73-11-442
వయససస:73
లస: పప
10399 MLJ3249653
పపరర: మసగమక దదవరరయ
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-443
వయససస:55
లస: ససస స

95-215/1020

10383 MLJ3477957
పపరర: వనసకటరతనస చననపస తనల
తసడడ:ద పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-439
వయససస:75
లస: పప

10385 MLJ3249067
పపరర: పదక దదవరవరయ

10386 SQX0926766
పపరర: సరసబబదజఖస దదవరకకసడ

95-215/1023

10388 MLJ3478732
పపరర: ఆసజననయయలల దదవరవరయ

10391 MLJ3477858
పపరర: ననగరరజ అసగడడ

10394 SQX1086967
పపరర: గణణశ దదవరవనస

10397 SQX1789197
పపరర: ఆదద లకడక దదవరవరయ

10400 SQX0024679
పపరర: పదదదప అసగడడ
తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:73-11-443
వయససస:29
లస: పప

95-215/1015

95-215/1018

95-215/1021

95-215/1024

భరస : చనననపప లర యఖ
ఇసటట ననస:73-11-440
వయససస:49
లస: ససస స
95-215/1026

10389 SQX1424555
పపరర: వససత అసగడక

95-215/1027

భరస : కళళఖణ అసగడక
ఇసటట ననస:73-11-441
వయససస:28
లస: ససస స
95-215/1029

10392 MLJ2131233
పపరర: కళళఖణ అసగడడ

95-215/1030

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:73-11-441
వయససస:37
లస: పప
95-215/1032

95-215/1033
10395 MLJ3477999
పపరర: వనసకట కకషరషరజడ�డర పపచచలపలర �

తసడడ:ద రరమరజడడర� �
ఇసటట ననస:73-11-442
వయససస:53
లస: పప
95-215/1035

భరస : ససరరసదద దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-443
వయససస:27
లస: ససస స
95-215/1037

10380 AP151000702594
పపరర: శవమక చననపస తషల

తసడడ:ద వనసకట రతనస చనన పస తషల
ఇసటట ననస:73-11-439
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద గగవసదస
ఇసటట ననస:73-11-442
వయససస:29
లస: పప
95-215/1034

10377 SQX1044007
పపరర: ననగలకడక చననపస తషల

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:73-11-439
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన
ఇసటట ననస:73-11-441
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:73-11-441
వయససస:54
లస: పప
10396 MLJ3477098
పపరర: ననసరయఖ దదవరవరయ

95-215/1017

తసడడ:ద చనపసచచయఖ
ఇసటట ననస:73-11-440
వయససస:42
లస: పప

భరస : జజన అసగడక
ఇసటట ననస:73-11-441
వయససస:48
లస: ససస స
10393 MLJ2131225
పపరర: జజన అసగడడ

10382 SQX1250752
పపరర: రమమష చనన పస తషల

95-215/1012

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-11-439
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:73-11-440
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:73-11-440
వయససస:33
లస: పప
10390 SQX1789221
పపరర: నరసమక అసగడక

95-215/1014

భరస : పదసరద
ఇసటట ననస:73-11-439
వయససస:37
లస: ససస స
95-215/1019

10374 SQX0926816
పపరర: రమణమక ఇటట

భరస : శకనస ఇటట
ఇసటట ననస:73-11-438
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:73-11-438
వయససస:52
లస: పప

95-215/1016 10379 SQX0926790
10378 SQX1250778
పపరర: వనసకట రమణ చనన పస తషల
పపరర: మసగమక చరరమయమళళ

10381 SQX1044023
పపరర: ననగరరజ చననపస తషల

95-215/1011

10398 SQX0539486
పపరర: లకడక దదవరబబయ

95-215/1036

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-11-443
వయససస:45
లస: ససస స
95-215/1038

10401 MLJ3477916
పపరర: ననగరరజ దదవరవరయ

95-215/1039

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-443
వయససస:37
లస: పప
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10402 SQX0541623
పపరర: ససరరసదద దదవరబబయ
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95-215/1040

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-443
వయససస:43
లస: పప
10405 SQX1086645
పపరర: నరకల దదవరవయ

తసడడ:ద ననసరయఖ
ఇసటట ననస:73-11-443
వయససస:63
లస: పప
95-215/1043

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-444
వయససస:53
లస: ససస స
10408 SQX1520775
పపరర: ససధ రరణణ కసదదకలసట

95-215/1046

95-215/1049

95-215/1052

95-4/1041

95-215/1056

95-215/1059

తసడడ:ద చనన పసచచయఖ దదవరవరఈ
ఇసటట ననస:73-11-450/1
వయససస:45
లస: పప

10415 MLJ3249133
పపరర: ననగమక దదవరవరయ

10418 SQX0488155
పపరర: సదవసత మసచనల�

10421 SQX0652495
పపరర: లకడక అసగడడ

10424 SQX0671206
పపరర: ననగరశశర రరవప అసగడడ

95-215/1062

10427 SQX0926840
పపరర: శవరజ సస డడసపటట

95-215/1053

10430 SQX2059111
పపరర: అనత దదవరవరఈ
భరస : రరమ బబబయ దదవరవరఈ
ఇసటట ననస:73-11-450/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-215/1048

10413 SQX0541649
పపరర: రరమయరరవప దదవరవరయ

95-215/1051

10416 SQX2098184
పపరర: రరజ కలమయర కనన క
న కననర

95-1/1222

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కరనన క
న కనర
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:21
లస: పప
95-215/1054

10419 SQX0488395
పపరర: మసగమక అసగడడ�

95-215/1055

భరస : కకషస ర�
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:42
లస: ససస స
95-215/1057

10422 SQX0671370
పపరర: చసదద లలక అసగడడ

95-215/1058

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:27
లస: పప
95-215/1060

10425 SQX0926824
పపరర: అచమయక కరసడదకకసడ

95-215/1061

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-11-448
వయససస:42
లస: ససస స
95-215/1063

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:73-11-449
వయససస:35
లస: పప
95-6/987

10410 MLJ3249083
పపరర: సతఖవత దదవరరశయళ

తసడడ:ద నసరయఖ దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ఒకకయఖ
ఇసటట ననస:73-11-448
వయససస:47
లస: పప
10429 SQX2043545
పపరర: రరమ బబబయ దదవరవరఈ

95-215/1050

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:29
లస: పప
10426 SQX0926832
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడదకకసడ

10412 SQX1827799
పపరర: శక అసజజన దదవరవరయ

95-215/1045

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబసరజడడర�
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:45
లస: ససస స
10423 SQX0671420
పపరర: సనరఖ లలక అసగడడ

95-215/1047

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:73-11-446
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కరనన క
న కనర
ఇసటట ననస:73-11-447
వయససస:23
లస: పప
10420 SQX0487983
పపరర: కలలన మసచనల�

10409 MLJ3249091
పపరర: అదదలకకనత దదవరరశయళ

10407 SQX1576778
పపరర: లలయరరణణ దదవరవరయ
భరస : సనరఖ దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయరరవప దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:73-11-446
వయససస:53
లస: ససస స
10417 SQX2102739
పపరర: అదద ననరరయణ కనన క
న కననర

95-215/1044

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమ రరవప దదవరవనస
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:20
లస: పప
10414 MLJ3249158
పపరర: శశషమక దదవరవరయ

10406 SQX1576836
పపరర: శకశన దదవరవరయ

95-215/1042

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:73-11-444
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయరరవప దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరజరననరరమ కసదదకలసట
ఇసటట ననస:73-11-445
వయససస:38
లస: ససస స
10411 SQX1949379
పపరర: శకకర దదవరవనస

95-215/1041 10404 SQX0315325
10403 MLJ2133551
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర దదవరవరయ
పపరర: కకటటశశరర దదవరవరయ

10428 SQX2121879
పపరర: సయత దదవ

95-186/684

భరస : జజససర రరమ
ఇసటట ననస:73-11-450
వయససస:27
లస: ససస స
95-186/588

10431 SQX1392745
పపరర: సరశత దదవరవరయ

95-215/1064

భరస : రరజశశఖర దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-11-451
వయససస:27
లస: ససస స
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10432 MLJ3250008
పపరర: ససబయసలల దదవరరయ
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95-215/1065

భరస : వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:73-11-451
వయససస:55
లస: ససస స
95-215/1068

భరస : ననసరయఖ� �
ఇసటట ననస:73-11-452
వయససస:58
లస: ససస స
95-186/319

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:73-11-490
వయససస:26
లస: పప
10441 SQX2280964
పపరర: జజన వలర భ

95-215/1628

95-215/1629

95-186/320

95-186/318

10440 SQX1909753
పపరర: శకహరర గయతస కకసడ

95-215/1069

తసడడ:ద రగశయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-11-885
వయససస:22
లస: పప
95-215/1070

10443 AP151000696310
పపరర: రరజశశఖర దదవరవరయ

10445 SQX1753169
పపరర: లకడక భబగస

95-215/1073

10448 SQX1313915
పపరర: కలశకకలలర మననహర

95-186/321

భరస : శవ దదవరరఖ
ఇసటట ననస:73-12-445
వయససస:53
లస: ససస స

10451 SQX0580886
పపరర: ననగమక ఉయయఖల

95-215/1074

భరస : ఏడడకకసడలల ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-453
వయససస:47
లస: ససస స

10454 SQX0286930
పపరర: ససబయసలల ఉయయఖల

95-186/323

తసడడ:ద పసచచయఖ ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-453
వయససస:48
లస: పప

10457 SQX0286955
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉయయఖల

95-186/326

10460 SQX0926543
పపరర: రరమ దదవ ఉయయఖల
భరస : పదకరష
ఇసటట ననస:73-12-457
వయససస:28
లస: ససస స

95-186/689

10452 SQX0286963
పపరర: కరశమక ఉయయఖల

95-186/324

10455 SQX0580753
పపరర: ఆగరనసస ఉయయఖల

95-186/327

తసడడ:ద పసచచయఖ ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-453
వయససస:45
లస: పప
95-186/329

తసడడ:ద పసచచయఖ ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-453
వయససస:50
లస: పప
95-186/331

10449 SQX2256667
పపరర: మరరయమక అసగడడ

భరస : వనసకటటశశరరర ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-453
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-12-453
వయససస:75
లస: ససస స
95-186/328

95-215/1072

భరస : కకటటశశర రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-433/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆగరనసస ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-12-453
వయససస:36
లస: ససస స
95-186/325

10446 SQX1313857
పపరర: సదరబబ యన కకటటశశరమక

భరస : సదరబబ యన యలర మసద
ఇసటట ననస:73-12-64
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:ద కలశకకలలర రరమయరరవప
ఇసటట ననస:73-12-64
వయససస:27
లస: పప
95-186/322

95-215/1071

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-11-4444
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప భబగస
ఇసటట ననస:73-12-43
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద కలశకకలలర రరమయరరవప
ఇసటట ననస:73-12-64
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద అసజయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:73-12-456
వయససస:50
లస: పప

10442 SQX1369702
పపరర: హహలయర రరజ పపరగహహత

10437 MLJ3230356
పపరర: అచచమక అసగడడ
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10447 SQX1313907
పపరర: కలశకకలలర మహహష

10459 MLJ3230133
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలపరరస

10439 SQX1443472
పపరర: సరసబబదజఖస కరశసశశటట

95-215/1067

భరస : ననరరయణ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-11-490
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : భభప రరజ రరజ పపరగహహత
ఇసటట ననస:73-11-4358
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వలర భ
ఇసటట ననస:73-11-43411
వయససస:39
లస: ససస స

10456 SQX0286989
పపరర: సరయబబబయ ఉయయఖల

95-186/589

భరస : పసచచయఖ కరశసశశటట
ఇసటట ననస:73-11-513/10
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వలర భ
ఇసటట ననస:73-11-4311
వయససస:19
లస: పప

10453 SQX0286948
పపరర: లకడక ఉయయఖల

10436 SQX2014926
పపరర: వనసకట లకడక మయనససరశమ

10434 SQX0024695
పపరర: ససరరష దదవరవరయ

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-11-451
వయససస:36
లస: పప

భరస : మయనససరశమ మయనససరశమ
ఇసటట ననస:73-11-485
వయససస:28
లస: ససస స

10438 SQX1519604
పపరర: పవన మగరల

10450 MLJ3231172
పపరర: కలమయరర దదవరరయ

95-215/1066

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:73-11-451
వయససస:33
లస: పప

10435 MLJ3249646
పపరర: రరమయలల దదవరశయ �

10444 SQX2275881
పపరర: ఇసదదరర వలర భ

10433 SQX0024703
పపరర: రరజశశఖర దదవరవరయ

10458 SQX1982842
పపరర: చననగయరవమక ఉయఖల

95-186/330

భరస : యలర మసద ఉయఖల
ఇసటట ననస:73-12-454
వయససస:46
లస: ససస స
95-215/1075

10461 SQX0926550
పపరర: ససరరష ఉయయఖల

95-215/1076

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరర
ఇసటట ననస:73-12-457
వయససస:32
లస: పప
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10462 SQX0993139
పపరర: వజయ శశఖర కకలర పర
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95-215/1077

తసడడ:ద రరమరరవప
ఇసటట ననస:73-12-457
వయససస:39
లస: పప
10465 SQX1059352
పపరర: జజన షపక

95-215/1080

95-186/332

95-186/335

95-186/338

95-186/341

95-215/1083

95-186/346

తసడడ:ద రసగననథ అరణణ
ఇసటట ననస:73-12-466
వయససస:47
లస: పప

10475 MLJ3231503
పపరర: ససపపరష కలసదనపప�

10478 MLJ3230299
పపరర: శశఖర దదవరకకసడ

10481 AP151000678094
పపరర: వనసకరయమక దదవర

10484 SQX0004655
పపరర: బదహకయఖ వలపర�

95-215/1086

10487 SQX1875236
పపరర: పరరశత పరస

95-186/339

10490 SQX2014959
పపరర: రరణణ అరణణ
భరస : లకకయఖ అరణణ
ఇసటట ననస:73-12-466
వయససస:37
లస: ససస స

10470 SQX1884956
పపరర: లల దదవర

95-186/334

10473 SQX1884964
పపరర: శవ పదసరద దదవర

95-186/337

10476 MLJ3231453
పపరర: కకటయఖ కలసదనపప�

95-186/340

తసడడ:ద అసజయఖ� కలసదనపప
ఇసటట ననస:73-12-463
వయససస:43
లస: పప
95-186/342

10479 MLJ3231131
పపరర: ససభబన షపక

95-186/343

తసడడ:ద హహసపసన సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:73-12-464
వయససస:49
లస: పప
95-186/344

10482 SQX0573949
పపరర: దదవర వనసకట రరవప

95-186/345

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల దదవర
ఇసటట ననస:73-12-465
వయససస:37
లస: పప
95-215/1084

10485 SQX1059311
పపరర: హజజరర భ షపక

95-215/1085

భరస : జజన
ఇసటట ననస:73-12-465/2
వయససస:26
లస: ససస స
95-186/347

భరస : వనసకట కకటయఖ పరస
ఇసటట ననస:73-12-466
వయససస:42
లస: ససస స
95-186/590

95-215/1082

తసడడ:ద బబబయరరవప
ఇసటట ననస:73-12-461
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద చనన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:73-12-465
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖయజవల
ఇసటట ననస:73-12-465/2
వయససస:51
లస: ససస స
10489 SQX2014991
పపరర: లకకయఖ అరణణ

95-186/336

భరస : ఏడడకకసడలల దదవర
ఇసటట ననస:73-12-465
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల దదవర
ఇసటట ననస:73-12-465
వయససస:38
లస: పప
10486 SQX1059337
పపరర: మసరసన భ షపక

10472 SQX1754126
పపరర: చసదద శశఖర దదవర

10467 SQX0486076
పపరర: లసగయఖ మమడన�

భరస : శవ పదసరద దదవర
ఇసటట ననస:73-12-461
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-464
వయససస:44
లస: పప

భరస : శశఖర�
ఇసటట ననస:73-12-464
వయససస:38
లస: ససస స
10483 MLJ3230398
పపరర: గగవరనన దదవర

95-186/333

భరస : అసజయఖ� కలసదనపప
ఇసటట ననస:73-12-463
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ దదవర
ఇసటట ననస:73-12-464
వయససస:65
లస: ససస స
10480 SQX0012534
పపరర: వనసకటలకడక దదవరకకసడ�

10469 SQX1754118
పపరర: శరరష దదవర

95-215/1079

తసడడ:ద వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:73-12-458
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:ద బబబయ దదవర
ఇసటట ననస:73-12-461
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద బబబయ దదవర
ఇసటట ననస:73-12-461
వయససస:24
లస: పప
10477 MLJ3230273
పపరర: పసచచమక దదవర

95-215/1081

భరస : చసదద శశఖర దదవర
ఇసటట ననస:73-12-461
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబబయ� దదవర
ఇసటట ననస:73-12-461
వయససస:31
లస: ససస స
10474 SQX1983188
పపరర: ఏససపరదస దదవర

10466 SQX1414028
పపరర: భబగఖ రరవప గగటటటపరటట

10464 SQX0488205
పపరర: చచడమక మమడ�

భరస : లసగయఖ�
ఇసటట ననస:73-12-458
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:73-12-458
వయససస:40
లస: పప

భరస : దసరర రరవప గయసజ
ఇసటట ననస:73-12-460
వయససస:28
లస: ససస స
10471 SQX0633859
పపరర: సరమయమ జఖస� దదవర�

95-215/1078

భరస : భబగఖ రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:73-12-458
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద కమల సరహహబ
ఇసటట ననస:73-12-458
వయససస:39
లస: పప
10468 SQX1884972
పపరర: లకడక గయసజ

10463 SQX1414051
పపరర: కకటటసశరర గగటటటపరటట

10488 AP151000678106
పపరర: బబజ షపక

95-186/348

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:73-12-466
వయససస:45
లస: ససస స
95-186/591

10491 SQX2259851
పపరర: శశషగరరర దదవర

95-186/690

తసడడ:ద ఎడడకకసడలల దదవర
ఇసటట ననస:73-12-466
వయససస:41
లస: పప
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10492 SQX1104892
పపరర: పసర సరహహబ షపక
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95-185/669

తసడడ:ద బబబయ షపక
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:25
లస: పప
10495 MLJ3217346
పపరర: ననగరశశరరరవప కకసడపలననన

95-185/672

95-186/351

95-185/674

95-185/676

95-183/446

95-185/678

భరస : పస తషరరజ శకదరర
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:70
లస: ససస స
10516 SQX0436352
పపరర: సరసబయఖ దనరర
తసడడ:ద కకటయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:56
లస: పప
10519 SQX1753128
పపరర: రమమశ గయసడనల
తసడడ:ద ఏడడకకసడలల గయసడనల
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:26
లస: పప

10505 SQX1753136
పపరర: శకనస సరసబబదవప

10508 SQX1757624
పపరర: శవశసకర రరవప బతష
స ల

10511 SQX0446450
పపరర: కకసడమక దనరర

10514 AP151000675455
పపరర: పదకవత సనరఖదదవర

10517 SQX2015949
పపరర: అదద ననరరయణ దనరర

95-186/354

95-185/673

10520 SQX1962851
పపరర: రజయ షపక
భరస : భబష సలయస షపక
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:21
లస: ససస స

95-185/675

10506 SQX2237311
పపరర: పదతనప బసడరర

95-186/691

తసడడ:ద తయపల బసడరర
ఇసటట ననస:73-12-469
వయససస:33
లస: పప
95-183/447

10509 SQX0649830
పపరర: శవకలమయరర గయతస కకసడ

95-185/677

భరస : సరసబయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-12-470
వయససస:46
లస: ససస స
95-185/679

10512 AP151000675511
పపరర: ససగయణ శకదరర

95-185/680

భరస : పస తషరరజ శకదరర
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:46
లస: ససస స
95-185/682

10515 SQX0909499
పపరర: భబష సలయమ షపక

95-185/683

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:27
లస: పప
95-185/811

తసడడ:ద సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:21
లస: పప
95-186/356

95-186/350

భరస : రవబబబయ ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-12-469
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప సనరఖదదవర
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:76
లస: ససస స
95-185/684

10500 MLJ3223955
పపరర: పదనకవత దనళపరళ

95-186/353 10503 MLJ3224144
10502 SQX1875202
పపరర: పదసనన రరమయరరవప ననగరరజ
పపరర: ఉమయదదవ ననగరరజ

భరస : సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:41
లస: ససస స
95-185/681

10497 AP151000678104
పపరర: లయలస షపక�

భరస : హనసమసతరరవప దనళపరళ
ఇసటట ననస:73-12-468
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:73-12-470
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద లకకకనరసయఖ గయతస కకసడ
ఇసటట ననస:73-12-470
వయససస:52
లస: పప
10513 AP151000675512
పపరర: మరరయమక శకదరర

95-186/352

తసడడ:ద గగవసదస సరసబబదవప
ఇసటట ననస:73-12-469
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:73-12-470
వయససస:54
లస: ససస స
10510 MLJ3216595
పపరర: ననగరసదదమయ గయతస కకసడ

10499 MLJ3231206
పపరర: బబబయ షపక

95-185/671

భరస : బబబయ� షపక
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద రవబబబయ ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-12-468
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ససబబసరరవప ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-12-469
వయససస:51
లస: పప
10507 SQX1757632
పపరర: పరరశతమక బతష
స ల

95-186/349

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప దసళపరళళ
ఇసటట ననస:73-12-468
వయససస:60
లస: పప
10504 AP151000672262
పపరర: రవ బబబయ ననగరరజ

10496 SQX1753318
పపరర: కరరమబన ననర బబషర

10494 AP151000672494
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడపలననన

తసడడ:ద పసదరరజజరరవప కకసడపలననన
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన ననర బబషర
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:64
లస: ససస స
10501 AP151000672396
పపరర: హనసమసతరరవప దనళపరళళ

95-185/670

తసడడ:ద పసదరరజజరరవప కకసడపలననన
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద శశషయఖ కకసడపలననన
ఇసటట ననస:73-12-467
వయససస:74
లస: పప
10498 SQX1753201
పపరర: మసరసన బ షపక

10493 MLJ3216223
పపరర: రవ కకసడపలననన

10518 SQX1998863
పపరర: కణక మహలకడక దనరర

95-185/812

భరస : అదద ననరరయణ దనరర
ఇసటట ననస:73-12-472
వయససస:19
లస: ససస స
95-186/357

10521 SQX0616144
పపరర: కకటటశశరర అసగడడ

95-186/358

భరస : రరసబబబయ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-473
వయససస:32
లస: ససస స
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95-186/359

తసడడ:ద కకషష అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-473
వయససస:35
లస: పప
10525 SQX0560912
పపరర: ననగరరజ దదవర

95-186/362

95-186/365

95-186/367

95-186/370

95-215/1088

95-186/371

95-215/1090

భరస : బదహకయఖ�
ఇసటట ననస:73-12-485
వయససస:35
లస: ససస స

10535 SQX2249944
పపరర: రమణ అసగడడ

10538 SQX2320356
పపరర: భబరత చనననపప ఠరలయ

10541 MLJ3230760
పపరర: రరజరష ఉయయఖల

10544 SQX0403675
పపరర: ఉయయఖల మలలర శశరర

95-215/1093

10547 SQX1884881
పపరర: గగవసరన కకటటశశరమక

95-186/692

10550 SQX0012609
పపరర: అసజల మయనసపరటట
భరస : రరసబబబయ
ఇసటట ననస:73-12-485
వయససస:35
లస: ససస స

10530 SQX0616185
పపరర: శశషగరరర దదవరవరయ

95-186/562

10533 SQX0286732
పపరర: పరమమశశరర చనపస తషల

95-186/369

10536 SQX1269910
పపరర: చనన గగరమక దదవరకకసడ

95-215/1087

భరస : ససరయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-479
వయససస:50
లస: ససస స
95-186/693

10539 SQX1269886
పపరర: వజయ చననపస తషల

95-215/1089

తసడడ:ద VENKATESWARLU చననపస తషల
ఇసటట ననస:73-12-479/1
వయససస:26
లస: పప
95-186/372

10542 MLJ3230182
పపరర: చన గగవసదస ఉయయఖల

95-186/373

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-481
వయససస:63
లస: పప
95-215/1091

10545 SQX1086918
పపరర: సనరరఖ కలమయరర కలసబయ

95-215/1092

భరస : అననమక మలలర ల
ఇసటట ననస:73-12-481
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/374

భరస : ఖయససస లలట
ఇసటట ననస:73-12-482
వయససస:40
లస: ససస స
95-215/1094

95-186/364

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చనపస తషల
ఇసటట ననస:73-12-479
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:73-12-481
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన గగవసద
ఇసటట ననస:73-12-481
వయససస:31
లస: పప
10549 SQX0012625
పపరర: లకడక వలపర�

95-186/368

తసడడ:ద చనగగవసదస ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-12-481
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:73-12-481
వయససస:25
లస: ససస స
10546 SQX0401554
పపరర: ఉయయఖల అశశక

10532 MLJ3231180
పపరర: జగనననదమక మమడన

10527 SQX1753268
పపరర: సరశత దదవరవరయ

తసడడ:ద శవ దదవరవయ
ఇసటట ననస:73.12-475
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయ చనననపప ఠరలయ
ఇసటట ననస:73-12-479/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చన గగవసదస ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-481
వయససస:65
లస: ససస స
10543 SQX1909993
పపరర: పపజ దనసరర

95-186/366

భరస : రరమకకషష అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-479
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-479
వయససస:25
లస: పప
10540 AP151000678100
పపరర: వనసకరయమక ఉయయఖల

10529 SQX1246280
పపరర: శవ దదవరవరయ

95-186/361

భరస : శశషగరరర దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-12-475
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మద
ఇసటట ననస:73-12-477
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చననపస తషల
ఇసటట ననస:73-12-479
వయససస:54
లస: ససస స
10537 SQX1269431
పపరర: ననగరరజ దదవరకకసడ

95-186/363

తసడడ:ద కకటయఖ దదవరవయ
ఇసటట ననస:73-12-475
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనస మద
ఇసటట ననస:73-12-477
వయససస:38
లస: ససస స
10534 SQX0286716
పపరర: గగరమక చనపస తషల

10526 SQX1246306
పపరర: ససజజత దదవరవరయ

10524 MLJ3231156
పపరర: గగవసదమక దదవర దదవర

భరస : సరసబశవ రరవప దదవర
ఇసటట ననస:73-12-474
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవ ననగ రరజ దదవరవరయ
ఇసటట ననస:73-12-475
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శవ దదవరరయ
ఇసటట ననస:73-12-475
వయససస:36
లస: పప
10531 MLJ3231164
పపరర: శవకలమయరర మమడన

95-186/360

భరస : ననగ రరజ మగరల
ఇసటట ననస:73-12-474
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప దదవర
ఇసటట ననస:73-12-474
వయససస:38
లస: పప
10528 SQX0429217
పపరర: శవననగరరజ దదవరరయ

10523 SQX0979377
పపరర: ససత మమగరల

10548 SQX2519866
పపరర: నరసమక మగరల

95-185/969

భరస : అసకరరరవప మగరల
ఇసటట ననస:73-12-485
వయససస:30
లస: ససస స
95-215/1095

10551 SQX0004606
పపరర: అసకరరరవప మగరల

95-215/1096

తసడడ:ద చచననయఖ
ఇసటట ననస:73-12-485
వయససస:34
లస: పప
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10552 SQX0286765
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ

95-186/375

తసడడ:ద పస లయఖ దదవకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-486
వయససస:65
లస: పప
10555 SQX0578245
పపరర: సరసబశవరరవప� కసపర�

95-186/378

95-186/381

95-186/382

95-186/385

95-186/388

95-186/391

95-186/394

భరస : శకనవరసరరవప� దనసరర
ఇసటట ననస:73-12-494
వయససస:38
లస: ససస స

10565 MLJ3230752
పపరర: వనసకట ససబసమక� మమకర�

10568 SQX1442565
పపరర: వనసకటటశ పరస

10571 SQX0286898
పపరర: శకనవరసరరవప మయనసపరటట

10574 SQX0633867
పపరర: లలత ఉయయఖల�

95-186/397

10577 SQX1981844
పపరర: వనసకటటష ఉయఖల

95-186/386

10580 SQX0287011
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరర
తసడడ:ద పపలర యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:73-12-494
వయససస:43
లస: పప

10560 SQX2526291
పపరర: వనత అసగడడ

95-185/983

10563 SQX0936294
పపరర: చచసతనఖ అసగడడ

95-186/384

10566 SQX0104463
పపరర: మలలర శశరర పరసర

95-186/387

భరస : శకనస పరసర
ఇసటట ననస:73-12-492
వయససస:43
లస: ససస స
95-186/389

10569 SQX0580548
పపరర: ఏడడకకసడలల మయకపరటట

95-186/390

తసడడ:ద కకషషమబరరస మయకరపరటట
ఇసటట ననస:73-12-492
వయససస:40
లస: పప
95-186/392

10572 SQX0286864
పపరర: కకషషమబరరస మయనసపరటట

95-186/393

తసడడ:ద యలర మసద మనసపరటట
ఇసటట ననస:73-12-492
వయససస:80
లస: పప
95-186/395

10575 SQX0633875
పపరర: బబలమక ఉయయఖల�

95-186/396

భరస : వనసకటటశశరరర� ఊయల
ఇసటట ననస:73-12-493
వయససస:71
లస: ససస స
95-186/398

తసడడ:ద శవ శసకర ఉయఖల
ఇసటట ననస:73-12-493
వయససస:22
లస: పప
95-186/400

95-186/380

తసడడ:ద బబబయ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-489
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవశసకర� ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-12-493
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-12-493
వయససస:40
లస: పప
10579 SQX0287037
పపరర: పపషలరరణణ� దనసరర�

95-186/383

తసడడ:ద కకషషమబరరస మయనసపరటట
ఇసటట ననస:73-12-492
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:73-12-493
వయససస:44
లస: ససస స
10576 SQX0287003
పపరర: రరమకకకషష� ఉయయఖల�

10562 MLJ3230166
పపరర: రమణమక అసగడడ

10557 MLJ3230778
పపరర: శకనస కరసదద కకసడన

తసడడ:ద బబబయ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-489
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పరస
ఇసటట ననస:73-12-492
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద కకషషమబరరన మయనసపరటట
ఇసటట ననస:73-12-492
వయససస:40
లస: పప
10573 SQX0580829
పపరర: జగనననధమక ఉయయఖల�

95-186/694

భరస : హనసమసతరరవప� మమక
ఇసటట ననస:73-12-491
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస మనసపరటట
ఇసటట ననస:73-12-492
వయససస:75
లస: ససస స
10570 SQX0286906
పపరర: వనసకటబదవప మయనసపరటట

10559 SQX2226355
పపరర: వనసకట రమమశ కనన క
న కననర

95-186/377

తసడడ:ద దదసస కరసధద కకసడ
ఇసటట ననస:73-12-488
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబయ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-489
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-489
వయససస:56
లస: పప
10567 SQX0286880
పపరర: ఆదచమక మయనసపరటట

95-186/379

తసడడ:ద శకనవరసరరవప కనన క
న కననర
ఇసటట ననస:73-12-488
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద బబబయ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-12-489
వయససస:37
లస: ససస స
10564 AP151000678084
పపరర: బబబయ అసగడడ

10556 MLJ3230729
పపరర: సరమయమ జఖస కరసదద కకసడన

10554 AP151000678222
పపరర: రమణమక దదవకకసడ

భరస : ససదనయఖ దదవకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-487
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనసవరసరరవప కరసధద కకసడ
ఇసటట ననస:73-12-488
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప� కసప
ఇసటట ననస:73-12-488
వయససస:65
లస: పప
10561 SQX0464156
పపరర: భబరత అసగడడ

95-186/376

భరస : సరసబశవ రరవప కసపర
ఇసటట ననస:73-12-487
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప� కసప
ఇసటట ననస:73-12-487
వయససస:43
లస: పప
10558 MLJ3230471
పపరర: ననగరసదదస కసపర�

10553 SQX1440676
పపరర: ననగలకడక కసపర

10578 SQX1982545
పపరర: రరమయ ఉయఖల

95-186/399

తసడడ:ద శవ శసకర ఉయఖల
ఇసటట ననస:73-12-493
వయససస:100 లస: పప
95-186/401

10581 SQX1983212
పపరర: సశపన దనసరర

95-186/402

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:73-12-494
వయససస:20
లస: ససస స
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10582 SQX1983147
పపరర: శరరష దనసరర
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95-186/403

తసడడ:ద శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:73-12-494
వయససస:22
లస: ససస స
10585 MLJ3231461
పపరర: రరమయఖ ఉయయఖల�

95-186/406

95-186/407

95-186/410

తసడడ:ద పస లయఖ� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-497
వయససస:63
లస: పప
10594 SQX0616201
పపరర: మమరర దదవరకకసడ

95-186/412

95-215/1099

తసడడ:ద అచచయఖ పపరస
ఇసటట ననస:73-12-510
వయససస:22
లస: పప
10603 NDX3127677
పపరర: పదతనపరజడడర గసగరరజడడర

తసడడ:ద గగపయఖ మమడ
ఇసటట ననస:73-13-5/3/21
వయససస:49
లస: పప

94-236/795

95-215/1631

10590 MLJ3230844
పపరర: లకకయఖ� దదవరకకసడ�
తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-497
వయససస:40
లస: పప

10592 SQX1392539
పపరర: ససబయసలల దదవరకకసడ

10593 SQX1189811
పపరర: ససదఖ దదవరకకసడ

95-215/1097

10595 SQX0616284
పపరర: ససబయసలల దదవరకకసడ

10598 SQX0541615
పపరర: మహసత చరరమయమళర

10601 NDX3103983
పపరర: వరరరజడడర గసగరరజడడర

10604 NDX3162013
పపరర: శకలకడక గసగరరజడడర

10607 SQX0670919
పపరర: రరమమబరరస పస ల

95-186/413

95-186/411

10596 SQX0539510
పపరర: కలమయరర చరరమయమళర

95-215/1098

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-12-498
వయససస:54
లస: ససస స
95-215/1100

10599 SQX1602268
పపరర: శకలకడక మగరల

95-186/414

భరస : కకటటసఖర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:73-12-505
వయససస:31
లస: ససస స
94-234/1367

10602 NDX3104379
పపరర: ససజవ రజడడర గసగరరజడడర

94-236/794

తసడడ:ద వర రజడడర గసగరరజడడర
ఇసటట ననస:73-12-593/1
వయససస:34
లస: పప
94-236/796

10605 SQX1299008
పపరర: వజయ మమడనరర

95-215/1101

తసడడ:ద శరససన మమడనరర
ఇసటట ననస:73-13-5//0/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-215/1102

తసడడ:ద ననగయఖ
ఇసటట ననస:73-13-50/5
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:73-13-202
వయససస:30
లస: ససస స

95-186/409

భరస : శకనవరస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-498
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససజవ రజడడర గసగరరజడడర
ఇసటట ననస:73-12-593/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-186/695

10587 SQX2427615
పపరర: రహహమబన షపక

భరస : వనసకటటసశర రరవప� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-497
వయససస:56
లస: ససస స

95-186/416 10610 SQX1753847
10609 SQX1753813
పపరర: ననగలకడక పదసనన పపరరబబ యన
పపరర: యలర మక కలరరకలల

భరస : గణణశ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:73-13-192
వయససస:23
లస: ససస స

95-186/408

తసడడ:ద వనసకటటడ
ద డర గసగరరజడడర
ఇసటట ననస:73-12-593/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద వరరరజడడర గసగరరజడడర
ఇసటట ననస:73-12-593/1
వయససస:32
లస: పప
10606 SQX2378701
పపరర: రమయలల మమడ

10589 SQX0580514
పపరర: అలవనలమక� దదవరకకసడ�

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-12-498
వయససస:33
లస: పప
95-186/415

95-186/405

తసడడ:ద మయనర బబష షపక
ఇసటట ననస:73-12-496
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-498
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-12-498
వయససస:25
లస: పప
10600 SQX1839737
పపరర: గగపస పపరస

95-215/1630

భరస : కకసడన దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-497
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగపస దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-498
వయససస:31
లస: ససస స
10597 SQX1413863
పపరర: గగననల చరరమయమళర

10586 SQX2424695
పపరర: మయనర బబష షపక

10584 MLJ3231487
పపరర: ఉయయఖలమసగమక

భరస : రరమయఖ ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-12-496
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద అబయనల రహహమయన షపక
ఇసటట ననస:73-12-496
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకకయఖ� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-12-497
వయససస:38
లస: ససస స
10591 MLJ3230851
పపరర: వనసకటటశశరరర� దదవరకకసడ�

95-186/404

భరస : వనసకటటష షపక
ఇసటట ననస:73-12-494
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద ననసరయఖ� ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-12-496
వయససస:53
లస: పప
10588 SQX0580621
పపరర: పదక� దదవరకకసడ�

10583 SQX1983139
పపరర: రజషక షపక

10608 SQX1370394
పపరర: ఎసపస రర మమడనరర

95-215/1103

భరస : తమత మమడనరర
ఇసటట ననస:73-13-150
వయససస:29
లస: ససస స
95-186/417

10611 SQX2045771
పపరర: ననగ మణణకసఠ మదచన

95-215/1296

తసడడ:ద భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:73-13-385
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: జననబ అహకద షపక
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95-215/1104

తసడడ:ద బబబయ ఫసస అహకద
ఇసటట ననస:73-13-402
వయససస:36
లస: పప
95-185/907

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:73-13-497 3RD LINE
వయససస:18
లస: ససస స
10618 SQX2120798
పపరర: శక కరసత అసగడడ

95-186/697

95-215/1297

10619 SQX0926717
పపరర: లకకకకలమయరర ఉయయఖల

10622 SQX1983253
పపరర: ససవరష మగరల

95-215/1109

10625 SQX1591552
పపరర: తరరమలమక గగరర

95-215/1106

తసడడ:ద తరరమలయఖ గగరర
ఇసటట ననస:73-13-500/5
వయససస:25
లస: పప

10628 SQX1753623
పపరర: రమణ జజటట బబ యన

95-73/939

95-186/421

తసడడ:ద అబబసస షపక
ఇసటట ననస:73-13-501
వయససస:48
లస: పప

10631 SQX2120723
పపరర: ననగయఖ జరటట బబ యన

95-215/1110

95-186/422

తసడడ:ద ససబసయఖ చలర
ఇసటట ననస:73-13-501/1
వయససస:80
లస: పప

10634 SQX1826007
పపరర: సరమయమ జఖస దదవరకకసడ

95-186/419

95-186/700

తసడడ:ద వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:73-13-502
వయససస:18
లస: పప

10637 SQX1370907
పపరర: లకకక బబయ జరపల

95-186/698

తసడడ:ద అమరయఖ ననయక జరపల
ఇసటట ననస:73-13-502
వయససస:39
లస: పప

10640 SQX1591149
పపరర: నరసమక గరల
భరస : ఆసజననయయలల గరల
ఇసటట ననస:73-13-503
వయససస:40
లస: ససస స

10623 SQX1591560
పపరర: సరవతద గగరర

95-215/1108

10626 SQX0662205
పపరర: అచచమక పస లయ

95-215/1111

10629 SQX1753722
పపరర: రతయఖ జజటట బబ యన

95-186/420

10632 SQX2120806
పపరర: రహహమయననసర జరటట బబ యన

95-186/699

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:73-13-501
వయససస:28
లస: ససస స
95-186/423

10635 MLJ3230448
పపరర: వనసకటరరవప� దదవరకకసడ�

95-186/424

తసడడ:ద పస లయఖ� దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-502
వయససస:44
లస: పప
95-215/1113

భరస : వనసకటబదవప ననయక జరపల
ఇసటట ననస:73-13-502
వయససస:32
లస: ససస స
95-215/1115

95-215/1107

తసడడ:ద పసదన చచసచయఖ జజటట బబ యన
ఇసటట ననస:73-13-501
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరమయఖ లలట దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-502
వయససస:68
లస: ససస స

10636 SQX2223071
పపరర: గణణశ ననయక జరపరల

10620 SQX0848242
పపరర: ససరరష ఊయలర

భరస : రరమబకరరస
ఇసటట ననస:73-13-500/5
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద చననయఖ
ఇసటట ననస:73-13-501
వయససస:28
లస: పప

10633 SQX1315580
పపరర: లయజర చలయర

95-186/696

భరస : అలల
ర రర రరవప గగరర
ఇసటట ననస:73-13-500/5
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రతయఖ జజటట బబ యన
ఇసటట ననస:73-13-501
వయససస:26
లస: ససస స

10630 MLJ3231032
పపరర: సలయఉదదనన షపక

10617 SQX2120780
పపరర: ససవరష మగరల

తసడడ:ద వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-13-500
వయససస:29
లస: పప

భరస : తరరమలయఖ గగరర
ఇసటట ననస:73-13-500/5
వయససస:40
లస: ససస స
95-215/1112

95-215/1632

తసడడ:ద శవ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:73-13-500
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవ నగరజ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-500/1
వయససస:95
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-13-500/5
వయససస:35
లస: ససస స

10639 SQX1370857
పపరర: వనసకటబదవప ననయక జరపల

95-186/418

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:73-13-500
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:73-13-500
వయససస:29
లస: ససస స

10627 SQX1599770
పపరర: అలల
ర రర రరవప గగరర

10616 SQX1753615
పపరర: శరసత దదవరకకసడ

10614 SQX2247260
పపరర: వనసకట రమమష కరసడదకకసడ

తసడడ:ద శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:73-13-488
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-500
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషరష రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-500
వయససస:21
లస: పప

10624 SQX0662007
పపరర: అచచమక పస లయ

95-215/1105

తసడడ:ద చటటటబబబయ పరరచరర
ఇసటట ననస:73-13-478
వయససస:44
లస: పప

10615 SQX2210573
పపరర: అఖల షపక

10621 SQX2045904
పపరర: రమణ అసగడడ

10613 SQX1151331
పపరర: బబనరరన పరరచరర

10638 SQX1086801
పపరర: పదకబబస రథనరవతష

95-215/1114

భరస : శకనసననయక
ఇసటట ననస:73-13-502
వయససస:33
లస: ససస స
95-215/1116

10641 SQX1591131
పపరర: ఆసజననయయలల గరల

95-215/1117

తసడడ:ద రరమయఖ గరల
ఇసటట ననస:73-13-503
వయససస:49
లస: పప
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10642 SQX1616855
పపరర: చసటట దదవరకకసడ
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95-186/425

భరస : వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-503/12
వయససస:44
లస: ససస స
10645 SQX1257402
పపరర: జబబదన షపక

95-186/428

95-186/431

95-186/702

95-186/703

95-186/434

95-186/437

95-186/440

తసడడ:ద బషసర షపక
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:19
లస: పప

10655 SQX2120954
పపరర: అఖల షపక

10658 SQX1874916
పపరర: తససనమ షపక

10661 SQX1753433
పపరర: ననరన హన షపక

10664 MLJ3230422
పపరర: చనన భబషర షపక

95-186/706

10667 SQX2004380
పపరర: సరదదకéేసన షపక

95-186/704

10670 SQX1982537
పపరర: శకకరసత అసగడడ
తసడడ:ద కకషష అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-508
వయససస:21
లస: పప

10650 SQX2121820
పపరర: రరమకకషష గగలర పపడడ

95-186/701

10653 SQX1753557
పపరర: ఖయదర బబషర షపక

95-186/433

10656 SQX0762229
పపరర: అబయనలయర షపక

95-215/1118

తసడడ:ద రహహస
ఇసటట ననస:73-13-506
వయససస:33
లస: పప
95-186/435

10659 SQX1753417
పపరర: షసషరద షపక

95-186/436

భరస : ఖయదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:73-13-506/4
వయససస:39
లస: ససస స
95-186/438

10662 MLJ3230430
పపరర: గగససయయ షసక

95-186/439

భరస : చనన భబషర షపక
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:48
లస: ససస స
95-186/441

10665 SQX2385383
పపరర: కలస షపక

95-186/705

తసడడ:ద చస బబష షపక
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:29
లస: పప
95-215/1298

భరస : సలస
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:38
లస: ససస స
95-215/1634

95-186/430

తసడడ:ద రహహస షపక
ఇసటట ననస:73-13-506
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబజ సయద
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:25
లస: ససస స
10669 SQX2281178
పపరర: ససదన దక షపక

95-186/432

భరస : ననగయల మరర షపక
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:32
లస: పప
10666 SQX2404960
పపరర: అయయషర బబగయమ సయద

10652 SQX1104736
పపరర: ఖయససస షపక

10647 SQX1602276
పపరర: కకటటశశర రరవప మగరల

తసడడ:ద వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:73-13-505
వయససస:41
లస: పప

భరస : అబయనలయర షపక
ఇసటట ననస:73-13-506/4
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:73-13-506/6
వయససస:53
లస: ససస స
10663 SQX1753425
పపరర: ననగయల మరర షపక

95-186/592

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:73-13-506
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-506/1
వయససస:33
లస: పప
10660 SQX1104694
పపరర: హససనన షపక

10649 SQX2059137
పపరర: పవతద దదవరకకసడ

95-186/427

తసడడ:ద పపలర యఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-505
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:73-13-505/6
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద బబబయ
ఇసటట ననస:73-13-506
వయససస:19
లస: ససస స
10657 SQX1826056
పపరర: సరసబశవరరవప దదవరకకసడ

95-186/429

తసడడ:ద వనసకట రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-505
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:73-13-505/1
వయససస:33
లస: ససస స
10654 SQX2121481
పపరర: దసరర శకరరమ

10646 SQX1257436
పపరర: అబబసస షపక

10644 SQX1257469
పపరర: రహమత బ షపక

భరస : అబబసస షపక
ఇసటట ననస:73-13-504
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:73-13-504
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-505
వయససస:33
లస: ససస స
10651 SQX2122570
పపరర: శకదదవ గగలర పపడడ

95-186/426

తసడడ:ద బబబయ జజన షపక
ఇసటట ననస:73-13-503/14
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:73-13-504
వయససస:55
లస: ససస స
10648 SQX1980242
పపరర: బబబ దదవరకకసడ

10643 SQX1874791
పపరర: అసకత షపక

10668 SQX2223196
పపరర: సలస షపక

95-215/1633

తసడడ:ద సలస
ఇసటట ననస:73-13-507
వయససస:43
లస: పప
95-3/989

10671 SQX1753581
పపరర: రరధదక అసగడక

95-186/442

భరస : కకషష రరవప అసగడక
ఇసటట ననస:73-13-508
వయససస:23
లస: ససస స
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10672 SQX1440817
పపరర: హససనన షపక
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95-186/443

భరస : చనన ననగబర వల షపక
ఇసటట ననస:73-13-508
వయససస:35
లస: ససస స
10675 MLJ3230059
పపరర: కకషష రరవప అసగడడ

95-186/446

95-215/1635

95-186/450

95-186/453

95-215/1299

95-220/1442

95-185/687

95-185/814

Deleted

భరస : హసయఖద� షపక
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:53
లస: ససస స

10685 SQX1323609
పపరర: మయదర స షపక

10688 SQX2140416
పపరర: రమమష దదవరకకసడ

10691 SQX1753839
పపరర: భవరన మమడ

10694 SQX0406322
పపరర: వరయఖ మగరల

95-186/455

10697 SQX2014942
పపరర: అగరన పప ల

95-215/1119

భరస : జజన� షపక
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:53
లస: ససస స

10680 SQX1826023
పపరర: ఎసపస రర మమడనరర

95-186/449

10683 AP151000678049
పపరర: జమలయ షపక

95-186/452

10686 SQX2121952
పపరర: ససరరష మమడ

95-186/707

తసడడ:ద బబబయ
ఇసటట ననస:73-13-512
వయససస:25
లస: పప
95-215/1636

10689 SQX2165850
పపరర: కకటటశశరర దదవరకకసడ

95-215/1637

తసడడ:ద రమమష
ఇసటట ననస:73-13-512
వయససస:23
లస: ససస స
95-186/454

10692 SQX0407189
పపరర: అచచమక మగరల

95-185/686

భరస : వరయఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:35
లస: ససస స
95-185/688

10695 SQX2015311
పపరర: పదక వగర

95-185/813

భరస : ననగరజ వగర
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:27
లస: ససస స
95-185/815

తసడడ:ద రరమమబరరస పప ల
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:22
లస: పప
10700 MLJ3231271
పపరర: గరలబ బ� షసక�

95-186/447

భరస : సలయఉదదనన షపక
ఇసటట ననస:73-13-511
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:45
లస: పప

భరస : అగరన పప ల
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:23
లస: ససస స
10699 MLJ3231594
పపరర: ఖతజజబ� షసక�

95-186/451

భరస : ససరరష మమడ
ఇసటట ననస:73-13-512/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయ మమడ
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:29
లస: పప
10696 SQX2014934
పపరర: శక లకడక పప ల

10682 SQX1754092
పపరర: రవ మమడనరర

10677 SQX1874932
పపరర: వజయ మబయస

భరస : రవ మమడనరర
ఇసటట ననస:73-13-510/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-13-512
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబబయ
ఇసటట ననస:73-13-512
వయససస:47
లస: ససస స
10693 SQX0909465
పపరర: గగపస మమడ

95-186/448

తసడడ:ద సలయఉదదనన షపక
ఇసటట ననస:73-13-511
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-13-512
వయససస:51
లస: పప
10690 SQX2248813
పపరర: మసగమక మమడ

10679 AP151000678092
పపరర: మసరసనస షపక

95-186/445

భరస : ససరరష మబయస
ఇసటట ననస:73-13-509
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద శరససన మమడనరర
ఇసటట ననస:73-13-510/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:73-13-511
వయససస:64
లస: ససస స
10687 SQX2045946
పపరర: బబబయ మమడ

95-185/685

భరస : మహభబ షపక
ఇసటట ననస:73-13-509/1
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శరససన మమడనరర
ఇసటట ననస:73-13-510/1
వయససస:32
లస: ససస స
10684 MLJ3231586
పపరర: నన రరన షపక

10676 SQX1477760
పపరర: చనన ననగబర వరల షపక

10674 MLJ3230745
పపరర: పపననమక� అసగడడ�

భరస : ఎరకయఖ� అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-508
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:ద మభయ షపక
ఇసటట ననస:73-13-509
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మయబయ షపక
ఇసటట ననస:73-13-509
వయససస:57
లస: పప
10681 MLJ3230067
పపరర: పదక మమడనరర

95-186/444

భరస : కకషష ర రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-508
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:ద ఎరకయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-508
వయససస:57
లస: పప
10678 SQX2282259
పపరర: గయనన బయడచ షపక

10673 MLJ3231073
పపరర: కననమక అసగడడ

10698 SQX2058857
పపరర: కకటటశశరరరవప మగరల

95-185/816

తసడడ:ద వరయఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:18
లస: పప
95-186/456

10701 SQX1315556
పపరర: హహసససకన షపక

95-186/457

తసడడ:ద హసన అహమకద షపక
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:30
లస: పప
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95-186/458

తసడడ:ద ఖయదర హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:53
లస: పప
95-186/709

భరస : హనసమసత రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:63
లస: ససస స

10706 SQX2122539
పపరర: ననగకలమయరర అసగడడ

95-186/712

తసడడ:ద పసదన పపలర యఖ మలర
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:20
లస: పప

10709 SQX2237394
పపరర: వరణణ మమదన

తసడడ:ద ననగరరజ�
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:30
లస: పప

10712 SQX0848291
పపరర: ససరరష గనపర

95-215/1300

10715 SQX1753730
పపరర: భబగఖలకడక కకసడద బబ యన

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప కకసడబబ యన
ఇసటట ననస:73-13-513/2
వయససస:33
లస: పప
95-186/465

95-186/468

10724 MLJ3231057
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవరవరయ

95-186/470

10727 MLJ3231008
పపరర: శకనవరస అసగడడ

95-186/460

95-186/463

భరస : శవ నగరశశరరరవప ఎటట
ఇసటట ననస:73-13-513/8 Bomala Center
వయససస:19
లస: ససస స

10730 SQX1167551
పపరర: మలయర పరమమశశరర
భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/9
వయససస:26
లస: ససస స

10710 SQX0947333
పపరర: ఆదద లకకక చరరమయమళళ

95-215/1120

10713 SQX0848309
పపరర: అనశర మహమకద

95-215/1123

10716 SQX1753755
పపరర: ననసరరమక కకసడద బబ యన

95-186/461

భరస : కకటటశశర రరవప కకసడద బబ యన
ఇసటట ననస:73-13-513/2
వయససస:54
లస: ససస స
10719 SQX1257501
పపరర: బబజ షపక

95-186/464

తసడడ:ద అననసర షపక
ఇసటట ననస:73-13-513/3
వయససస:34
లస: పప
95-186/466

10722 SQX1753607
పపరర: శకలకడక కకసడన రజడర డ

95-186/467

భరస : శవయఖ కకసడన రజడర డ
ఇసటట ననస:73-13-513/6
వయససస:35
లస: ససస స
95-186/469

10725 SQX1269563
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప ఇటట

95-215/1124

తసడడ:ద దసరరరరరవప ఇటట
ఇసటట ననస:73-13-513/7
వయససస:27
లస: పప
95-186/471

తసడడ:ద కకషష అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-513/8
వయససస:39
లస: పప
95-215/1642

95-186/711

తసడడ:ద అబయనల అజజ
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ దదవరరశయ
ఇసటట ననస:73-13-513/7
వయససస:50
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప� ఇటబట
ఇసటట ననస:73-13-513/8
వయససస:48
లస: ససస స
10729 SQX2472157
పపరర: మరరయమక ఎటట

95-215/1122

తసడడ:ద చననన� శకరరమయలల
ఇసటట ననస:73-13-513/4
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర దదవరవయ
ఇసటట ననస:73-13-513/7
వయససస:44
లస: ససస స
10726 MLJ3230380
పపరర: వనసకటరతనస� ఇటబట�

10721 MLJ3230125
పపరర: పరరశత� శకరరమయలల�

10707 SQX2223154
పపరర: వనణయ గగపరల ఇటబట

భరస : పపదమ చసద చరరమయమళళ
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అకసర� షపక
ఇసటట ననస:73-13-513/3
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:73-13-513/3
వయససస:49
లస: పప
10723 MLJ3230372
పపరర: రమణ దదవరవరయ

95-186/713

భరస : గగవసదన రరజలల కకసడద బబ యన
ఇసటట ననస:73-13-513/2
వయససస:29
లస: ససస స

95-186/462 10718 SQX0580597
10717 SQX1753953
పపరర: గగవసద రరజలల కకసడద బబ యన
పపరర: ఆష� షసక�

95-186/708

తసడడ:ద దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమయలల
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:40
లస: ససస స

10720 SQX1104645
పపరర: అననసర షపక

95-186/710

తసడడ:ద రమయలల
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:19
లస: ససస స
95-215/1121

10704 SQX2121515
పపరర: హనసమసత రరవప ఉలర

తసడడ:ద రరమకకటయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:30
లస: ససస స

10708 SQX2120772
పపరర: పససచసలయఖ మలర

10714 SQX2045888
పపరర: పదక మమడ

95-186/459

తసడడ:ద గరలబ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:73-13-513
వయససస:58
లస: పప

10705 SQX2120673
పపరర: రమణమక ఉలర

10711 SQX0319327
పపరర: గగవరరన� పరలపరరస�

10703 SQX0288845
పపరర: హసన మద� షసక�

10728 MLJ3230869
పపరర: దసరరరరరవప ఇటబట

95-186/472

తసడడ:ద చననవనసకటటశశరరర ఇటబట
ఇసటట ననస:73-13-513/8
వయససస:53
లస: పప
95-215/1125

10731 SQX0662593
పపరర: నరకల బబహహర

95-215/1126

భరస : రరఘవనసదద రరవప
ఇసటట ననస:73-13-513/9
వయససస:43
లస: ససస స
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95-215/1127

భరస : రరజ రమమశ
ఇసటట ననస:73-13-513/9
వయససస:46
లస: ససస స
10735 SQX1753516
పపరర: రమమష దదవరకకసడ

95-186/474

95-186/475

95-186/478

95-186/479

95-215/1132

10756 SQX1167569
పపరర: మలయర తరరపతయఖ

95-215/1135

భరస : రరమయలల మమడ
ఇసటట ననస:73-13-513/21
వయససస:40
లస: ససస స

95-215/1129

10745 SQX1983162
పపరర: వనణయగగపరల ఇటబట

10748 SQX1269092
పపరర: వరమక మలర

10751 SQX1753763
పపరర: శకదదవ చమక

95-186/483

10754 SQX1982628
పపరర: అమన షపక

95-186/480

10757 SQX2276251
పపరర: గగతమ పపరరబబ ఈనన

95-215/1133

10760 SQX2045862
పపరర: రమయలల మమడన
తసడడ:ద గగపయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/21
వయససస:49
లస: పప

95-186/477

10743 AP151000702587
పపరర: లకడక మగరల

95-215/1130

10746 SQX1370642
పపరర: రమణ మలయర

95-215/1131

10749 SQX1269399
పపరర: శకనస మలర

95-215/1134

తసడడ:ద యయసస మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/18
వయససస:43
లస: పప
95-186/481

10752 SQX1753649
పపరర: గణణశ పపరరబబ యన

95-186/482

తసడడ:ద శవయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:36
లస: పప
95-186/484

10755 SQX2288942
పపరర: చసగ దదవ పపరరబబఇనన

95-214/1442

భరస : షసవరయ పపరరబబఇనన
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:54
లస: ససస స
95-215/1638

భరస : చసదద షరకర పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:39
లస: ససస స
95-186/485

10740 MLJ3230547
పపరర: జహహదన షసక

భరస : శకనస మలయర
ఇసటట ననస:73-13-513/18
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:80
లస: ససస స
95-215/1136

95-186/714

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/17
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రవ చమక
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద పరపర రరవప
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:46
లస: పప
10759 SQX1753938
పపరర: పదక మమడ

10742 SQX0467472
పపరర: అచచమక మగరల

10737 SQX2120830
పపరర: అబయనలయర షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:73-13-513/17
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : యయసస మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/18
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ మలయర
ఇసటట ననస:73-13-513/18
వయససస:62
లస: పప
10753 SQX1753896
పపరర: చసదద శశఖర రరవప
పపరరబబ యన
తసడడ:ద శవయఖ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:46
లస: పప

95-186/476

తసడడ:ద దసరర రరవప ఇటబట
ఇసటట ననస:73-13-513/18
వయససస:98
లస: పప

భరస : వరయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:73-13-513/18
వయససస:46
లస: ససస స
10750 SQX1370618
పపరర: యయసస మలయర

10739 SQX1982917
పపరర: రరజ భబ దయ

95-186/473

తసడడ:ద ననసర మసరసన
ఇసటట ననస:73-13-513/13
వయససస:19
లస: పప

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/17
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద సమయదనదవప అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-513/18
వయససస:63
లస: పప
10747 SQX1370675
పపరర: పస లమక ఆవపల

95-215/1128

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప భబ దయ
ఇసటట ననస:73-13-513/14
వయససస:96
లస: పప

తసడడ:ద యయసస మలయర
ఇసటట ననస:73-13-513/17
వయససస:35
లస: పప
10744 MLJ3230042
పపరర: కకషష అసగడడ

10736 SQX0966192
పపరర: కకషస ర దదవరకకసడ

10734 SQX1983279
పపరర: హససన షపక

భరస : ననగయర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:73-13-513/10
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-13-513/12
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద బషసర పఠరన
ఇసటట ననస:73-13-513/14
వయససస:39
లస: ససస స
10741 SQX1315705
పపరర: శకనస మలయర

95-215/1643

భరస : సరశమ
ఇసటట ననస:73-13-513/9
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:73-13-513/12
వయససస:27
లస: పప
10738 SQX1104678
పపరర: షకకర పఠరన

10733 SQX2220440
పపరర: భబరత కరసససశశటట

10758 SQX2276343
పపరర: పసరర బబ యన సరయ లకడక

95-215/1639

భరస : చసదద షరకర రరవప పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:73-13-513/19
వయససస:20
లస: ససస స
95-215/1301

10761 SQX1138941
పపరర: యయసమక మలయర

95-215/1137

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: తరరపఠమక మలర
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95-215/1138

తసడడ:ద ససరరష మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:25
లస: ససస స
10765 MLJ3251246
పపరర: వనసకటమక మలర

95-215/1141

95-215/1144

95-215/1147

95-215/1150

95-215/1153

95-215/1156

95-215/1159

తసడడ:ద ఆదచయఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513/29
వయససస:42
లస: పప

10775 SQX1138925
పపరర: ససబసమక మలయర

10778 SQX1087163
పపరర: మలయర కకటమక

10781 MLJ3251089
పపరర: అసజమక ఆవపల

10784 AP151000696271
పపరర: వరయఖ ఆవపల

95-215/1162

10787 MLJ3478054
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆవపల

95-215/1151

10790 SQX1753771
పపరర: మసగమక వనమయల
భరస : వనసకటసరశమ వనమయల
ఇసటట ననస:73-13-513/30
వయససస:49
లస: ససస స

10770 SQX1087189
పపరర: సరసబమక మలర

95-215/1146

10773 SQX1086942
పపరర: పపలర యఖ మలర

95-215/1149

10776 SQX1167577
పపరర: మలయర అసజమక

95-215/1152

భరస : ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/25
వయససస:41
లస: ససస స
95-215/1154

10779 SQX1087007
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మలర

95-215/1155

తసడడ:ద రరమయడడ మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/26
వయససస:39
లస: పప
95-215/1157

10782 MLJ3478112
పపరర: ఏడడకకసడలల ఆవపల

95-215/1158

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/27
వయససస:45
లస: పప
95-215/1160

10785 SQX1087148
పపరర: లకడక మలయర

95-215/1161

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/28
వయససస:41
లస: ససస స
95-215/1163

తసడడ:ద పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/28
వయససస:55
లస: పప
95-186/715

95-215/1143

తసడడ:ద పసద ననగరసరశరరవ మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/24
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/27
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-13-513/28
వయససస:50
లస: ససస స
10789 SQX2212512
పపరర: పపననయఖ మగరల

95-215/1148

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:73-13-513/27
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద వరయఖ
ఇసటట ననస:73/13-513/27
వయససస:50
లస: పప
10786 MLJ3250644
పపరర: ననసచనరమక ఆవపల

10772 SQX1086983
పపరర: ననరరయణ మలర

10767 SQX1269746
పపరర: కకటయఖ మలర

భరస : పపలర యఖ మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/24
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-13-513/26
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసయఖ మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/26
వయససస:41
లస: పప
10783 MLJ3478716
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపల

95-215/1145

భరస : చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/25
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ�
ఇసటట ననస:73-13-513/25
వయససస:65
లస: పప
10780 SQX1086926
పపరర: పరప రరవప మలర

10769 MLJ3478088
పపరర: పసదపపలర యఖ మలర

95-215/1140

తసడడ:ద పపలర యఖ మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద పసద ననగరశశర రరవప మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/24
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/24
వయససస:55
లస: పప
10777 MLJ3478179
పపరర: అసకరలల మలర �

95-215/1142

తసడడ:ద చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:75
లస: పప

భరస : పసదననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:73-13-513/24
వయససస:53
లస: ససస స
10774 MLJ3478187
పపరర: పసదనననగరశశరరరవప మలర

10766 SQX1138883
పపరర: అసజయఖ మలయర

10764 MLJ3250628
పపరర: వరమక మలర

భరస : పసదపపలర యఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:ద పసదన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద పపలర యఖ
ఇసటట ననస:73/13-513/23
వయససస:31
లస: పప
10771 MLJ3250735
పపరర: కకటమక మలర

95-215/1139

భరస : అసజయఖ మలర
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పసదపపలర యఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/23
వయససస:65
లస: ససస స
10768 SQX1138867
పపరర: కకటయఖ మలయర

10763 SQX1269233
పపరర: మరరయమక మలర

10788 MLJ3478047
పపరర: కకటయఖ మలర

95-215/1164

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/28
వయససస:75
లస: పప
95-186/486

10791 SQX1753797
పపరర: తరరపరటయఖ ఆవపల

95-186/487

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:73-13-513/30
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: నరసమక మగరల
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95-215/1640

భరస : వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513/30
వయససస:21
లస: ససస స
95-186/490

తసడడ:ద నగజశయయ తతకఅలయ
ఇసటట ననస:73-13-513/31
వయససస:74
లస: పప
95-215/1641

95-215/1165

10799 SQX1753862
పపరర: అరరణన మగల

95-186/716

తసడడ:ద కకటయఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:54
లస: పప

10802 SQX1268888
పపరర: అరరణ మగరల

95-186/491

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:50
లస: ససస స

10805 MLJ3477197
పపరర: పపలర యఖ మగరల

95-215/1167

95-186/493

భరస : శవ కలమయర పపరస
ఇసటట ననస:73-13-513/33
వయససస:32
లస: ససస స

10808 SQX1753854
పపరర: ససవర కలమయర పపరస

95-215/1170

భరస : సరధ శవ రరవప
ఇసటట ననస:73-13-513/33
వయససస:42
లస: ససస స
10813 SQX1753698
పపరర: గగపరల కకషష పపరస

95-186/494

95-186/497

తసడడ:ద చనన వనసకటటశశరరర ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-13-513/36
వయససస:42
లస: ససస స

95-215/1173

95-186/500

10817 SQX0004556
పపరర: రవ ఉయయఖల

95-186/498

10820 MLJ3230737
పపరర: మసగమక ఉయర
భరస : చన వనసకటటశశరరర ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-13-513/36
వయససస:63
లస: ససస స

95-215/1168

10806 MLJ3477643
పపరర: పసదతనతయఖ మగరల

95-215/1171

10809 SQX1983154
పపరర: పదక లకడక పపరస

95-186/495

10812 SQX1753664
పపరర: కకటమక పపరస

95-186/496

10815 SQX0382143
పపరర: కలససమ ఉయయఖల

95-186/499

భరస : రవ ఊయల
ఇసటట ననస:73-13-513/35
వయససస:33
లస: ససస స
95-215/1174

తసడడ:ద చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-13-513/35
వయససస:36
లస: పప
95-186/502

10803 SQX0926337
పపరర: భదమరరసబ మగరల

భరస : సరసబశవ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-13-513/34
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద తనతయఖ పపరస
ఇసటట ననస:73-13-513/34
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద చనన వనసకటటశశరరర ఊయల
ఇసటట ననస:73-13-513/35
వయససస:35
లస: పప
10819 SQX1753805
పపరర: దశరథ ఉయయఖల

10814 SQX1753631
పపరర: సరసబశవరరవప పపరస

95-186/492

భరస : సదన శవ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-13-513/33
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/33
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవరరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-13-513/34
వయససస:23
లస: పప
10816 SQX0382242
పపరర: రవ ఉయయఖల

10811 SQX1087239
పపరర: ససపపరష పపరస

10800 SQX1753599
పపరర: రరమ రరవప మగరల

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద తనతయఖ పసరరస
ఇసటట ననస:73-13-513/33
వయససస:38
లస: పప
95-215/1172

95-215/1166

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:55
లస: పప

10807 SQX1753748
పపరర: ఆదదలకడక పపరస

10797 SQX0762120
పపరర: పరల మమడ

తసడడ:ద తనతయఖ మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమయరరవప మగరల
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:32
లస: ససస స
95-215/1169

95-186/489

తసడడ:ద గయరవయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/31
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమయరరవప మగల
ఇసటట ననస:73-13-513/32
వయససస:32
లస: ససస స

10801 SQX2320422
పపరర: తనటయఖ మగరల

10810 SQX0966143
పపరర: పదనక లకడక పపరస

10796 SQX0488320
పపరర: వజయ మమడన

10794 SQX1875269
పపరర: పరల మమడ

తసడడ:ద గయరవయఖ మమడ
ఇసటట ననస:73-13-513/31
వయససస:43
లస: పప

భరస : పరల
ఇసటట ననస:73-13-513/31
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద పరల మమడ
ఇసటట ననస:73-13-513/31
వయససస:18
లస: ససస స

10804 AP151000702586
పపరర: సరమయమ జఖస మగరల

95-186/488

భరస : పరల మమడ
ఇసటట ననస:73-13-513/31
వయససస:38
లస: ససస స

10795 SQX1875319
పపరర: వనసకటటసశరరర తతకఅలయ

10798 SQX2385615
పపరర: పదసనన మమడ

10793 SQX1875285
పపరర: వజయ మమడ

10818 SQX1753821
పపరర: వనసషషవ ఉయయఖల

95-186/501

తసడడ:ద దశరథ ఉయయఖల
ఇసటట ననస:73-13-513/36
వయససస:22
లస: ససస స
95-186/503

10821 MLJ3230323
పపరర: శశషమక పపరస

95-186/504

భరస : ననగరశశర రరవప పపరస
ఇసటట ననస:73-13-513/37
వయససస:56
లస: ససస స
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95-186/505

తసడడ:ద కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:73-13-513/38
వయససస:85
లస: పప
10825 MLJ3250636
పపరర: పస లమక ఆవపల

95-215/1177

95-186/508

95-215/1179

95-215/1182

95-215/1185

95-186/510

95-215/1189

భరస : వనసకటయఖ కసడచల
ఇసటట ననస:73-13-513/49
వయససస:68
లస: ససస స

10835 SQX1548256
పపరర: దసరర రజడడర సనరర

10838 SQX1615329
పపరర: వనసకటటశశరరర చరరమయమళర

10841 MLJ3231412
పపరర: అసజమక శరరమయమళర

10844 MLJ3231537
పపరర: కకటటశశరర అసగడడ

95-186/514

10847 MLJ3230257
పపరర: కకటయఖ అసగడడ

95-215/1183

10850 SQX1370568
పపరర: శకనస కసడచల
తసడడ:ద దనగయఖ కసడచల
ఇసటట ననస:73-13-513/49
వయససస:38
లస: పప

10830 SQX1548272
పపరర: సశపన సనరర

95-215/1178

10833 SQX0661975
పపరర: యయసస దన చరరమయమళళ

95-215/1181

10836 SQX1548249
పపరర: బదహక రజడర డ సనరర

95-215/1184

తసడడ:ద ససబస రజడర డ
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:26
లస: పప
95-215/1186

10839 SQX0670885
పపరర: యయససపరదస మగరల

95-215/1187

తసడడ:ద మయతస యఖ
ఇసటట ననస:73-13-513-47
వయససస:40
లస: పప
95-186/511

10842 SQX0926907
పపరర: పదనక పసల

95-215/1188

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:73-13-513/48
వయససస:40
లస: ససస స
95-186/512

10845 MLJ3231511
పపరర: మసగమక అసగడడ

95-186/513

భరస : కకటయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-513/49
వయససస:56
లస: ససస స
95-186/515

తసడడ:ద రరమయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-513/49
వయససస:58
లస: పప
95-215/1191

95-186/507

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పదసరదస అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-513/49
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:73-13-513/49
వయససస:35
లస: పప
10849 SQX1370576
పపరర: ననగమక కసడచల

95-215/1180

భరస : వనసకటటసశరరర ససరరమయమలర
ఇసటట ననస:73-13-513/48
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద బసలమయ
ర
ఇసటట ననస:73-13-513/48
వయససస:45
లస: పప
10846 SQX0616227
పపరర: పదసరదస అసగడడ

10832 SQX0662361
పపరర: చనన మగల

10827 SQX1753672
పపరర: పరరశత పరస

భరస : బదహక రజడర డ
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర అసగడక
ఇసటట ననస:73-13-513/48
వయససస:24
లస: ససస స
10843 SQX0926915
పపరర: కకషష పసల

95-186/509

తసడడ:ద ససబస రజడడర
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:26
లస: పప
10840 SQX1753714
పపరర: ననగమణణ అసగడక

10829 SQX1753888
పపరర: ససజజత ఇననమబరర

95-215/1176

భరస : వనసకట కకటయఖ పరస
ఇసటట ననస:73-13-513/45
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : యయససపరదస
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకకక రజడర డ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:44
లస: ససస స
10837 SQX1548264
పపరర: మణణకరసత పపలర పరటట

95-186/506

భరస : గరత రరవప ఇననమబరర
ఇసటట ననస:73-13-513/46
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చరరమయమళర
ఇసటట ననస:73-13-513/47
వయససస:34
లస: ససస స
10834 SQX1789353
పపరర: ససబయసలల పరలకకలలర

10826 SQX1753706
పపరర: సససదనబ షపక

10824 AP151000702401
పపరర: వరమక మలర

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/38
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననసర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:73-13-513/44
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద లసగయఖ ననద
ఇసటట ననస:73-13-513/45
వయససస:46
లస: పప
10831 SQX1789338
పపరర: అసజమక చరరమయమళర

95-215/1175

భరస : ననసచనరయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:73-13-513/38
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పస లయఖ
ఇసటట ననస:73-13-513/38
వయససస:80
లస: ససస స
10828 SQX1753920
పపరర: కకటటశశర రరవప మమడ

10823 SQX1087098
పపరర: ఆవపల రమణమక

10848 SQX1269597
పపరర: రమయదదవ కసడచల

95-215/1190

భరస : శకనస కసడచల
ఇసటట ననస:73-13-513/49
వయససస:29
లస: ససస స
95-215/1192

10851 SQX1370733
పపరర: దసరర పరలపరరస

95-215/1193

భరస : గగవరరన పరలపరరస
ఇసటట ననస:73-13-513/53
వయససస:28
లస: ససస స
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10852 SQX1086660
పపరర: ససబబస రరవప పరలపరరస

95-215/1194

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:73-13-513/53
వయససస:31
లస: పప
10855 AP151000702584
పపరర: అచచమక మగరల�

95-215/1197

94-233/30

94-234/56

95-211/897

95-186/516

95-215/1201

95-215/1204

భరస : ఖయశస షపక
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:31
లస: ససస స

10865 SQX1723741
పపరర: శసకర ననయక కరతవటటట

10868 SQX2320430
పపరర: రరజరశశరర బటటటల

10871 SQX0012260
పపరర: అగరసల బబగస షపక

10874 SQX0012286
పపరర: ననరన హన షపక

95-215/1207

10877 SQX0004523
పపరర: ససరరజదదనన షపక

95-211/898

10880 SQX2080976
పపరర: హబబయననసర షపక
భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:73-107
వయససస:60
లస: ససస స

10860 NDX1616319
పపరర: ననగరశశర రరవప బసదనరర

94-234/55

10863 SQX1910074
పపరర: రమణ చరరమయమళర

95-215/1199

10866 SQX1895739
పపరర: ససభబన షపక

95-222/1117

తసడడ:ద ననగయలమరర షపక
ఇసటట ననస:73-20-2111/1
వయససస:24
లస: పప
95-186/660

10869 SQX0012484
పపరర: నజమయ బబగస షపక

95-215/1200

భరస : ససరరజదదనన
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:30
లస: ససస స
95-215/1202

10872 SQX0012278
పపరర: రజయయ బబగస షపక

95-215/1203

భరస : ఖయసరకల
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:38
లస: ససస స
95-215/1205

10875 SQX0004515
పపరర: ఖయసరకల షపక

95-215/1206

తసడడ:ద ఖయససస సరహహబ
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:41
లస: పప
95-215/1208

తసడడ:ద జజన అహమకద
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:66
లస: పప
95-215/1604

94-234/53

భరస : ననగరశశర రరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:73-16-285
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:ద చనసద బబషర
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:43
లస: పప
10879 SQX2241008
పపరర: మయసతనజ బబగస షపక

95-215/1698

భరస : సససదన
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మరర హహసపసన
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:40
లస: ససస స
10876 SQX0004549
పపరర: మరర హహసపసన షపక

10862 SQX2506053
పపరర: బబబయ దదవల

10857 NDX0569251
పపరర: మమనక బబననవతష

తసడడ:ద ససబబసరరవప బసదనరర
ఇసటట ననస:73-13-795
వయససస:44
లస: పప

భరస : పసదన కకలలకలల బటటటల
ఇసటట ననస:73- 94/2
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:ద ససరరజదదనన
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:33
లస: ససస స
10873 SQX0488411
పపరర: షకకలయ బబగస షపక

94-234/54

తసడడ:ద బకకలల కరతవటటట
ఇసటట ననస:73-17
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప మద
ఇసటట ననస:73-22-477
వయససస:43
లస: పప
10870 SQX0012492
పపరర: అమననభ షపక

10859 NDX1616343
పపరర: పదక బసదనరర

95-215/1196

తసడడ:ద దసస స
ఇసటట ననస:73-13-720
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద మయలకకసడయఖ దదవల
ఇసటట ననస:73-15-175
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద శసకర ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:73-17
వయససస:26
లస: ససస స
10867 MLJ3231149
పపరర: శకనస మమడన

95-215/1198

భరస : ననగరశశర రరవప బసదనరర
ఇసటట ననస:73-13-795
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల�
ఇసటట ననస:73-13-814
వయససస:54
లస: ససస స
10864 SQX1724178
పపరర: ననగమక బబయ కరతవథ

10856 SQX1269530
పపరర: పదక మయడనవత

10854 SQX1167411
పపరర: ఆవపల అసజమక

భరస : నరసససహస
ఇసటట ననస:73-13-514/23
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవ మయడనవత
ఇసటట ననస:73-13-516
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:73-13-751
వయససస:32
లస: ససస స
10861 AP151000447084
పపరర: అసజమక డదరసగయల�

95-215/1195

భరస : వనసకటటసస
ఇసటట ననస:73-13-514/23
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:73-13-514/23
వయససస:75
లస: ససస స
10858 NDX1616566
పపరర: తనసజ పరరమ

10853 SQX1167429
పపరర: మలయర లకడక

10878 SQX0004507
పపరర: సససదన షపక

95-215/1209

తసడడ:ద జజన అహమకద
ఇసటట ననస:73-105
వయససస:68
లస: పప
95-139/1091

10881 SQX0010702
పపరర: రగషసయయబ షపక�

95-215/1210

భరస : ఈససబ�
ఇసటట ననస:73-107
వయససస:39
లస: ససస స
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95-215/1211

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:73-107
వయససస:53
లస: ససస స
10885 AP151000678169
పపరర: లలయబబయ ఇసరరవత ఇసర వత

95-186/517

95-185/691

10889 SQX0943662
పపరర: లయవణఖ ననరరకకసడ

95-215/1215

10892 SQX1244110
పపరర: నవన కరకలమయనస

95-185/694

10895 SQX2015956
పపరర: ససమయసజల కరకలమయనస
భరస : ననగజసదద బబబయ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:27
లస: ససస స

10897 SQX0716092
పపరర: గగవసదమక దనసరర

10898 AP151000675503
పపరర: ధనమక కరకలమయనస

95-185/696

భరస : రవ దనసరర
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:85
లస: ససస స
10903 SQX0435933
పపరర: ననగరసదదబబబయ కరకలమయనస

95-185/702

తసడడ:ద ఏ.నరసససహరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-176
వయససస:40
లస: పప

95-185/692

10904 SQX0698787
పపరర: రవ దనసరర

95-185/705

10907 MLJ3217783
పపరర: ఏససరతనస పస కలరర

95-4/1042

10910 SQX0405753
పపరర: ఇసదయన ఆతకకలరర
తసడడ:ద నరసససహ రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-176
వయససస:41
లస: పప

10890 SQX0943589
పపరర: ససజత ఉలర

95-215/1214

10893 SQX0437418
పపరర: ననగమణణ కకటట

95-185/693

10896 SQX1489765
పపరర: దదవఖ భబనస యరరచచరర

95-185/695

భరస : ననగరరజ యరరచచరర
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:25
లస: ససస స
95-185/697

95-185/698
10899 SQX0613067
పపరర: రతన కలమయరర యయరరచరర యయరరచరర

భరస : ననగరశశర రరవప యయరరచరర
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:48
లస: ససస స
95-185/700

10902 SQX0698779
పపరర: చనన దనసరర

95-185/701

తసడడ:ద బబబయ దనసరర
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:29
లస: పప
95-185/703

10905 SQX0713016
పపరర: ధనలకడక పస కలరర

95-185/704

భరస : యయససరతనస పస కలరర
ఇసటట ననస:73-174
వయససస:38
లస: ససస స
95-185/706

తసడడ:ద ఏసస పస కలరర
ఇసటట ననస:73-174
వయససస:45
లస: పప
95-185/708

95-185/690

భరస : రమయ రరవప కకటట
ఇసటట ననస:73-171
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద బబబయ దనసరర
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:33
లస: పప

భరస : యయసస పస కలరర
ఇసటట ననస:73-174
వయససస:54
లస: ససస స
10909 MLJ3216793
పపరర: కకపరరవప అతకకలరర

10901 SQX0698720
పపరర: ననగరరజ యయరరచరర

10887 SQX1754225
పపరర: షరవల షపక

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:73-170
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగరశశరరరవప యయరరచరర
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద రరఘవపలల� కరకలమయనస
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:31
లస: పప
10906 SQX0713032
పపరర: తదరరజమక పస కలరర

95-215/1213

భరస : వరరరఘవపలల కరకలమయనస
ఇసటట ననస:73-172
వయససస:47
లస: ససస స
95-185/699

95-215/1212

తసడడ:ద ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:73-164
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగరరజ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:73-171
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద జయసత బబబయరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:73-171
వయససస:39
లస: పప

10900 AP151000675507
పపరర: మరరయమక కరకలమయనస

95-185/689

తసడడ:ద రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-170
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహహసదద
ఇసటట ననస:73-170
వయససస:28
లస: ససస స
10894 SQX0351361
పపరర: ననగరరజ కరకలమయనస

10886 SQX1754167
పపరర: బబషర షపక

10884 SQX0926923
పపరర: ననగరశశశ మమగరరర

తసడడ:ద నగహహసన
ఇసటట ననస:73-110-309
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:73-164
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:ద ఉమయ మహహశశరర నననస
ఇసటట ననస:73-164
వయససస:33
లస: పప
10891 SQX0943654
పపరర: రమఖ ఉలర

95-215/1295

తసడడ:ద బయరమనసదదనన షపక
ఇసటట ననస:73-107
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటబదవప ఇసర వత
ఇసటట ననస:73-114
వయససస:53
లస: ససస స
10888 SQX1754233
పపరర: చటటట బబబయ నననస

10883 SQX2088383
పపరర: రసనల షపక

10908 SQX1011030
పపరర: మహహమ కలమయర ఆతకకలరర

95-185/707

తసడడ:ద ససతతషమక ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-176
వయససస:33
లస: పప
95-185/709

10911 AP151000672045
పపరర: యయగసధర ఆతకకలరర

95-185/710

తసడడ:ద నరసససహరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-176
వయససస:43
లస: పప
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95-185/711

భరస : గగపస దనరర
ఇసటట ననస:73-176/1
వయససస:28
లస: ససస స
10915 MLJ3218070
పపరర: సరసబయఖ దనరర

95-185/714

95-185/716

తసడడ:ద పదసరద ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-177
వయససస:39
లస: ససస స
10921 MLJ3217635
పపరర: పదసరదస అతకకలరర

95-185/719

95-186/593

95-185/723

95-185/726

95-186/519

తసడడ:ద ఒభయఖ
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:62
లస: పప

10925 SQX0839308
పపరర: రమమష బబబయ బబ డడర

10928 MLJ3217924
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడర

10931 SQX2420420
పపరర: తయ జజ

10934 MLJ3231313
పపరర: సరసబశవరరవప� కరణనవత�

95-186/718

10937 SQX2237170
పపరర: శవలల ననయయడడ

95-185/720

10940 SQX1243310
పపరర: సలసదన గయడడపరటట
భరస : శక హరర గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:27
లస: ససస స

95-185/718

10923 SQX2015188
పపరర: చసదదమక నననస

95-185/817

భరస : మయచరర యఖ నననస
ఇసటట ననస:73-178
వయససస:63
లస: ససస స
95-185/721

10926 SQX0433854
పపరర: జయసత బబ డడన

95-185/722

భరస : శకనవరస రరవప బబ డడన
ఇసటట ననస:73-180
వయససస:33
లస: ససస స
95-185/724

10929 MLJ3217684
పపరర: రమమష బబబయ బబ డడర బబ డడర

95-185/725

తసడడ:ద కకటయఖ బబ డడర
ఇసటట ననస:73-180
వయససస:43
లస: పప
95-185/908

10932 SQX1022243
పపరర: రమణ మగరల

95-186/518

భరస : తనతన రరవప మగరల
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:29
లస: ససస స
95-186/520

10935 SQX2016202
పపరర: దసరర భబమ

95-186/594

తసడడ:ద శసకర రరవప భబమ
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:20
లస: ససస స
95-186/719

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:53
లస: ససస స
95-215/1217

95-185/715

భరస : ఏ.కకపరరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:73-177
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద శవయఖ� కరనవత
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద చనన వనసకయఖ
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:71
లస: పప
10939 SQX0926196
పపరర: శసకర భబమయ

10920 MLJ3223765
పపరర: నరకల ఆతకకలరర

95-185/717

తసడడ:ద కత డ
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద గరసధద మగరల
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:33
లస: పప
10936 SQX2237220
పపరర: తరరపతయఖ ననయయడడ

10919 SQX0437533
పపరర: ఆదదలకడక దససపలగడర

తసడడ:ద కకటయఖ బబ డడన
ఇసటట ననస:73-180
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద కకటయఖ బబ డడన
ఇసటట ననస:73-180
వయససస:50
లస: పప
10933 SQX1022250
పపరర: తనతన రరవప మగరల

భరస : ఇసరదయయలల అతకకలరర
ఇసటట ననస:73-177
వయససస:35
లస: ససస స

10922 MLJ3216678
పపరర: బయజనబబబయ నననస

95-185/713

10917 SQX0712968
పపరర: ససధఖ అతకకలరర

భరస : మయరరత వనసకట వర పదసరద అకక
ఇసటట ననస:73-176/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బబ డడర
ఇసటట ననస:73-180
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బబ డడర
ఇసటట ననస:73-180
వయససస:61
లస: ససస స
10930 SQX0447367
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ డడన

95-215/1216

తసడడ:ద శకరరమయలల నననస
ఇసటట ననస:73-178
వయససస:45
లస: పప

భరస : మయచరర యఖ నననస
ఇసటట ననస:73-178
వయససస:38
లస: ససస స
10927 SQX0437574
పపరర: తరరపతమక బబ డడర

10916 SQX1414093
పపరర: అరరణ కలమయరర అకక

10914 SQX0698639
పపరర: గగపస దనరర

తసడడ:ద పసదన సరసబయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-176/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : చనన కకషష దససపలగడర
ఇసటట ననస:73-177
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప అతకకలరర
ఇసటట ననస:73-177
వయససస:41
లస: పప
10924 SQX2015162
పపరర: ససశల నననస

95-185/712

భరస : సరసబయయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-176/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆదచయఖ దనరర
ఇసటట ననస:73-176/1
వయససస:52
లస: పప
10918 MLJ3223757
పపరర: అశశక రరణణ ఆతకకలరర

10913 SQX0437335
పపరర: అసజమక దనరర

10938 SQX2237188
పపరర: గగపస ననయయడడ

95-186/720

తసడడ:ద తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:73-181
వయససస:22
లస: పప
95-185/727

10941 SQX1243369
పపరర: వరతసలఖ గయడడపరటట

95-185/728

భరస : శకకరసత గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:27
లస: ససస స
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95-185/729

తసడడ:ద మలర యఖ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:34
లస: ససస స
10945 SQX0443143
పపరర: శకకరసత గయడడపరటట

95-185/732

95-185/735

95-185/965

95-185/739

95-186/523

95-215/1219

95-185/741

తసడడ:ద ననగరసదదస చమసరర
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:18
లస: పప

10955 SQX0287334
పపరర: వనసకటటశశరమక పలర బబ తషల

10958 SQX0287342
పపరర: శవ పలర బబ తషల

10961 SQX1138842
పపరర: ఖయజజ షపక

10964 SQX0287367
పపరర: గసగరభవరన చనసబబద

95-186/721

10967 SQX2442507
పపరర: వనసకటటశశరర సరమమమవప

95-186/521

10970 SQX1322684
పపరర: లకడక రరయవరపప
భరస : సతఖననరరయణ రరయవరపప
ఇసటట ననస:73-186
వయససస:32
లస: ససస స

10950 SQX2515039
పపరర: బబలకకషష సరమమమవ

95-185/964

10953 SQX0292342
పపరర: దదలర యద షపక

95-185/738

10956 SQX0287433
పపరర: దసరరర రరవప పలర బబ తషల

95-186/522

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:37
లస: ససస స
95-186/524

10959 AP151000678133
పపరర: ఏసస పలర బబ తషల

95-186/525

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:45
లస: పప
95-215/1220

10962 SQX0712984
పపరర: చచసగమక అనసమయల

95-185/740

భరస : శసకర రరవప అనసమయల
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:39
లస: ససస స
95-186/526

10965 MLJ3231024
పపరర: ననగరసదదస చనసబబద

95-186/527

తసడడ:ద నరసససహహలల చసబబద
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:50
లస: పప
95-202/923

తసడడ:ద ననగరసదదస సరమమమవప
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:19
లస: ససస స
95-215/1644

95-185/734

భరస : ఖయజజ షపక షపక
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరసదదస చసబబద
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:ద ననగజసదద
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:25
లస: పప
10969 SQX2441053
పపరర: మణణకసఠ సరమసరర

95-211/899

తసడడ:ద జఫర
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:41
లస: ససస స
10966 SQX2121929
పపరర: నరసససహహలల సరసబద

10952 SQX1723873
పపరర: నరసససహ రరవప సరసబదవ

10947 SQX0435388
పపరర: శకనవరసరరవప గయడడపరటట

తసడడ:ద శకనవరస సరమమమవ
ఇసటట ననస:73-183
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకరరమయలల నననస
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:46
లస: ససస స
10963 SQX1956432
పపరర: నరకల గయడడపరటట

95-185/736

భరస : ఏసస పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనసమబరరస పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:48
లస: ససస స
10960 SQX1151349
పపరర: ఉమయమహహశవరర నననస

10949 MLJ3224425
పపరర: ససగయణమక గయడడపరటట

95-185/731

తసడడ:ద హహసపసనస గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప సరసబదవ
ఇసటట ననస:73-183
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప కకలర
ఇసటట ననస:73-184
వయససస:46
లస: ససస స
10957 AP151000678143
పపరర: రమణ పలర బబ తషల

95-185/733

భరస : మలలర శశరరరవప గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-183
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస సరమమమవ
ఇసటట ననస:73-183
వయససస:41
లస: ససస స
10954 SQX1754712
పపరర: వనసకట లకడక కకలర

10946 SQX0577981
పపరర: శకహరర గయడడపరటట

10944 SQX0698795
పపరర: వసశ గయడడపరటట

తసడడ:ద మలర యఖ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద మలర యఖ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకట రమణయఖ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-183
వయససస:31
లస: ససస స
10951 SQX2515054
పపరర: కణక సరమమమవ

95-185/730

భరస : మలర యఖ గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప గయడడపరటట
ఇసటట ననస:73-182
వయససస:32
లస: పప
10948 SQX0437285
పపరర: కలమయరర గయడడపరటట

10943 SQX0639088
పపరర: రవణమక గయడడపరటట

10968 SQX1724103
పపరర: నరసససహహలల సరసబద

95-211/900

తసడడ:ద ననగరసదద సరసబద
ఇసటట ననస:73-185
వయససస:25
లస: పప
95-186/528

10971 MLJ3231644
పపరర: తషలసస రరయవరపప

95-186/529

భరస : రరమయ రరయవరపప
ఇసటట ననస:73-186
వయససస:60
లస: ససస స
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95-186/530 10973 MLJ3231610
10972 MLJ3231636
పపరర: వనసకటససబదమణఖస రరయవరపప
పపరర: సతఖననరరయణ రరయవరపప

తసడడ:ద రరమయ రరయవరపప
ఇసటట ననస:73-186
వయససస:38
లస: పప
10975 SQX1978881
పపరర: నవఖ శక రరయవరపప

95-186/531

తసడడ:ద రరమయ రరయవరపప
ఇసటట ననస:73-186
వయససస:39
లస: పప
95-186/533

10976 SQX1724186
పపరర: నవఖ శక రరయవరపప

10974 MLJ3231628
పపరర: రరమయ రరయవరపప

95-186/532

తసడడ:ద చననపల రరయవరపప
ఇసటట ననస:73-186
వయససస:67
లస: పప
95-218/779

10977 SQX0712950
పపరర: రరణణ జజననకలటట

95-185/742

భరస : వనసకటససబదమణఖస రరయవరపప
ఇసటట ననస:73-186
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబదమణఖఎస రరయవరపప
ఇసటట ననస:73-186
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద ఆనసద రరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-188
వయససస:29
లస: ససస స

10978 SQX0291575
పపరర: వరరష జజననకలటట

10979 MLJ3217106
పపరర: ఆనసదరరవప జజననకలటట

10980 SQX2522001
పపరర: హరర కకషష ననయక ఖరతవథ

95-185/743

తసడడ:ద ఆనసద రరవప జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-188
వయససస:30
లస: పప
10981 SQX1753227
పపరర: భబరర వ కరతనవత

తసడడ:ద వరరసరశమ జజననకలటట
ఇసటట ననస:73-188
వయససస:59
లస: పప
95-186/534

భరస : బబలకకషష ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-189
వయససస:25
లస: ససస స
10984 AP151000678013
పపరర: మసగబ ననయక కరతనవత

95-186/537

95-186/538

95-186/595

95-185/745

తసడడ:ద ధనససజయ రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:31
లస: పప

10988 AP151000678059
పపరర: మతబబయ ఇసరరవత

10991 SQX2121507
పపరర: గసగర భవన పరలపరరస

10994 SQX0292417
పపరర: జహహదన బబగస షపక

95-185/748

10997 SQX1457291
పపరర: అషస క చగపలర

95-186/539

11000 SQX1496158
పపరర: రమమష దసదదన
తసడడ:ద చసగయఖ దసదదన
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:34
లస: పప

10986 SQX2058840
పపరర: జయపదకరశ ననయక ఇసరరవథ

95-185/818

10989 MLJ3230232
పపరర: గరసదద ఇసరరవత ననయక

95-186/540

తసడడ:ద జయరరస ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-190
వయససస:41
లస: పప
95-186/722

10992 SQX2121499
పపరర: శరణఖ పరలపరరస

95-186/723

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-190
వయససస:20
లస: ససస స
95-185/746

10995 MLJ3224714
పపరర: నరసమక చగపలర

95-185/747

భరస : ధనససజయరరవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:50
లస: ససస స
95-185/749

తసడడ:ద ధనససజయ రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:26
లస: పప
95-185/751

95-186/536

తసడడ:ద గరసధద ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:73-190
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:63
లస: ససస స
10999 SQX0435446
పపరర: మయరళ చగపలర

95-206/901

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:73-190
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:34
లస: ససస స
10996 SQX0294967
పపరర: ఖసలలససబ షపక

10985 SQX1724046
పపరర: హరర కకషష ననయక కరతవథ

10983 SQX1753912
పపరర: బబలకకషష ననయక కరతనవత
తసడడ:ద మసగయ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-189
వయససస:31
లస: పప

భరస : జయరరసననయక ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-190
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:ద గరసధద ననయక ఇసరరవథ
ఇసటట ననస:73-190
వయససస:18
లస: పప
10993 SQX0292425
పపరర: మలర క షపక షపక

95-186/535

తసడడ:ద మసగయ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:73-189
వయససస:24
లస: పప

భరస : గరసదద ఇసరరవత
ఇసటట ననస:73-190
వయససస:38
లస: ససస స
10990 SQX2016228
పపరర: జయ పదకరశ ననయక ఇసరరవథ

10982 SQX0287417
పపరర: పదనక కరతనవత

95-185/975

తసడడ:ద మసగయ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:73-189
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసగబ ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-189
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద ధరరకననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:73-189
వయససస:51
లస: పప
10987 SQX0287425
పపరర: చసదనదబబయ ఇసర వత

95-185/744

10998 SQX0558593
పపరర: చచననకకషష చగపలర

95-185/750

తసడడ:ద ధనససజయ రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:30
లస: పప
95-185/752

11001 AP151000672225
పపరర: ధనససజయరరవప చగపలర

95-185/753

తసడడ:ద కకటయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:54
లస: పప
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11002 AP151000672040
పపరర: మసరసన షపక

95-185/754

తసడడ:ద జజనస షపక
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:66
లస: పప
11005 SQX0295568
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-185/756

95-186/544

భరస : హరర ననయక మబఢవత
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:47
లస: ససస స
11014 SQX0292433
పపరర: మసరసనస షపక

95-185/757

95-185/760

95-185/763

95-186/551

తసడడ:ద కచఖ ననయక రరటర వత
ఇసటట ననస:73-195/1
వయససస:44
లస: పప

95-186/548

11021 AP151000678103
పపరర: రమణ సమమకట

11024 SQX1723956
పపరర: వనసకటగరరర సమమకట

95-95/1213

11027 SQX1909506
పపరర: రరజరశశరర బతష
స ల

95-185/758

11030 SQX2407880
పపరర: వకరశ ననయక రతనరవత
తసడడ:ద శకనస ననయక రతనరవత
ఇసటట ననస:73-195/1
వయససస:18
లస: పప

11010 SQX1753219
పపరర: మలలర శశరర పసదన ద

95-186/546

11013 SQX1724053
పపరర: వననద కలమయర మయదవథ

95-206/900

11016 SQX0291625
పపరర: షపక మరర వల

95-185/759

తసడడ:ద షపక సససదన
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:31
లస: పప
95-185/761

11019 AP151000672207
పపరర: సససదన షపక

95-185/762

తసడడ:ద ఫకకరఅహమకద షపక
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:55
లస: పప
95-186/549

11022 SQX1875178
పపరర: వనసకట గరరర సమమకట

95-186/550

తసడడ:ద ననరరయణ సమమకట
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:22
లస: పప
95-206/899

11025 SQX1537796
పపరర: హరర మయడనవత

95-186/552

తసడడ:ద జజనయయ ననయక మయడనవత
ఇసటట ననస:73-194/1
వయససస:40
లస: పప
95-215/1221

భరస : బబదరయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:73-194/2
వయససస:38
లస: ససస స
95-186/553

95-186/543

తసడడ:ద హరర ననయక మయదవథ
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ సమమకట
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:22
లస: పప

భరస : పసదనభదదయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:73-194/2
వయససస:38
లస: ససస స
11029 SQX1753243
పపరర: శకనస ననయక రరటర వత

11012 SQX1753284
పపరర: మయతతరర ననయక మమగరవత

11018 MLJ3218146
పపరర: మరరవల షపక

11007 SQX1754050
పపరర: శరసత మమగరవత

భరస : రసగరరరవప పసదన ద
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : లకకకననరరయణ సమమకట
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసససహరరవప సమమకట
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:52
లస: పప
11026 SQX2095404
పపరర: రరజరశశరర బతష
స ల

95-186/545

తసడడ:ద మసరసన షపక
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:57
లస: పప
11023 AP151000678101
పపరర: లకకకననరరయణ సమమకట

11009 SQX1753276
పపరర: తరరపతమక కసభసపరటట

11015 SQX0291617
పపరర: రసజజన షపక

95-185/755

తసడడ:ద దసరర రరవప మమగరవత
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:ద సససదన షపక
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:36
లస: పప
11020 SQX0291591
పపరర: సససదన షపక

95-186/542

తసడడ:ద దసరర రరవప మమగరవత
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:26
లస: పప

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:73-194
వయససస:52
లస: ససస స
11017 SQX0291609
పపరర: ససభబన షపక

11006 SQX1753193
పపరర: పరరశదరస కసభసపరటట

భరస : వనసకయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:37
లస: ససస స
95-186/547

11004 SQX1355453
పపరర: కకశశర కరతవరత

తలర : లకడక కరతవరత
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:ద వనసకయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అమక ననయక పరఠఖ
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:37
లస: ససస స
11011 AP151000678072
పపరర: తషలసస మయదనవత

95-186/541

భరస : రఘయ వరరరసయ
ఇసటట ననస:73-192
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబబబ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:73-193
వయససస:48
లస: పప
11008 SQX0382192
పపరర: లకడక పరతఖ

11003 SQX1826031
పపరర: సరసశత వరరరసయ

11028 SQX2237295
పపరర: కలయఖణణ అసగడడ

95-215/1645

తసడడ:ద వనసకటటష అసగడడ
ఇసటట ననస:73-194/2
వయససస:19
లస: ససస స
95-186/724

11031 SQX2059152
పపరర: లకడక బబయ బననవథ

95-186/596

భరస : బబలయజ ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:73-195-4
వయససస:35
లస: ససస స
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11032 SQX2075646
పపరర: సరశమ ననయక బననవథ

95-215/1304

తసడడ:ద బబలయజ ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:73-195-4
వయససస:20
లస: పప
11035 SQX2417194
పపరర: దదవ మలర శశరర ఉపలర

95-186/725

95-215/1646

95-215/1647

95-215/1225

95-215/1228

95-215/1229

95-215/1230

భరస : పపరషచసదద రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:73-197
వయససస:55
లస: ససస స

11045 SQX1424894
పపరర: వనసకటలకడక పస తషరరజ

11048 SQX2250108
పపరర: నవన బబబయ పస తషరరజ

11051 SQX1753151
పపరర: ధనలకడక పలర బబ తషల

11054 SQX1096511
పపరర: సరయ కకషష పస తషరరజ

95-215/1233

11057 SQX0993113
పపరర: రజన కలమయరర మపసదదవ

95-215/1226

11060 SQX0946517
పపరర: మపసదదవ అశశక కలమయర
తసడడ:ద శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:73-197
వయససస:30
లస: పప

11040 SQX2122414
పపరర: లకడక మయనఖస

95-186/727

11043 AP151000702523
పపరర: లసగమక పస తషరరజ

95-215/1224

11046 SQX1646686
పపరర: ననగ చచసతనఖ పస తష రరజ

95-215/1227

తసడడ:ద ససధన కర బబబయ పస తష రరజ
ఇసటట ననస:73-195/17
వయససస:22
లస: పప
95-215/1649

11049 SQX1825991
పపరర: మహన కలమయర సరసబద

95-186/554

తసడడ:ద పదసరద సరసబద
ఇసటట ననస:73-195/18
వయససస:23
లస: పప
95-186/555

11052 SQX1799105
పపరర: సరయ కలమయర పస తషరరజ

95-186/556

తసడడ:ద ననరరయణ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:73-195/20
వయససస:22
లస: పప
95-215/1231

11055 SQX1096529
పపరర: శకకరసత పస తషరరజ

95-215/1232

తసడడ:ద ననరరయణ
ఇసటట ననస:73-195/28
వయససస:27
లస: పప
95-215/1234

భరస : పపరష చసదద రరవప
ఇసటట ననస:73-197
వయససస:34
లస: ససస స
95-215/1236

95-215/1223

భరస : అసకనన�
ఇసటట ననస:73-195/16
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:ద ననరరయణ
ఇసటట ననస:73-195/28
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద అసకనన�
ఇసటట ననస:73-195/28
వయససస:53
లస: పప
11059 SQX0488304
పపరర: శవ పరరశత మపసదదవ

95-215/1648

భరస : దసరరరరరవప పలర బబ తషల
ఇసటట ననస:73-195/20
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:73-195/28
వయససస:49
లస: ససస స
11056 AP151000696228
పపరర: ననరరయణ పస లలరరజ�

11042 SQX2248789
పపరర: పరరశత దసతస

11037 SQX1646660
పపరర: నర సనన ఉ పల ర

భరస : మణణ
ఇసటట ననస:73-195/13
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:ద ససధకర బబబయ
ఇసటట ననస:73-195-17
వయససస:20
లస: పప

భరస : పదసరద సరసబ ర
ఇసటట ననస:73-195/18
వయససస:43
లస: ససస స
11053 AP151000702525
పపరర: రమణమక పస తషరరజ�

95-186/726

భరస : ససధనకర బబబయ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:73-195/17
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకనన పస తషరరజ
ఇసటట ననస:73-195/17
వయససస:42
లస: పప
11050 SQX1646652
పపరర: వనసకటమక సరసబ ర

11039 SQX2122497
పపరర: చటటట మక మయనఖస

95-186/728

తసడడ:ద కకసడ నన ఉ పల ర
ఇసటట ననస:73-195/11
వయససస:60
లస: పప

భరస : జగదదశశర రరవప
ఇసటట ననస:73-195/14
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద అసకనన�
ఇసటట ననస:73-195/16
వయససస:85
లస: పప
11047 SQX1424480
పపరర: ససధనకర బబబయ పస తషరరజ

95-215/1222

భరస : ససబదమణఖస
ఇసటట ననస:73-195/13
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:ద మణణ
ఇసటట ననస:73-195/13
వయససస:18
లస: పప
11044 AP151000696041
పపరర: మమఘననధ పస తషరరజ

11036 SQX1646678
పపరర: శరసత ఉ పల ర

11034 SQX2212587
పపరర: అలబక షపక

తసడడ:ద సతస ర షపక
ఇసటట ననస:73-195/5
వయససస:29
లస: పప

భరస : నర సనన ఉ పల ర
ఇసటట ననస:73-195/11
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద నరసనన ఉపలర
ఇసటట ననస:73-195/11
వయససస:30
లస: పప
11041 SQX2237451
పపరర: భబనస పదకరష మయనఖస

95-219/850

తసడడ:ద సరసబయఖ బననవథ
ఇసటట ననస:73-195-4
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకసడనన ఉపలర
ఇసటట ననస:73-195/11
వయససస:24
లస: ససస స
11038 SQX2333136
పపరర: కకసడనన ఉపలర

11033 SQX2074508
పపరర: బబలయజ ననయక బననవథ

11058 SQX0993121
పపరర: వర లకడక మపసదదవ

95-215/1235

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:73-197
వయససస:38
లస: ససస స
95-215/1237

11061 SQX0486068
పపరర: వనసకట రరవప మపసదదవ�

95-215/1238

తసడడ:ద పపరష చసదద రరవప�
ఇసటట ననస:73-197
వయససస:36
లస: పప
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95-215/1239 11063 SQX1424241
11062 SQX0486001
పపరర: పపరషచసదద రరవప� మపసదదవ�
పపరర: చనమయసడదశశరర మమకల

తసడడ:ద కకషష�
ఇసటట ననస:73-197
వయససస:59
లస: పప
11065 SQX2273670
పపరర: మసరసన షపక

భరస : శకనవరసస మమకల
ఇసటట ననస:73-198
వయససస:35
లస: ససస స
95-215/1650

తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:73-199
వయససస:68
లస: పప
11068 SQX1874833
పపరర: సరయ రరస ననయక కకరక

95-186/559

95-215/1242

95-218/585

94-214/247

94-214/250

94-218/982

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:81-141
వయససస:36
లస: ససస స

11075 MLJ1860758
పపరర: సరళ ససకలల

11078 AP151000411425
పపరర: ననగరసదదమక ససకలల

94-215/81

94-214/245

11087 NDX1077122
పపరర: రరజఖలకడక లకకరరజ

11090 NDX2677672
పపరర: గగపస పదసరద అకలమబరర
తసడడ:ద ససరరశ
ఇసటట ననస:81-141
వయససస:18
లస: పప

95-186/561

11073 MLJ3216504
పపరర: కకటయఖ చగపలర

95-185/765

11076 MLJ1860766
పపరర: ఝయనసరరణణ ససకలల

94-214/246

భరస : ఆసజననయవరపదసరద
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:43
లస: ససస స
94-214/248

11079 AP151000411311
పపరర: ననగరశశరరరవప ససకలల

94-214/249

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:45
లస: పప
94-214/942

తసడడ:ద దసరర పదసరద కకట
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:18
లస: పప
94-232/1109

11085 NDX2674422
పపరర: మననజ కలమయర దదవనశల

94-233/1019

తసడడ:ద ససరరశ కలమయర
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:20
లస: ససస స
94-215/82

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:81-141
వయససస:71
లస: ససస స
94-215/922

11070 AP151000678090
పపరర: శవర ననయక కకరరక

94-214/251 11082 NDX3256443
11081 NDX1691105
పపరర: కనక సససదర శరక ఘసటసరల
పపరర: కననన బబ సరయ గణణశ కకట

11084 NDX3060290
పపరర: మలర శశరర నసబబరర

95-186/558

తసడడ:ద బదహకయఖ చగపలర
ఇసటట ననస:73-8187
వయససస:60
లస: పప

భరస : మధససనదన రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:81-140
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకషషమబరరస
ఇసటట ననస:81-141
వయససస:62
లస: ససస స
11089 NDX2671717
పపరర: పదనకవత అకలమబరర

95-185/764

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:61
లస: పప
11086 NDX0652164
పపరర: కకషష కలమయరర పస కలరర

11072 SQX1457051
పపరర: ససససకత చగపలర

11067 AP151000678126
పపరర: లకకకబబయ కకరరక

తసడడ:ద తషలశయఖ కకరక
ఇసటట ననస:73-202
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:47
లస: పప
11083 NDX3266269
పపరర: దసరర పదసరద కకట

95-186/560

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కనక సససదర శరక
ఇసటట ననస:81-117
వయససస:60
లస: ససస స
11080 AP151000411432
పపరర: రవశసకర ససకలల

11069 SQX1874882
పపరర: తషలసస ననయక కకరక

95-215/1241

భరస : తషలశయఖ కకరక
ఇసటట ననస:73-202
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప చగపలర
ఇసటట ననస:73-8186
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : గకహలకడక చరరల
ఇసటట ననస:79-8-336
వయససస:50
లస: ససస స
11077 NDX1691113
పపరర: ఘసటసరల రరజరశశరర

95-186/557

తసడడ:ద ససవర ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-202
వయససస:28
లస: పప

భరస : గగవరరన
ఇసటట ననస:73-357
వయససస:34
లస: ససస స
11074 SQX1055418
పపరర: మసగమక చరరల

11066 AP151000678091
పపరర: దదవబబయ కకరరక

11064 SQX1424969
పపరర: ధనమక మమకల

తసడడ:ద నరసససహహలల మమకల
ఇసటట ననస:73-198
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవర ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-202
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:ద ససవర ననయక కకరక
ఇసటట ననస:73-202
వయససస:25
లస: పప
11071 SQX0641977
పపరర: పరరశత దసగరరరరల

95-215/1240

11088 NDX0651968
పపరర: కకషషమబరరస పస కలరర

94-215/83

తసడడ:ద ససబసయఖ చనరర
ఇసటట ననస:81-141
వయససస:71
లస: పప
94-215/923

11091 NDX1076884
పపరర: హరరక సననశశటట

94-215/84

తసడడ:ద హనసమసతరరవప సననససటట
ఇసటట ననస:81-142
వయససస:29
లస: ససస స
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11092 NDX1076678
పపరర: పదక సననశశటట సననససటట

94-215/85

భరస : హనసమసతరరవప సననససటట
ఇసటట ననస:81-142
వయససస:46
లస: ససస స
11095 NDX1891770
పపరర: హనసమసత రరవప సరనససటట

11093 NDX1076694
పపరర: పపషరలవత సననశశటట

భరస : కకటటశశరరరవప సననససటట
ఇసటట ననస:81-142
వయససస:72
లస: ససస స
94-215/88

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప సరనససటట
ఇసటట ననస:81-142
వయససస:50
లస: పప

11096 AP151000411112
పపరర: కకషషమబరరస కలనపపరజడడర

భరస : సరసబశవరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:81-153
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బబబయ ఆకలరత
ఇసటట ననస:81-176
వయససస:39
లస: ససస స
11104 NDX1632802
పపరర: ననగ లకడక మసరల

94-218/35

94-218/37

94-218/40

95-202/554

తసడడ:ద ససబస రరవప మగస
ఇసటట ననస:81-249
వయససస:53
లస: పప

11108 NDX2379592
పపరర: శక లకడక రసగయ

11111 NDX2669802
పపరర: అనసష నకక

11114 SQX1779651
పపరర: శవకలమయరర మలర ల

95-202/557

11117 SQX2220416
పపరర: శకనస కరర గయసట

94-218/817

11120 SQX1389825
పపరర: ససబబసరరవప మయగస
తసడడ:ద రతస యఖ మయగస
ఇసటట ననస:81-249
వయససస:32
లస: పప

11100 MLJ1863323
పపరర: కకషషమబరరస కరవటట

94-214/353

11103 NDX3131745
పపరర: బబబయ ఆకలరత

94-217/827

11106 NDX0135756
పపరర: ననరన హన� షపక�

94-218/36

భరస : జలయన�
ఇసటట ననస:81-182
వయససస:31
లస: ససస స
94-218/38

11109 NDX2355998
పపరర: ఆదదలకడక యనమదల

94-218/39

భరస : THOTA యనమదల
ఇసటట ననస:81-183
వయససస:52
లస: ససస స
94-236/727

11112 NDX2749703
పపరర: ననగయల మర షపక

94-233/1164

తసడడ:ద జజన షపక
ఇసటట ననస:81-220-361
వయససస:22
లస: పప
95-202/555

11115 SQX1779644
పపరర: వర సరశమ మలర ల

95-202/556

తసడడ:ద కరశవ రరవప మలర ల
ఇసటట ననస:81-245
వయససస:44
లస: పప
95-202/998

తసడడ:ద గయరరమయరరస కరరరసట
ఇసటట ననస:81-247
వయససస:42
లస: పప
94-237/977

94-214/350

తసడడ:ద సతఖస అకలతనథద
ఇసటట ననస:81-176
వయససస:34
లస: పప

భరస : వర సరశమ మలర ల
ఇసటట ననస:81-245
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద కరశవ రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:81-245C
వయససస:38
లస: పప
11119 NDX3117561
పపరర: రతస యఖ మగస

94-214/857

తసడడ:ద మణణకరసత
ఇసటట ననస:81-184
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరసబబబయ�
ఇసటట ననస:81-227
వయససస:32
లస: ససస స
11116 SQX1343813
పపరర: ససదరకన మలలర ల

11105 NDX2867562
పపరర: మసరల ననగరరజ మసరల

11097 MLJ1863240
పపరర: పదమలయ కరవటట

తసడడ:ద సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:81-153
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:ద రరమయరరవప రసగయ
ఇసటట ననస:81-183
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద శశషగరరర రరవప యయనమదల
ఇసటట ననస:81-183
వయససస:35
లస: పప
11113 MLJ3756699
పపరర: బబగఖలకడక� భననరరవపరర�

94-214/352

తసడడ:ద ససబదమణఖస మసరల
ఇసటట ననస:81-176
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన వల షససక
ఇసటట ననస:81-182
వయససస:34
లస: పప
11110 NDX2355980
పపరర: సరయ యనమదల

11102 NDX3133113
పపరర: కకటటశశరర ఆకలరత

94-215/87

భరస : వనసకట కకషష మబరరస
ఇసటట ననస:81-153
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబబయ ఆకలరత
ఇసటట ననస:81-176
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబదహకణఖస మసరల
ఇసటట ననస:81-176
వయససస:36
లస: ససస స
11107 NDX0976399
పపరర: జలయన షపక

94-214/338

తసడడ:ద రమణ బబబయ
ఇసటట ననస:81-153
వయససస:37
లస: పప
94-92/781

11094 NDX1076819
పపరర: సననశశటట బబబయ ఉదయ

తసడడ:ద సననశశటట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:81-142
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:ద ననగరసదదస కలనపపరజడడర
ఇసటట ననస:81-149
వయససస:51
లస: పప

94-214/351 11099 MLJ1863968
11098 MLJ1863232
పపరర: వనసకట రమణ కలమయరర కరవటట
పపరర: కకషస ర కరవటట

11101 NDX2699304
పపరర: కకటటశశరర ఆకలరత

94-215/86

11118 SQX2223030
పపరర: పదమల కరర గయసట

95-202/999

భరస : శకనస కరర గయసట
ఇసటట ననస:81-247
వయససస:37
లస: ససస స
95-202/558

11121 SQX1538430
పపరర: నజర షపక

95-202/559

తసడడ:ద ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:81-250
వయససస:45
లస: పప
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11122 AP151000642019
పపరర: కలమయరర కనగరల

95-202/560

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-264
వయససస:50
లస: ససస స
11125 SQX1335489
పపరర: శకలలఖ బబ మకనబబ యన

11123 MLJ3434214
పపరర: ససజజత కనకరల

భరస : శకనస� కనకరల
ఇసటట ననస:81-273/1
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/562

11126 SQX1779313
పపరర: వనసకటససధ కనగరల

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల బబ మకనబబ యన
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:32
లస: ససస స

11128 SQX0888289
పపరర: శకకరసత బబ మకనబబ యనన

11129 SQX1343870
పపరర: గణణష బబబయ కనగరల

95-202/565

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:ద మయసలయఖ
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప చలకకసడ
ఇసటట ననస:81-275
వయససస:27
లస: ససస స
11137 SQX1340934
పపరర: రరసకక చలకకసడ

11135 MLJ3435302
పపరర: ననగలకడక పపవరశడ

95-202/574

95-202/577

భరస : అసకమరరవప� �
ఇసటట ననస:81-277
వయససస:41
లస: ససస స

11138 SQX1343912
పపరర: సరసబశవ రరవప చలకకసడ

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర� ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:50
లస: పప
11149 SQX2279214
పపరర: ససపపరష కకషషస
భరస : శకనవరస రరవప కకషషస
ఇసటట ననస:81-279/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-202/569

11133 SQX0888271
పపరర: ననగరశశర రరవప కనగరల

95-202/572

11136 MLJ2010627
పపరర: కకటటశశరమక పపవరశడ
భరస : రరమచసదదరరవప
ఇసటట ననస:81-276
వయససస:56
లస: ససస స

95-202/575

11139 SQX1343987
పపరర: కకషష కలమయరర చలకకసడ

11142 SQX0403451
పపరర: రరజరశశరర� ఉపలలపరటట�

భరస : ఏడడకకసడలల ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-281
వయససస:52
లస: ససస స

95-202/570

95-202/573

11141 MLJ3436011
పపరర: అసజల� ఉపలలపరటట�

11150 NDX2630861
పపరర: ఝయనస రరణణ ఉపలలపరటట

95-202/567

తసడడ:ద బబపయఖ కనకరల
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:59
లస: పప

95-202/578

95-202/576

95-202/579

భరస : వనసకట కకషరషరరవప� ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/581

11145 MLJ3428471
పపరర: వరరసరశమ ఉపలలపరటట

95-202/582

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:49
లస: పప
95-202/584

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర� ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:60
లస: పప
95-202/1001

11130 MLJ2010650
పపరర: వనసకటరరమయఖ కనగరల

భరస : సరసబశవ రరవప చలకకసడ
ఇసటట ననస:81-276V
వయససస:46
లస: ససస స

11147 MLJ2017564
పపరర: ఏడడకకసడలల� ఉపలలపరటట�

95-202/564

తసడడ:ద బబపయఖ కనకరల
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:40
లస: పప
95-202/583

11127 AP151000642018
పపరర: ససబసమక కనకరల

తసడడ:ద సతఖననరరయణ రరవప చలకకసడ
ఇసటట ననస:81-276
వయససస:51
లస: పప

95-202/580 11144 MLJ3428281
11143 SQX1048876
పపరర: వనసకట కకషష రరవప ఉపలలపరటట
పపరర: శవకలమయర ఉపలలపరటట

11146 MLJ2015428
పపరర: అసకమకరరవప� ఉపలలపరటట�

95-202/566

భరస : వరరసరశమ� ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:ద ఏడడకకసదలల ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:34
లస: పప

94-241/1211

భరస : బబపయఖ కనకరల
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ససబసమణఖస పపవరశడ
ఇసటట ననస:81-276
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:ద సరసబశవ రరవప చలకకసడ
ఇసటట ననస:81-276
వయససస:27
లస: పప
11140 MLJ2018422
పపరర: కలమయరర� ఉపలలపరటట�

95-202/563

తసడడ:ద చనవనసకటరజడ�డర
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:56
లస: పప
95-202/571

11124 NDX3002326
పపరర: వనసకట ససధ కనగరల

భరస : వనసకట రరమయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద బబపయఖ కనగరల
ఇసటట ననస:81-274
వయససస:32
లస: పప

95-202/568 11132 MLJ2010205
11131 SQX0888297
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ మకనబబ యనన
పపరర: ననగరరజడడన� దనరస�

11134 SQX1340876
పపరర: శరసత పసదయ చలకకసడ

95-202/561

11148 SQX2170751
పపరర: వనసకట నరసమక తననరర

95-202/1000

భరస : కకషష రరవప తననరర
ఇసటట ననస:81-278
వయససస:56
లస: ససస స
94-202/652

11151 SQX1389841
పపరర: సరసబబదజఖస మయళరపత

95-202/585

భరస : వనసకట రజడడర మయళరపత
ఇసటట ననస:81-282
వయససస:39
లస: ససస స
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95-202/586

భరస : ననగరరజడడర� �
ఇసటట ననస:81-282
వయససస:50
లస: ససస స
11155 SQX2171429
పపరర: యలగరల ఉమదదవ

95-202/1003

95-202/590

తసడడ:ద రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:81-283
వయససస:63
లస: పప
11164 SQX2533164
పపరర: లకడక యలగరల

95-202/1035

భరస : వనసకటరరవప యలగరల
ఇసటట ననస:81-286 ETUKUR ROAD
వయససస:38
లస: ససస స
11167 SQX2104487
పపరర: రతన కలమయరర భమ

95-5/939

భరస : ఉదయ చసదదరరవప భమ
ఇసటట ననస:81-287
వయససస:36
లస: ససస స
11170 MLJ3428372
పపరర: శకనవరసరరవప కకకషషస

95-202/594

95-202/597

భరస : ఆసధదరజడడర
ఇసటట ననస:81-294
వయససస:49
లస: ససస స
11179 MLJ2011815
పపరర: ననరరయణమక� కలమత�
భరస : వరరరజడ�డర �
ఇసటట ననస:81-295
వయససస:55
లస: ససస స

11159 MLJ3428463
పపరర: ససబదమణఖస పపవరశడ

95-202/591

95-202/589

11160 MLJ2012946
పపరర: శకనవరసరరవప� పపవరశడ�

94-240/750 11163 SQX2507234
11162 NDX2963098
పపరర: ననగమలలర శశరర బబ మకనబబ యన
పపరర: హరర వరర న యలగరల

95-202/592

95-202/1026

భరస : ఎడడకకసడలల బబ మకనబబ యన
ఇసటట ననస:81-284
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటరరవప యలగరల
ఇసటట ననస:81-286 ETUKUR ROAD
వయససస:19
లస: పప

11165 SQX2533297
పపరర: డనదకవథద యలగరల

11166 SQX2533636
పపరర: వనసకటరరవప యలగరల

95-202/1036

95-202/1037

భరస : ససబసరరవప యలగరల
ఇసటట ననస:81-286 ETUKUR ROAD
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబసరరవప యలగరల
ఇసటట ననస:81-286 ETUKUR ROAD
వయససస:43
లస: పప

11168 SQX2041523
పపరర: ఉదయ చసదదరరవప భమ

11169 NDX3105087
పపరర: ననగయర షరరఫ షపక

95-200/1104

11171 SQX1782937
పపరర: ననగ మణణ తనకకడ

11174 SQX2454965
పపరర: సరశత దనసరర

11177 MLJ2011633
పపరర: కకషష రజడడర దనరరఎస

11180 MLJ3434206
పపరర: కకటటశశరమక కరపర
భరస : ససబసరరవప
ఇసటట ననస:81-295
వయససస:60
లస: ససస స

94-228/550

తసడడ:ద మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:81-288
వయససస:37
లస: పప
95-202/595

11172 MLJ2011823
పపరర: పరపపలమక� పపరస�

95-202/596

భరస : వనసకటరజడ�డర �
ఇసటట ననస:81-292
వయససస:44
లస: ససస స
95-202/1004

11175 SQX1068395
పపరర: వనణయ కలసకల

95-202/598

తసడడ:ద చన ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:81-293
వయససస:30
లస: పప
95-202/600

తసడడ:ద ఆసధద రజడడర దనరరఎస
ఇసటట ననస:81-294
వయససస:33
లస: పప
95-202/602

11157 MLJ3756673
పపరర: పదక పపవరశడ

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప� �
ఇసటట ననస:81-283
వయససస:41
లస: పప

భరస : రసబబబయ దనసరర
ఇసటట ననస:81-292
వయససస:27
లస: ససస స
95-202/599

95-202/1002

భరస : లకడక ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:81-283
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ తనకకసడ
ఇసటట ననస:81-292
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:ద గరలయఖ తనకకసడ
ఇసటట ననస:81-292
వయససస:43
లస: పప
11176 AP151000642585
పపరర: రతస మక దనరస

95-202/588

తసడడ:ద వరయఖ భమ
ఇసటట ననస:81-287
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:81-289
వయససస:43
లస: పప
11173 SQX1782952
పపరర: ననగ రరజ తనకకసడ

11156 SQX1509514
పపరర: లకడక రరజఖస పపఛకరయల

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:81-283
వయససస:40
లస: పప
95-202/593

11154 SQX2172708
పపరర: యయలగల ససరరష

తసడడ:ద యయలగల రమయసజననయయలల
ఇసటట ననస:81-282
వయససస:33
లస: పప

భరస : యయననదద రరవప పపఛకరయల
ఇసటట ననస:81-283
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమచసదదరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:81-283
వయససస:37
లస: పప
11161 MLJ2012417
పపరర: రరమచసదదరరవప� పపవరశడ�

95-202/587

తసడడ:ద ససబస రజడడర మయళరపత
ఇసటట ననస:81-282
వయససస:43
లస: పప

భరస : యలగరల ససరరష
ఇసటట ననస:81-282
వయససస:28
లస: ససస స
11158 MLJ2012243
పపరర: లకడకననరరయణ పపవరశడ

11153 SQX1389882
పపరర: వనసకట రజడడర మయళరపత

11178 AP151000639135
పపరర: ఆసదద రజడడర దనరస

95-202/601

తసడడ:ద కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:81-294
వయససస:55
లస: పప
95-202/603

11181 MLJ2016426
పపరర: శశషగరరర కరపర

95-202/604

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:81-295
వయససస:41
లస: పప
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95-202/605

తసడడ:ద బబల కకటయఖ
ఇసటట ననస:81-295
వయససస:68
లస: పప
11185 SQX0470831
పపరర: ఉదయ భబసకర దదడడర

95-202/607

95-202/610

95-202/613

95-202/616

95-202/619

95-202/622

95-202/625

భరస : శసకరరరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:81-310
వయససస:60
లస: ససస స

11195 SQX0992784
పపరర: ససబబసరరవప జడడగయ

11198 SQX1191105
పపరర: గయరవమక దరరక

11201 SQX0448936
పపరర: ససబబసరరవప మయరరసస

11204 SQX1389908
పపరర: మలర యఖ మయరరసస

95-202/628

11207 SQX0841122
పపరర: చచడదశశరర మలసరన

95-202/617

11210 MLJ3429511
పపరర: శసకరరరవప ఉపపల
తసడడ:ద రతస యఖ ఉపపల
ఇసటట ననస:81-310
వయససస:74
లస: పప

11190 AP151000642439
పపరర: కరమయకడ మయరరసస

95-202/612

11193 SQX0992792
పపరర: సరసశత జడడగయ

95-202/615

11196 AP151000642209
పపరర: కకటటశశరమక మపసదదవ

95-202/618

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-302
వయససస:66
లస: ససస స
95-202/620

11199 SQX1191097
పపరర: సతఖస దరరక

95-202/621

తసడడ:ద వనసకటటసశర రరవప దరరక
ఇసటట ననస:81-303
వయససస:50
లస: పప
95-202/623

11202 MLJ3428497
పపరర: వనసకటటశశరరర� మయరరసస�

95-202/624

తసడడ:ద మలర యఖ� మయరరజ
ఇసటట ననస:81-305
వయససస:43
లస: పప
95-202/626

11205 AP151000642429
పపరర: చచడదశశరర మమకల

95-202/627

భరస : ససబదహకణఖస మమకల
ఇసటట ననస:81-307
వయససస:40
లస: ససస స
95-202/629

భరస : రవ కలమయరర
ఇసటట ననస:81-308
వయససస:35
లస: ససస స
95-202/631

95-202/609

భరస : ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:81-301
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప మయరరసస
ఇసటట ననస:81-305/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద ఆదచయఖ�
ఇసటట ననస:81-307
వయససస:53
లస: పప
11209 MLJ3435476
పపరర: ననగరశశరమక ఉపపల

95-202/614

తసడడ:ద మలర యఖ
ఇసటట ననస:81-304
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబబసరరవప మయరరజ
ఇసటట ననస:81-305/1
వయససస:50
లస: ససస స
11206 SQX0451070
పపరర: ససబదమణఖస� మమకల�

11192 SQX0992818
పపరర: రరపసణణ జడడగయ

11187 SQX0508929
పపరర: దదననష కలమయర దదడడర

భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:81-299
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖస దరరక
ఇసటట ననస:81-303
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:81-304
వయససస:82
లస: ససస స
11203 AP151000642428
పపరర: మసగమక మయరరజ

95-202/611

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-301
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:81-302
వయససస:44
లస: పప
11200 AP151000642427
పపరర: వనగమక మయరరసస

11189 AP151000642431
పపరర: ఈశశరమక మయరరసస

95-202/606

తసడడ:ద వనసకటబదవప
ఇసటట ననస:81-297
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-301
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:81-301
వయససస:38
లస: పప
11197 AP151000639304
పపరర: రవచసదద మపసదదవ

95-202/608

భరస : చచడదశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-298
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అసజ రజడడర
ఇసటట ననస:81-300
వయససస:37
లస: ససస స
11194 SQX0992800
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప జడడగయ

11186 AP151000642525
పపరర: ఉమయకలమయరర దదడడర

11184 SQX1048892
పపరర: దదవఖ దదడడర

భరస : ఉదయ భబసకర దదడడర
ఇసటట ననస:81-296
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:81-297
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-297
వయససస:53
లస: పప
11191 SQX0841080
పపరర: ససజజత మయరస

95-202/1005

భరస : శశషగరరర కరపర
ఇసటట ననస:81-295
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:81-296
వయససస:30
లస: పప
11188 AP151000639434
పపరర: వనసకటరరవప దదడడర

11183 SQX2170991
పపరర: పదనకవత కరపర

11208 SQX1389973
పపరర: మయరళ కకకదషష కకకషషస

95-202/630

తసడడ:ద వరయఖ కకకషషస
ఇసటట ననస:81-309
వయససస:33
లస: పప
95-202/632

11211 SQX0448910
పపరర: ననగరశశరరరవప దనలపపడడ

95-202/633

తసడడ:ద మసరసన దనలపపడడ
ఇసటట ననస:81-312
వయససస:43
లస: పప
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11212 SQX0449025
పపరర: పరరశత� థనళళపపడడ�

95-202/634

తసడడ:ద మసరసననదవప� తషలర పపడడ
ఇసటట ననస:81-313
వయససస:34
లస: ససస స
11215 AP151000642528
పపరర: బయడర మక ఆరరదద

95-202/637

11216 MLJ2018497
పపరర: శకనవరసరరవప� ఆరరదద�

95-202/640

11221 SQX1048918
పపరర: కమల దదవ రరతనవర

11222 SQX1048900
పపరర: ననత మల రరతనవర

భరస : ససఘన లయల రరతనవర
ఇసటట ననస:81-318
వయససస:69
లస: ససస స
94-232/835

94-232/841

తసడడ:ద మహమబద
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:37
లస: పప
11233 SQX1743681
పపరర: వజయ రరజ మయసడర పరటట

95-202/644

11228 NDX2462935
పపరర: మహమబద మహమకద

95-202/647

11231 SQX2478501
పపరర: వజయ రరజ మయసడర పరటట

94-232/837

94-232/843

11229 SQX1344035
పపరర: వజయ లకడక కరతన బసత

95-179/1164

11232 SQX0449033
పపరర: ననగలకడక దనలపపడడ
భరస : మసరసన రరవప� దనలపపడడ
ఇసటట ననస:81-319/1
వయససస:67
లస: ససస స

11234 SQX2484400
పపరర: వజయ రరజ మయసడర పరటట

11235 SQX0506345
పపరర: మహమకద మహమద

95-202/1006

11237 SQX1550160
పపరర: పపననమక చవటటపఅల

11238 SQX0668103
పపరర: వరలకకక ససగటట

తసడడ:ద శసకరరరవప� ఉపపల
ఇసటట ననస:81-321
వయససస:41
లస: పప

95-202/646

తసడడ:ద వనసకట నరసససహ రరవప మయసడర పరటట
ఇసటట ననస:81-319/1
వయససస:23
లస: పప

95-202/650

భరస : శకనస చవటటపఅల
ఇసటట ననస:81-321
వయససస:37
లస: ససస స
11240 SQX2171924
పపరర: లలత ఉపపల
భరస : శకనవరస రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:81-321
వయససస:33
లస: ససస స

95-202/645

భరస : శకనవరసన కరతన బసత
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:40
లస: ససస స

11236 SQX1049338
పపరర: లకడక ఉపపల

95-202/652

94-232/840

తసడడ:ద మహమబద మహమకద
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద గరలబ
ఇసటట ననస:81-320
వయససస:55
లస: ససస స

11239 MLJ3428885
పపరర: శకనవరసరరవప� ఉపపల�

94-232/834

11226 NDX2462968
పపరర: అలయసఫ షపక

తసడడ:ద వనసకట నరసససహ రరవప మయసడర పరటట
ఇసటట ననస:81-319/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : పరమమశశర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:81-321
వయససస:36
లస: ససస స

95-202/642

11223 NDX2462927
పపరర: మజజరరననసర షపక

తసడడ:ద వనసకట నరసససహ రరవప మయసడర పరటట
ఇసటట ననస:81-319/1
వయససస:24
లస: పప
95-202/649

95-202/639

భరస : సలయస షపక
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమకద గరలబ
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:62
లస: పప
95-202/828

11217 SQX1737865
పపరర: మణణ పదవళక నసబబరర

భరస : రమమశ రరతనవర
ఇసటట ననస:81-318
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమబద మహమకద
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద మహమబద షపక
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:39
లస: పప
11230 SQX2110609
పపరర: అలయసఫ షపక

11225 NDX2462943
పపరర: కరరమయన మహమకద

95-202/636

తసడడ:ద వనసకట శకనవరస రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:81-316
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద శరరఇడననననద రరతనవర
ఇసటట ననస:81-318
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద అలయసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:81-319
వయససస:33
లస: ససస స
11227 NDX2462919
పపరర: సలయస షపక

95-202/638

95-202/641 11220 SQX1048926
11219 SQX0975235
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప నసబబరర
పపరర: పపజ దదవ రరతనవర

తసడడ:ద మలర కరరరననరరవప
ఇసటట ననస:81-316
వయససస:52
లస: పప

95-202/643

11214 MLJ3429677
పపరర: పరమమశశరరరవప� ఉపపల�

తసడడ:ద శసకరరరవప� ఉపపల
ఇసటట ననస:81-314
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:ద అసకమకరరవప� ఆరరదద
ఇసటట ననస:81-315
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద వనసకట శకనవరస రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:81-316
వయససస:23
లస: పప

11224 NDX2462950
పపరర: ననరరననసర షపక

95-202/635

భరస : సతఖనననరరయణ దనలపపడడ
ఇసటట ననస:81-313
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసకమక రరవప ఆరరదద
ఇసటట ననస:81-315
వయససస:77
లస: ససస స
11218 SQX1737063
పపరర: వజయ భబసకర నసబబరర

11213 AP151000642587
పపరర: ననగరరజ దనలపపడడ

95-202/648

95-202/651

భరస : కకటటరజడడర
ఇసటట ననస:81-321
వయససస:41
లస: ససస స
95-202/1007

11241 SQX0945998
పపరర: అరరణ కలమయర దదడడర

95-202/653

తసడడ:ద మహన రరవప దదడడర
ఇసటట ననస:81-322
వయససస:31
లస: పప
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11242 SQX0668871
పపరర: కకటటరజడడర ససగటట
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95-202/654

తసడడ:ద తరపరల
ఇసటట ననస:81-322
వయససస:47
లస: పప
11245 SQX0947416
పపరర: సరయ భవరన దదడకర

95-202/656

95-202/659

95-202/662

95-202/665

95-202/673

95-202/676

95-202/689

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-338
వయససస:52
లస: ససస స

11255 MLJ3428547
పపరర: మహనరరవప దదడడర

11258 SQX0470856
పపరర: కకషస ర అసగడడ

11261 MLJ3434248
పపరర: మహహమబదన షపక

11264 AP151000639485
పపరర: ససభబన షపక

95-202/692

11267 SQX0451294
పపరర: రజన అసగడడ

95-202/666

11270 NDX2677680
పపరర: మసగమక అసగడడ
భరస : పసచచయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:81-341
వయససస:51
లస: ససస స

11250 AP151000642527
పపరర: ససతనరరమయలల దదడడర

95-202/661

11253 SQX0462887
పపరర: సలయస షపక

95-202/664

11256 SQX0975250
పపరర: కలమయరర అసగడడ అసగడడ

95-202/672

భరస : కకషస ర అసగడడ
ఇసటట ననస:81-326
వయససస:42
లస: ససస స
95-202/674

11259 SQX0975276
పపరర: వనసకట లకడక తనడడకకసడ

95-202/675

భరస : వనసకట రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:81-327
వయససస:37
లస: ససస స
95-202/687

11262 MLJ3434230
పపరర: నజమబన బ షపక

95-202/688

భరస : ఫసర అహకద
ఇసటట ననస:81-334/1
వయససస:72
లస: ససస స
95-202/690

11265 MLJ3434255
పపరర: గగవసదమక జజడడగయ

95-202/691

భరస : కకషషమబరరస� జజడడగయ
ఇసటట ననస:81-336
వయససస:67
లస: ససస స
95-202/693

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:81-338
వయససస:31
లస: ససస స
95-202/695

95-202/658

తసడడ:ద మహమబద
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:ద ఫసర అహకద
ఇసటట ననస:81-335/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-337
వయససస:85
లస: పప
11269 SQX0841023
పపరర: మసగమక అసగడక

95-202/663

భరస : అబయనల రహమయన
ఇసటట ననస:81-334/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:ద పసర అహకద�
ఇసటట ననస:81-335/1
వయససస:37
లస: పప
11266 SQX0451062
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అసగడక

11252 MLJ3429016
పపరర: కరకసతకలమయర� దదడడర �

11247 SQX0449009
పపరర: హహహమయవత దదడడర

భరస : మహన రరవప దదడడర
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:ద కకటయఖ అసగడడ
ఇసటట ననస:81-326
వయససస:50
లస: పప

భరస : పదభబకరరరవప శకనవరససల
ఇసటట ననస:81-327
వయససస:57
లస: ససస స
11263 SQX0319848
పపరర: అబయనల రహమయన షపక�

95-202/660

తసడడ:ద కకటటశశరరరవప దదడడర
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:ద కకషస ర� అసగడడ
ఇసటట ననస:81-326
వయససస:29
లస: పప
11260 AP151000642189
పపరర: ఆదదలకడక శకనవరససల

11249 SQX1743905
పపరర: రసజజన షపక

94-232/1155

భరస : కరకసత కలమయర� దదడడర
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:ద మహనరరవప� దదడడర
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద ధనధన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:49
లస: పప
11257 SQX0470849
పపరర: రరజజ� అసగడక�

95-202/657

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చచదయఖ పపజజరర
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:52
లస: ససస స
11254 SQX1743764
పపరర: ననగబర షపక

11246 SQX0449017
పపరర: శకలకడక� మనపరటట�

11244 NDX2823714
పపరర: మమహబ షపక

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అతనసఫ హహసపసన
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:34
లస: ససస స
11251 SQX1743731
పపరర: భబరత పపజజరర

95-202/655

తసడడ:ద పపననయఖ
ఇసటట ననస:81-322
వయససస:75
లస: పప

భరస : అరరణ కలమయర దదడకర
ఇసటట ననస:81-323
వయససస:29
లస: ససస స
11248 SQX0462952
పపరర: ననరరననసర మహమకద

11243 SQX0979468
పపరర: అసకమక రరవప ఆరరదద

11268 SQX0841106
పపరర: శరసతకలమయరర అసగడడ

95-202/694

తసడడ:ద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:81-338
వయససస:34
లస: ససస స
94-232/913

11271 SQX0506097
పపరర: చనమయసడదశశరర ధనళపపడడ

95-202/696

తసడడ:ద మసరసన ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:81-341
వయససస:31
లస: ససస స
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11272 SQX0505925
పపరర: ననగరరజ పస లయ
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95-202/697

తసడడ:ద రరమ మబరరస� పస లయ
ఇసటట ననస:81-341
వయససస:38
లస: ససస స
11275 SQX0451047
పపరర: అసగడక పసచచయఖ అసగడడ

95-202/700

94-5/749

95-202/706

తసడడ:ద వరససదదవననయయడడ
ఇసటట ననస:81-788
వయససస:32
లస: ససస స
95-202/709

11287 MLJ3756715
పపరర: ఆదదలకడక కలసకల

95-202/712

94-224/650

94-224/653

భరస : సససదర రరవప బదచన ల
ఇసటట ననస:86-5-1453
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:ద నగరజ ఆసపట టట
ఇసటట ననస:98-9-637
వయససస:23
లస: పప

11280 SQX0888347
పపరర: రమమష బబబయ అసగడడ

95-202/705

11282 AP151000642347
పపరర: ససతమక బబ సదలపరటట

11283 MLJ3756707
పపరర: మసగమక� మయరరబబ యన�

95-202/707

11285 AP151000642270
పపరర: ససబబసయమక మయరరబబ యన

11288 NDX2264760
పపరర: మయసతనజ బబగస షపక

11291 NDX2091338
పపరర: కకటటశశర రరవప తటట

11294 NDX2375327
పపరర: కరరణ గయడడపపడడ

11297 NDX2407047
పపరర: సశపన తషడడమయ

11300 SQX2262038
పపరర: హససన షపక
భరస : అబయనల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:204
వయససస:39
లస: ససస స

95-202/708

భరస : చచడదశశర రరవప�
ఇసటట ననస:81-789
వయససస:30
లస: ససస స
95-202/710

95-202/711
11286 AP151000639311
పపరర: పరమమశశరరరవప మయరరబబ యన

తసడడ:ద ససబసయఖ
ఇసటట ననస:81-789
వయససస:60
లస: పప
94-41/622

11289 NDX2357531
పపరర: మధర వరల షపక

94-41/623

తసడడ:ద ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:86-3-604
వయససస:51
లస: పప
94-224/651

11292 NDX2091346
పపరర: బబల కకషష తటట

94-224/652

తసడడ:ద బబల వనసకటటసశరరర తటట
ఇసటట ననస:86-4-804
వయససస:30
లస: పప
94-223/548

11295 NDX0598789
పపరర: ఆనసద జజఖత బబ దచన ల

94-223/549

భరస : సససదరరరవప బబ దచన ల
ఇసటట ననస:86-5-1453
వయససస:34
లస: ససస స
94-179/169

తసడడ:ద ససబబస రరవప తషడడమయ
ఇసటట ననస:93-6-317
వయససస:23
లస: ససస స
95-213/1177

94-242/1466

తసడడ:ద వనసకటటశశర రరవప అసగడడ
ఇసటట ననస:81-540
వయససస:45
లస: పప

భరస : జజజపల గయడడపపడడ
ఇసటట ననస:86-5-1453
వయససస:29
లస: ససస స
94-223/550

11277 NDX3116613
పపరర: అరరణ మయకలక

తసడడ:ద వనసకట రరమ కకటటశశర రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:81-362
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద బబల వనసకటటసశరరర తటట
ఇసటట ననస:86-4-804
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద చన కకటయఖ తటట
ఇసటట ననస:86-4-804
వయససస:49
లస: పప

11299 SQX2320927
పపరర: దసరర రరవప ఆసపట టట

94-242/1467

భరస : మధర వల షపక
ఇసటట ననస:86-3-604
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబల వనసకటటసశరరర తటట
ఇసటట ననస:86-4-804
వయససస:47
లస: ససస స

11296 NDX1180892
పపరర: రతననకలమయరర బదచన ల

11279 NDX3133972
పపరర: ననగ రసగర రరవప ఆతకకలరర

95-202/699

భరస : వనసకట రరమయఖ మయకలక
ఇసటట ననస:81-360
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:81-789
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చన ససబబసరరవప
ఇసటట ననస:81-793
వయససస:51
లస: ససస స

11293 NDX2091312
పపరర: బబల వనసకటటశశరరర తటట

95-202/1009

భరస : శరయబబబయ
ఇసటట ననస:81-788
వయససస:54
లస: ససస స

11284 SQX1068361
పపరర: వనసకటచచడదసశరరరవప
మరరబబ యన
తసడడ:ద పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:81-789
వయససస:33
లస: ససస స

11290 NDX2091320
పపరర: పదమల తటట

11276 SQX2237436
పపరర: సరయ కకషష ఉయయఖల

11274 MLJ2010825
పపరర: వజయ కలమయర� అసగడడ�

తసడడ:ద పసచచయఖ� అసగడడ
ఇసటట ననస:81-341
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:ద హరర వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:81-341
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద బదహకస బచసచ
ఇసటట ననస:81-361
వయససస:21
లస: పప
11281 SQX0888313
పపరర: పదభబవత ఎలర సకక

95-202/698

తసడడ:ద పసచచయఖ� అసగడడ
ఇసటట ననస:81-341
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర అసగడడ
ఇసటట ననస:81-341
వయససస:60
లస: పప
11278 NDX2386217
పపరర: ననగ మణణకసఠ బచసచ

11273 SQX0451088
పపరర: బబలరరజ� అసగడడ�

11298 SQX2266427
పపరర: చననమకయ బబరగవ

95-221/1503

తసడడ:ద జజన మణణ బబరగవ
ఇసటట ననస:96-20-1443
వయససస:24
లస: ససస స
95-220/1474

11301 SQX2262145
పపరర: షమన షపక

95-220/1475

తసడడ:ద అబయనల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:204
వయససస:21
లస: ససస స
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95-211/996

భరస : అబయనల షపక
ఇసటట ననస:253
వయససస:27
లస: ససస స
11305 SQX2268597
పపరర: జగనననథ బబబయ మయచచరర

95-218/659

95-213/1162

11309 SQX2381556
పపరర: కకషష పదసరద తనననరర

95-213/1183

11312 SQX0388173
పపరర: ననగ పదసరద మయజరటట

95-220/1117

11315 SQX2283901
పపరర: మననజ కలమయర యరక
తసడడ:ద మల కకసడయఖ యరక
ఇసటట ననస:1368
వయససస:23
లస: ససస స

11317 SQX2074862
పపరర: అనత పరటటబసడర

11318 NDX3052362
పపరర: పవన కలయఖణ రజడర డ కలరక

95-218/594

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:1464
వయససస:18
లస: ససస స

Deleted

భరస : శకనవరస రజడడర కలరక
ఇసటట ననస:1915-17-3/4
వయససస:43
లస: ససస స
11323 SQX2265072
పపరర: సమరర షపక

95-211/998

భరస : మయసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:2654 flot no 15
వయససస:19
లస: ససస స
11326 SQX2432698
పపరర: వనసకటటశశరరర మలయరదద

తసడడ:ద మసరసన వల పఠన
ఇసటట ననస:3245
వయససస:24
లస: ససస స

11321 SQX2323293
పపరర: జజజ ననసదర రజడడర పసటట ట

95-220/1030

95-211/1000

11327 SQX2460657
పపరర: ఖలల షపక

95-221/1199

11330 SQX2348019
పపరర: ఫరరననన పఠన
తసడడ:ద మసరసన వల పఠన
ఇసటట ననస:3245
వయససస:19
లస: ససస స

11310 NDX2668275
పపరర: ఖససస షపక

94-244/1182

11313 SQX2463628
పపరర: వజయ బబ యపరటట

95-220/1467

11316 SQX2074797
పపరర: రవసదద బబబయ పరటటబసడర

95-218/593

తసడడ:ద శకనవరస రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:1464
వయససస:20
లస: పప
94-236/741

95-217/827
11319 SQX2138865
పపరర: ��������� ������ ������

భసధసవప: ���������� ������
ఇసటట ననస:1915-17-3/4
వయససస:47
లస: పప
95-211/994

11322 SQX2373801
పపరర: హహదయతషలయర షపక

95-211/997

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:2576
వయససస:24
లస: పప
95-211/999

11325 SQX2329431
పపరర: ననగరరజ నమకకరయల

95-220/1144

తసడడ:ద రగశయఖ నమకకరయల
ఇసటట ననస:2655
వయససస:23
లస: పప
95-211/1001

తసడడ:ద జబసర షపక
ఇసటట ననస:3129
వయససస:39
లస: పప
95-220/1147

95-213/861

భరస : వనసకటటశశరరర బబ యపరటట
ఇసటట ననస:1249
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:ద కకషష రజడడర పసటట ట
ఇసటట ననస:2525
వయససస:18
లస: పప
11324 SQX2342723
పపరర: అనల కలమయర నమకకరయల

11307 SQX1510198
పపరర: ఆససయయ షపక

తసడడ:ద ఇబదతమ షపక
ఇసటట ననస:1097
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద రగశయఖ నమకకరయల
ఇసటట ననస:2655
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద పదసరద రరవప మలయరదద
ఇసటట ననస:3047
వయససస:58
లస: పప
11329 SQX2346716
పపరర: హససన పఠన

95-217/958

తసడడ:ద శకనవరస రజడడర కలరక
ఇసటట ననస:1915-17-3/4
వయససస:19
లస: పప
95-220/1128

95-220/1476

భరస : సదననస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:576
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర ఖయరరననరరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:1228
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:ద ససరరష కడడయయల
ఇసటట ననస:1249 om shanthi complex
వయససస:23
లస: పప

11320 SQX2257871
పపరర: గగవసదమక కలరక

95-220/1150

తసడడ:ద బల కకటటశశర రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:962
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:ద బబల చసదద మమళ చసకరక
ఇసటట ననస:1150
వయససస:38
లస: పప
11314 SQX2267615
పపరర: శశషగరరర రరవప కడడయయల

11306 SQX2474401
పపరర: హబట రహమయన షపక

11304 SQX2264406
పపరర: హరరక బటబద

తసడడ:ద గగకలల చసద బటబద
ఇసటట ననస:302
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:ద సయఖద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:501,Meena towers
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:ద మసరసన బబగ
ఇసటట ననస:68'9-656
వయససస:43
లస: పప
11311
పపరర: రవ చసకరక

95-213/938

తసడడ:ద చనన ననగయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:268-9-635
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:ద కకసడయఖ మయచచరర
ఇసటట ననస:304
వయససస:55
లస: పప
11308 SQX2422905
పపరర: సరహహబ బబగ

11303 SQX2345551
పపరర: చచననయఖ కకసడ

11328 SQX2457869
పపరర: జజన బ షపక

95-220/1145

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:3129
వయససస:40
లస: ససస స
95-220/1148

11331 SQX0701151
పపరర: వరమక బతష
స ల

95-213/862

భరస : శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:6810-662
వయససస:43
లస: ససస స
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11332 NDX2691384
పపరర: శవ పదసరద చదలవరడ

94-239/947

95-220/1530 11334 SQX2450492
11333
పపరర: వనసకట ససరజసదద రజడడర నలమలపప
పపరర: అరరణ కకపలరపప

95-220/1466

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:8619-2684
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: వనసకట ససరరసదద రజడడర నలమలపప
ఇసటట ననస:30260
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:ద వనయ కలమయర కకపలరపప
ఇసటట ననస:101671
వయససస:27
లస: ససస స

11335 SQX0623033
పపరర: రసబబబయ చసతస

11336 SQX1949544
పపరర: కరససస బ షపక

11337 SQX0535567
పపరర: శరరకల షపక

95-220/1048

తసడడ:ద సరసబశవరరవప చసతస
ఇసటట ననస:
వయససస:35
లస: పప
11338 SQX2286169
పపరర: ససబయసలల యయలపపరర

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:
వయససస:63
లస: ససస స
95-220/1445

తసడడ:ద యయలమరరనర యయలపపరర
ఇసటట ననస:AMEN NAGER
వయససస:73
లస: ససస స
11341 SQX1805456
పపరర: శవ గసగర భవన టటల

95-211/905

95-186/563

95-212/1027

95-215/1252

95-212/776

95-215/1255

తసడడ:ద షపక మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:DNO 19-7-612
వయససస:33
లస: పప
11359 SQX2468015
పపరర: ననగ పసదయసకర మయజరటట

11345 SQX1933225
పపరర: గగపస కకశశర బబబయ కకతస మయసస

11348 SQX1836535
పపరర: మసరసన బ షపక

11351 SQX1964410
పపరర: అనత ణనలలకలరరస

11354 SQX1805274
పపరర: రబబసన షపక

95-187/369

భరస : హనసమసత కరశవ రరజ మయజరటట
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-690,FLAT.104
వయససస:27
లస: ససస స

11343 SQX2017093
పపరర: మమఘన రజడడర దదవరపలర

95-187/396

11346 SQX1961499
పపరర: మయనపల అరరణ కలమయరర

95-224/1157

11349 SQX1837376
పపరర: కరరమయలయర షపక

95-224/1158

Deleted

తసడడ:ద ననగబర షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-308
వయససస:36
లస: పప
95-209/500

11352 SQX1805332
పపరర: శశహనజ � షపక

95-215/1253

భరస : మకలసల షపక
ఇసటట ననస:D NO19-7-532/16A
వయససస:41
లస: ససస స
95-215/1256

11355 SQX1802859
పపరర: షపక యయససకన ససలయసన

తసడడ:ద యయసఫ షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-600, 1ST LINE
వయససస:25
లస: పప

భరస : షపక కరరమ బబబయ
ఇసటట ననస:DNO 19-7-612
వయససస:26
లస: ససస స

11357 SQX1987023
పపరర: అసజద బబగ షపక

11358 SQX2458909
పపరర: శవ రరమ కకషష మయజరటట

11360 SQX2466092
పపరర: పదక లలయవత మయజరటట

95-224/1156

భరస : సరయననధ
ఇసటట ననస:DNO 19-7-235C
వయససస:36
లస: ససస స

95-215/1320

తసడడ:ద అజజస బబగ షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-7-650
వయససస:23
లస: పప
95-187/549

95-216/1130

తసడడ:ద ససబబసరజడడర దదవరపలర
ఇసటట ననస:D NO 19-7-94/3C
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజరశ నలలకలరరస
ఇసటట ననస:D NO 19-7-419/A
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:D NO19-7-591/27
వయససస:26
లస: ససస స
11356 SQX1802842
పపరర: షపక కరరమ బబబయ

95-211/904

భరస : కరరమయలయర షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-07-308
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ రజడడర రజడచర స
ఇసటట ననస:D NO 19-7-334/A
వయససస:42
లస: ససస స
11353 SQX1809052
పపరర: ఖయససస బ షపక

11342 SQX1232586
పపరర: దసరరర దదవ మయతస స

11340 SQX2256683
పపరర: వషష
ష వరరన రజడడర వననన
తసడడ:ద వనసకటటశశర రజడడర
ఇసటట ననస:AOOR7653
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:D NO 19-7-190
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:ద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:d no 19-7-307/b
వయససస:58
లస: పప
11350 SQX1910801
పపరర: లకడక రజడచర స

95-220/1446

భరస : శకనవరస రజడర డ మయతస స
ఇసటట ననస:D.NO-19-7-85
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ నరరన
ఇసటట ననస:D NO19-7-176
వయససస:36
లస: ససస స
11347 SQX2286748
పపరర: ససబబన షపక

11339 SQX2288819
పపరర: వనసకట లకడక రరఘవ

95-211/604

భరస : జబవపలయర షపక
ఇసటట ననస:
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చసదద షరకర రరఘవ
ఇసటట ననస:AMEN NAGER
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖ బబబయ టటల
ఇసటట ననస:D NO 19-7-70/125
వయససస:28
లస: ససస స
11344 SQX1812387
పపరర: మయధవ నరరన

95-211/29

95-215/1254

95-185/959

తసడడ:ద జగన మహన రరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-690,FLAT.104
వయససస:43
లస: ససస స
95-212/1030

Deleted

భరస : జగన మహన రరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:D.NO.19-7-690,FLAT.104
వయససస:64
లస: ససస స

95-215/1251
11361 SQX1802867
పపరర: భబగఖ వనసకట ననగ లకడక
ఏలలరర
భరస : ఏడడకకసడలల ఏలలరర
ఇసటట ననస:D.NO-19-7-690, FLOT NO-001
వయససస:44
లస: ససస స
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11362 SQX1971829
పపరర: వనసకట రమమశ కరసడదకకసడ

95-215/1257

11363 SQX2397610
పపరర: రరజశశఖర రరచరర

95-215/1673

తసడడ:ద శకనవరస రరవప కరసడదకకసడ
తసడడ:ద ఏడడకకసడలల రరచరర
ఇసటట ననస:D NO 19-9-145 DARGA MANYA ఇసటట ననస:D NO 19-10-13
వయససస:20
లస: పప
వయససస:24
లస: పప
11365 SQX2254175
పపరర: రరజరశశఖర రరచరర

95-215/1675

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల రరచరర
ఇసటట ననస:D NO 19-10-13
వయససస:24
లస: పప
11368 SQX2415826
పపరర: రరఘవపలల దదవరకకసడ

95-215/1678

95-186/603

95-217/959

తసడడ:ద ఇనయతషలయర మహమకద
ఇసటట ననస:DNO 19-14-176/1
వయససస:21
లస: పప
11380 SQX2197697
పపరర: అహలఖ దదవ ననలస

95-221/1504

95-224/1159

భరస : బదహకస కలరక
ఇసటట ననస:D.NO.19-16-95/41,
వయససస:45
లస: ససస స

11375 SQX2274199
పపరర: లయలయ వల షపక

95-218/755

95-224/1162

95-224/1607

11387 SQX1796432
పపరర: కకటటశశర రరవప కలమయద

95-213/1178

11373 SQX1900695
పపరర: ధనససజయరరవప పస తకమబరర

11376 SQX1974195
పపరర: వనసకటటష చలర

95-217/756

95-217/758

11379 SQX1898204
పపరర: హనన పఠరన

95-221/1170

భరస : కరరమయలర పఠరన
ఇసటట ననస:D NO 19-15-317/49
వయససస:29
లస: ససస స
95-223/913

11382 SQX2440592
పపరర: shaik షపక

95-224/1606

తసడడ:ద షపక మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:D. no. 19-16-28
వయససస:37
లస: పప
95-224/1160

11385 SQX1804723
పపరర: ససనత బబ లల

95-224/1161

భరస : ననగరరజ బబ లల
ఇసటట ననస:D NO19-16-36
వయససస:30
లస: ససస స
95-224/1164

11388 SQX1804608
పపరర: షపక ఖసతపన

95-224/1163

తసడడ:ద రరమయలల కలమయద
ఇసటట ననస:D NO 19-16-95/12 4TH LANE
వయససస:48
లస: పప

భరస : షపక ఖలల
ఇసటట ననస:DNO 19-16-95/38
వయససస:50
లస: ససస స

11390 SQX2077402
పపరర: భవరణణ అసజరర

11391 SQX1897677
పపరర: అహకద షపక

భరస : రవ కలమయర అసజరర
ఇసటట ననస:D NO 19-16-95/50
వయససస:29
లస: ససస స

95-220/891

తసడడ:ద ననగరశశర రరవప చలర
ఇసటట ననస:D NO 19-14-172
వయససస:28
లస: పప

11378 SQX1810704
పపరర: అనసష దనసరర

11384 SQX1807957
పపరర: బబజజన షపక

11370 SQX2298719
పపరర: ననగరసదదమక పతసగర

తసడడ:ద వనసకట ససబదమణఖ చరర పస తకమబరర
ఇసటట ననస:D NO 19-14-12/2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:ద అయబబ షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-16-35
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:ద మలర కరరరననరరవప బబ లల
ఇసటట ననస:D NO19-16-36
వయససస:32
లస: పప
11389 SQX2172567
పపరర: కగసలఖ కలరక

95-220/890

భరస : సతశ కకరణ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:D NO 19-16-21
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటటసశరరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:DNO 19-16-29
వయససస:27
లస: పప
11386 SQX1804731
పపరర: ననగరరజ బబ లల

11372 SQX1796895
పపరర: శవ శసకర బదదద

11381 SQX1973759
పపరర: హహమయసబరర కసదసకలరర

95-215/1258

భరస : తరరపత రజడడర పతసగర
ఇసటట ననస:D NO 19-12-41
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : బదహకయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:D NO19-15-27/A,1/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప ననలస
ఇసటట ననస:d no 19-15-317/192
వయససస:49
లస: ససస స
11383 SQX1836683
పపరర: అజయ బబబయ వలల
ర రర

95-215/1679

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-14-170/A
వయససస:19
లస: పప
95-217/757

11367 SQX1970953
పపరర: రరధదక గగలర పపడడ
తసడడ:ద శకనవరసరరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:D NO 19-10-52
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:ద మలర కరరరనన రరవప బదదద
ఇసటట ననస:D NO 19-13-178/44
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:ద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:DNO 19-14-170/A
వయససస:21
లస: ససస స
11377 SQX1968627
పపరర: ఖయజజ మహమకద

95-215/1322

భరస : రరఘవపలల దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO.19-10-81
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 19-13-102
వయససస:19
లస: పప
11374 SQX2182871
పపరర: ఫరతమయ బ షపక

11369 SQX2416220
పపరర: తరరపరతమక దదవరకకసడ

95-215/1674

తసడడ:ద ఏడడకకసడలల రరచరర
ఇసటట ననస:D NO 19-10-13
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:ద శకనవరస రరవప మగరల
ఇసటట ననస:DNO 19-10-25/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద పస లయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:D.NO.19-10-81
వయససస:50
లస: పప
11371 SQX2099349
పపరర: గగపస కకషష ననతలపరటట

11366 SQX1988450
పపరర: గగపస మగరల

11364 SQX2208973
పపరర: రరజశశఖర రరచరర

95-205/602

95-222/1151

తసడడ:ద ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 19-18-16
వయససస:19
లస: పప
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11392 SQX1807965
పపరర: మడడరరర ససజత కలమయర

95-224/1165

తసడడ:ద మడడరరర జయ పదసరద
ఇసటట ననస:DNO 19-18-320
వయససస:40
లస: పప
11395 SQX2447837
పపరర: దసరర పసపన

95-203/1228

11396 SQX2263077
పపరర: సరగజ భయకఖ

95-203/665

95-203/666

11404 SQX1977305
పపరర: శశ కలమయర అలర

11405 SQX2460582
పపరర: శవ ననగరసదదస కలసచపప

95-203/664

భసధసవప: శరరష అలర
ఇసటట ననస:D.no.20/18/403
వయససస:24
లస: పప

95-203/667

95-202/1014

11400 SQX2449684
పపరర: నరరశ బబబయ బబలరస

95-203/1227

11403 SQX1983717
పపరర: షపకన బ దనదదకలల

95-203/670

భరస : ఫకరరదదనన దనదదకలల
ఇసటట ననస:D NO 20-18-389
వయససస:42
లస: ససస స
95-206/884

భరస : శరసబయఖ కలసచపప
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-586/1
వయససస:33
లస: ససస స
94-244/1179

11397 SQX2448264
పపరర: కకషష కలమయరర బబలరస

తసడడ:ద వనసకటపలయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-129
వయససస:30
లస: పప

11402 SQX1852904
పపరర: రవ తదజ బతష
స ల
తసడడ:ద శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:D.NO-20-18-238
వయససస:25
లస: పప

11406 SQX2044451
పపరర: వనజ పప దదల

95-204/732

భరస : పవన కలమయర పప దదల
ఇసటట ననస:D NO 24-12-159
వయససస:28
లస: ససస స

11408 SQX1977289
పపరర: కసడచబబ యన మణణ కలమయర

95-206/703

11409 SQX1967918
పపరర: సరయ కకరణ సససగ

95-214/1116

భరస : ననగబర వరల షపక
ఇసటట ననస:D.NO 24-34-22,NALLACHERU
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:ద కసడచబబ యన నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:D NO 25-13-59
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:ద లకడక ననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:D NO 68-13-1010/2
వయససస:21
లస: పప

11410 SQX1782275
పపరర: లకడక రరజవరపప

11411 SQX1987635
పపరర: మసరసన షపక

11412 SQX1705995
పపరర: మయసతనజ బబగస షపక

95-214/1117

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:D NO 68-13-1015
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:ద మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:DNO 68-17-1308
వయససస:19
లస: పప

11413 SQX1705953
పపరర: ఖయజజ మహహదన దన షపక

11414 SQX1778877
పపరర: దసరర శసకర రరవప వనననగలర

95-216/732

తసడడ:ద మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO68-17-1308
వయససస:23
లస: పప
11416 SQX1913201
పపరర: ననగ జజఖత మలశశటట
భరస : వర గణణష మలశశటట
ఇసటట ననస:D NO 68-23-1523
వయససస:33
లస: ససస స
11419 SQX2219475
పపరర: అఫనల షపక
తసడడ:ద బబష షపక
ఇసటట ననస:D.NO.68-33-1865
వయససస:33
లస: పప

95-214/1163

11417 SQX1913193
పపరర: అఖల సరయ మలశశటట

95-214/1118

11420 SQX1812544
పపరర: కసన
స రర పరరటల
భరస : ననరరయణ లలట పరరటల
ఇసటట ననస:D NO 69-6-305/1
వయససస:73
లస: ససస స

11415 SQX1782234
పపరర: ససజజత వనననగలర

95-214/1119

భరస : దసరర శసకర రరవప వనననగలర
ఇసటట ననస:D NO 68-20-1416/3
వయససస:56
లస: ససస స
95-214/1121

తసడడ:ద అనల కలమయర మలశశటట
ఇసటట ననస:D NO 68-23-1523/1
వయససస:21
లస: పప
95-184/1042

95-216/731

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO68-17-1308
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:ద రరమయసజననయయలల వనననగలర
ఇసటట ననస:D NO 68-20-1416
వయససస:59
లస: పప
95-214/1120

95-202/1015

భరస : వనసకటపలయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-129
వయససస:43
లస: ససస స

11399 SQX1841519
పపరర: మయలకకసడయఖ ననగగతష

భరస : ధనకల ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:D NO 20-18-177 1ST LANE
వయససస:62
లస: ససస స

11407 NDX2367688
పపరర: జజన బబగమ షపక

95-202/1013

తసడడ:ద పసచచయఖ ననగగతష
ఇసటట ననస:D. NO. 20-18-129
వయససస:50
లస: పప
95-203/671

11394 SQX2443760
పపరర: ససరఖననరరయణ పసపన

తసడడ:ద ననగ భబషణస పసపరన
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-72/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : హనసమ భయకఖ
ఇసటట ననస:D NO 20-18-72/5A
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మయలకకసడయఖ ననగగతష
ఇసటట ననస:D. NO. 20-18-129
వయససస:44
లస: ససస స
11401 SQX1782796
పపరర: హనసమయయమక కరతవథ

95-185/771

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:D.NO-19-19-103
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ పసపన
ఇసటట ననస:D.NO.20-18-72/1
వయససస:39
లస: ససస స
11398 SQX1841527
పపరర: రరమతషలశమక ననగగతష

11393 SQX1839729
పపరర: కమయరరన షపక

11418 SQX1777853
పపరర: సతష గయసడన

95-214/1122

తసడడ:ద నరసససహ రరవప గయసడన
ఇసటట ననస:D NO 68-24-1562
వయససస:36
లస: పప
95-187/371

11421 SQX1885102
పపరర: అనల పస లశశటట

95-218/588

తసడడ:ద గగపరల కకషష మబరరస పస లశశటట
ఇసటట ననస:DNO 69-9-469
వయససస:41
లస: పప
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11422 SQX2369940
పపరర: ననగ లకడక మసడడరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-17
95-218/754

11423 SQX1854140
పపరర: తతక మహన భబరర వ

భరస : బదహకస మసడడరర
ఇసటట ననస:d no 69-10-578
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:ద తతక శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:DNO 69-11-656
వయససస:25
లస: ససస స

95-220/1109
11425 SQX1989565
పపరర: వర వనసకట సరయరరస ససతతష
మసదరపప
తసడడ:ద వర వనసకట రతనస మసదరపప
ఇసటట ననస:D NO 69-11-744
వయససస:25
లస: పప

11426 SQX2143246
పపరర: ననగ చనతషరఖ రరకపలర
తసడడ:ద శకనవరసరరవప రరకపలర
ఇసటట ననస:D NO 69-11-783
వయససస:18
లస: ససస స

11428 SQX2312460
పపరర: రవకలమయర వనమయలపరటట

11429 SQX2312437
పపరర: రజణయక ననలరటటరర

95-187/547

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర వనమయలపరటట
ఇసటట ననస:d no 69-19
వయససస:52
లస: పప
11431 SQX2436806
పపరర: అదద లకడక గయదచ

95-205/828

భరస : కరరమయలర ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:DNO373
వయససస:42
లస: ససస స
11437 SQX2184216
పపరర: ససరజసదద కలమయర అచసఖత

95-187/548

11432 SQX1843325
పపరర: శవ రరమకకషష వలల
ర రర

11435 SQX1899582
పపరర: ననగమలలర శశరర నలర మలపప

95-217/960

11438 NDX2538510
పపరర: సయద మయబన బబనస

95-3/999

భరస : ససవర రరమ రరవప మతసత
ఇసటట ననస:DOOR NO 69-9-502
వయససస:39
లస: ససస స
95-218/634

11427 SQX2026128
పపరర: అనసత సరయ కలమయర
ఉపలలపరటట
తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ఉపలలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 69-14-922
వయససస:25
లస: పప

95-223/1162

11430 SQX1778562
పపరర: హరరబబబయ ననరరన

95-214/1127

11433 SQX2393098
పపరర: కరరమయలర ఖయన పటబన

95-211/1248

తసడడ:ద హహసపన ఖయన పటబన
ఇసటట ననస:DNO373
వయససస:47
లస: పప
95-221/1173

11436 SQX1899590
పపరర: రరమ పపలర రజడడర నలర మలపప

95-221/1174

తసడడ:ద రమ రజడడర నలర మలపప
ఇసటట ననస:D NO 1379
వయససస:38
లస: పప
94-244/1180

భరస : సయద కరరమయలర
ఇసటట ననస:Door No - 24-34-24
వయససస:26
లస: ససస స

95-218/589 11441 SQX2171916
11440 SQX1854082
పపరర: వనసకట లకడక ససజజత మతసత
పపరర: షపక పరవన

95-217/759

తసడడ:ద రరమయలల ననరరన
ఇసటట ననస:D NO 70-6-604
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమపపలయరరజడడర నలర మలపప
ఇసటట ననస:D NO 1379
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:ద శకనవరస రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:DOOR NO 19-14-33
వయససస:22
లస: పప

11443 SQX2001048
పపరర: కకననటట లకడక కలమయరర

95-219/1047

తసడడ:ద పసదన బబబయ వలల
ర రర
ఇసటట ననస:DNO 73/19
వయససస:41
లస: పప
95-211/1249

11424 SQX1906395
పపరర: శకధర రరవప ససగయరల

తసడడ:ద కకషష మహన రరవప ససగయరల
ఇసటట ననస:D NO 69-11-722
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ కలమయర వనమయలపరటట
ఇసటట ననస:d no 69-19
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గయదచ
ఇసటట ననస:D.NO.72-2-51
వయససస:44
లస: ససస స
11434 SQX2352441
పపరర: ఫసరగజ పటబన

95-219/795

11439 SQX2256501
పపరర: ఫరతమయననసర షపక

95-212/1031

భరస : నయళమ షపక
ఇసటట ననస:Door no 68-59
వయససస:58
లస: ససస స
95-216/1131

11442 SQX2017614
పపరర: షపక మహహదన దన

95-213/891

భరస : షపక ననగబర బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 68-11-738
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:ద షపక మయష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 68-12-959
వయససస:19
లస: పప

11444 SQX2002897
పపరర: కరవనటట చరణ తదజ

11445 SQX1960749
పపరర: పరకసడర రమమశ బబబయ

95-218/635

95-186/564

భరస : కకననటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 69-9-551
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:ద కకననటట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 69-9-551
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద పరకసడర అచచయఖ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 73-10-257
వయససస:22
లస: పప

11446 NDX3179157
పపరర: రరకరశ అచచ

11447 NDX3192671
పపరర: రరకరశ అచచ

11448 SQX2430742
పపరర: కలమయర సరశమ కజలర

94-234/1510

94-234/1511

95-219/1049

తసడడ:ద శవయఖ అచచ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 73-13-814
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద శవయఖ అచచ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 73-13-814
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:ద తదననథ కజలర
ఇసటట ననస:Do:No:69-10-644
వయససస:18
లస: పప

11449 SQX2292613
పపరర: చన మయకకసటట వరనపరటట

11450 SQX2452670
పపరర: పపరష వశశననథ శకవణ ననకల

11451 SQX2451367
పపరర: అసబరరన ఖయన ఖయన

తసడడ:ద జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:FLAT 201
వయససస:40
లస: పప

95-220/1453

తసడడ:ద కకటటశశర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:FLAT 316, 69-14-965
వయససస:33
లస: పప

95-217/961

95-220/1454

భరస : హబబ రహమయన షపక షపక
ఇసటట ననస:flat 501 Meena towers
వయససస:31
లస: ససస స
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11452 SQX1854231
పపరర: ఫరరద అహమకద సక సక

95-218/590

11453 SQX2264729
పపరర: సరసబశవ రరవప కపలయవరఈ

తసడడ:ద షబసరర అహమకద సక సక
ఇసటట ననస:FLAT NO 4D BLOCK 2 ANADA
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:ద గగపరల రరవప కపలయవరఈ
ఇసటట ననస:flat no 102
వయససస:48
లస: పప

11455 SQX2264190
పపరర: అలయఖ దసదచకలల

11456 SQX2416873
పపరర: జజన సససద షపక

95-211/1255

తసడడ:ద బడద సరహహబ దసదచకలల
ఇసటట ననస:FLAT NO 113
వయససస:31
లస: పప
11458 SQX2182442
పపరర: ససత మహ లకడక మయజరటట

95-220/1455

95-220/1529

తసడడ:ద సరసబశవరరవప కపలయవరఈ
ఇసటట ననస:flatno102
వయససస:18
లస: పప
95-211/1256

తసడడ:ద నజర షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 146
వయససస:19
లస: పప
95-213/1179

11454 SQX2301067
పపరర: అమర గగపరల కపలయవరఈ

11457 SQX2456739
పపరర: భబరర వ పప టట
ర రర

95-220/1456

తసడడ:ద మలర కరరరనన పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:24
లస: ససస స

95-213/1180 11460 SQX2181121
11459 SQX2181584
పపరర: ననగ వనసకట సనరఖ లకడక మయజరటట
పపరర: రరప లత జపపడడ

95-213/1181

భరస : వరరసజననయయలల మయజరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 205 68-156
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యత రరజ మననహర మయజరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 205 68-156
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రవ కలమయర మయజరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 205 68-156
వయససస:29
లస: ససస స

11461 SQX2181147
పపరర: వరసజననయయలల మయజరటట

11463 SQX2454601
పపరర: రరతమక చగపలర

తసడడ:ద హనసమసత రరవప మయజరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 205 68-156
వయససస:59
లస: పప

95-221/1175
11462 SQX1961168
పపరర: వనసకట రరస లకకణ కలమయర
కకనగళళ
తసడడ:ద వనసకట హరర కలమయర కకనగళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302 SAI DURGA TOW
వయససస:22
లస: పప

భరస : లయజర బబబయ సస డగయడడ
ఇసటట ననస:flat no 303 meena towers
వయససస:53
లస: ససస స

11464 SQX2480788
పపరర: ఫరతమ తనహససన షపక

11465 SQX2477354
పపరర: ససహన మమహతబ షపక

11466 SQX2507424
పపరర: అలలఖఖ నసదదపరటట

95-213/1182

95-220/1457

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:42
లస: ససస స
11467 SQX2301547
పపరర: మహహన దదవ చసతన

తసడడ:ద ఖలల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:21
లస: ససస స
95-220/1459

భరస : సరసబ శవ గయపస చసతన
ఇసటట ననస:FLAT NO.501
వయససస:54
లస: ససస స
11470 SQX2236438
పపరర: వర లకడక వననకమమసత

95-220/1461

95-220/1462

95-209/621

Deleted

భరస : దనదనవల దసదచకలల
ఇసటట ననస:HNO 1-7-356
వయససస:38
లస: ససస స

11479 SQX2424125
పపరర: ననగభయషణస మగలపపవపశ
తసడడ:ద వనసకట రరవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:HOUSE NO 591
వయససస:27
లస: పప

95-221/1195

11471 SQX2044717
పపరర: చచననకరశవ రరవప మయచచరర

95-218/756

11474 SQX2545028
పపరర: షసలర శకకరసత శకకరసత

11469 SQX2286201
పపరర: ననగ వరణణ వరనపరటట

95-220/1460

భరస : చనన మయకకసటట
ఇసటట ననస:FLOT 201
వయససస:34
లస: ససస స
95-211/977

తసడడ:ద జగనననథ బబబయ మయచచరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 304
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:ద సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:g-6 amulya towers
వయససస:49
లస: పప
11476 SQX2442929
పపరర: ననగయర బ దసదచకలల

11468 SQX2024115
పపరర: రరమ గటటటపలర

95-216/1146

భరస : రరమనగయపస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:flat no406
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:ద వనసకటపల రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:Flat No.A .106
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప వననకమమసత
ఇసటట ననస:FLOT NO-102
వయససస:35
లస: ససస స
11473 SQX2348597
పపరర: రసబబబయ తషబత

95-220/1458

95-220/1528

11472 SQX2075307
పపరర: అననపపరష మక మయచరర

95-217/790

భరస : కకసడయఖ మయచరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 304
వయససస:72
లస: ససస స
95-214/1478

11475 SQX0909812
పపరర: మహహ యస రజడర డ కకసడపరజడడర

95-214/1128

తసడడ:ద ఏస గగపరలలదఆ గగపరల
ఇసటట ననస:Gandhinagar2nd line Guntur
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:ద బబల రజడడర కకసడపరజడడర
ఇసటట ననస:GANDHINAGAR 3RD LANE
వయససస:27
లస: పప

11477 SQX2386050
పపరర: గగవరరర నన సగరల

11478 SQX2451763
పపరర: చనన అమయకయ కరకక

భరస : ససరరశ రజడడర సగరల
ఇసటట ననస:h no19-7-97/33
వయససస:30
లస: ససస స

95-187/550

95-211/1259

భసధసవప: ఇసరదఏలల కరకక
ఇసటట ననస:house no 120 1st line
వయససస:53
లస: ససస స

95-220/1463 11481 SQX1954098
11480 SQX2474419
పపరర: దసరర వర పదసరద మగలపపవపశ
పపరర: హనసమసత రరవప తనటట

తసడడ:ద వనసకట రరవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:HOUSE NO 591
వయససస:22
లస: పప

95-221/1176

తసడడ:ద చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:I P D COLONY 11/6 LINE
వయససస:45
లస: పప
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11482 SQX1900380
పపరర: శవనననరరయణమక దనసరర

95-220/894

11483 SQX2111235
పపరర: ధన లకడక చసతపలర

Deleted

భరస : సస మననథ దనసరర
ఇసటట ననస:L69-27
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల చసతపలర
ఇసటట ననస:OPPOSIT 70-165
వయససస:35
లస: ససస స

95-220/1464 11486 SQX2436897
11485 SQX2385888
పపరర: మబకకకపయయర వపరరఫ చగటట షపక
పపరర: కకషష దదవరపలర

11484 SQX2111383
పపరర: ఆసజననయయలల చసతపలర

95-221/1197

తసడడ:ద వనసకటటశశరరర చసతపలర
ఇసటట ననస:OPPOSITE 70-165
వయససస:43
లస: పప

95-211/1260

Deleted

తసడడ:ద బషసర షపక
ఇసటట ననస:PLOT NO 19
వయససస:45
లస: పప
11488 NDX3100930
పపరర: హహసపన సయద

95-221/1196

తసడడ:ద వనసకయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:PLOT NO 119
వయససస:60
లస: పప

11487 SQX2301158
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

95-211/1261

తసడడ:ద మబసర షపక
ఇసటట ననస:plot no 127
వయససస:18
లస: పప

94-70/1013

తలర : అబద బబగయమ సయద
ఇసటట ననస:71-320
వయససస:31
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,594

ససత సలల
5,893

ఇతరరలల
1

మతత స
11,488

5,594

5,893

1

11,488

Page 389 of 389

